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ภาคผนวก ช : Entity-Relationship Diagram (ERD) และ Data Structure
ภาคผนวก ซ : แผนงาน/โครงการที่่�ควรดำำ�เนิินการ พร้้อมรายละเอีียดเสนอของบประมาณ แผนการลงทุุน
			
และแผนงบประมาณรายจ่่าย
ภาคผนวก ฌ : แผนการดำำ�เนิินโครงการ
ภาคผนวก ญ : การอบรมสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ
ภาคผนวก ฎ : สรุุปงานประชุุมสััมมนาโครงการ
ภาคผนวก ฏ : รายละเอีียดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
สารบััญรููป
รููปที่่� 1.2-1 แนวทางการเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ แผนงาน กัับ นโยบายที่่�สำำ�คััญของประเทศ
รููปที่่� 1.2-2 แนวทางการศึึกษาและทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รููปที่่� 1.2-3 ความเชื่่�อมโยงของแผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 1.2-4 	วิิสััยทััศน์์ประเทศไทย พ.ศ. 2580
รููปที่่� 1.2-5 แนวโน้้มเทคโนโลยีีสำำ�คััญสำำ�หรัับรััฐบาลดิิจิิทััล
รููปที่่� 1.2-6 กรอบแนวคิิดที่่�เหมาะสมเพื่่�อพััฒนาสู่่�รััฐบาลดิิจิิทััล
รููปที่่� 1.2-7 ภาพรวมของยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
รููปที่่� 1.2-8 แผนยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสนัับสนุุนการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 1.2-9 แผนงานหลัักภายใต้้แผนบููรณาการพลัังงานระยะยาว
รููปที่่� 1.2-10 แผนงาน/นโยบาย ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานชาติิ
รููปที่่� 1.3-1 Primary Energy Consumption Per Capita
รููปที่่� 1.3-2 Higher living standards drive increases in energy demand,
partly offset by substantial gains in energy intensity
รููปที่่� 1.3-3 แสดงแนวโน้้มการใช้้ Primary Energy แยกตามชนิิดเชื้้�อเพลิิงหลัักประเภทต่่าง ๆ
รููปที่่� 1.3-4 Growth in gas demand is driven by use in industry and power,
with the use of gas varying across countries and regions
รููปที่่� 1.3-5 LNG exports increase significantly, led by US and Qatar,
fostering a more competitive and globally integrated market
รููปที่่� 1.3-6 Consumption of liquid fuels grows over the next decade,
Before broadly plateauing in the 2030s
รููปที่่� 1.3-7 Peak coal use behind US in Sky, with total consumption falling rapidly
from the early 2030s onwards
รููปที่่� 1.3-8 The world continues to electrify, led by developing economies,
with renewable energy playing an ever-increasing role
รููปที่่� 1.3-9 Renewables are the largest source of energy growth,
growing in importance in global power markets Final Energy
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รููปที่่� 1.3-10 Renewables are set to penetrate the global energy system
more quickly than any fuel in history
รููปที่่� 1.3-11 The Paris agreement calls for an early peak in emissions,
then a decline to net-zero emissions during the second half of the century
รููปที่่� 1.3-12 The transition to a lower-carbon fuel mix continues,
led by renewables and natural gas
รููปที่่� 1.3-13 Carbon emission increase further in the ET scenario with the power sector
the main source of emissions
รููปที่่� 1.3-14 การใช้้เชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า เดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2561P
รููปที่่� 1.3-15 การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน เดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2561P
รููปที่่� 1.3-16 Final energy consumption in transport: Growth by fuel and mode, 2017-2040
รููปที่่� 1.3-17 Passenger car parc and vehicle km electrified
รููปที่่� 1.3-18 The fuel mix for passenger vehicles shifts rapidly in Sky, with electricity dominating
by 2070 and liquid fuels nearly halving from 2020 to 2050
รููปที่่� 1.3-19 In Sky, Hydrogen emerges as a material energy carrier after 2040,
primarily for industry and transport
รููปที่่� 1.3-20 Battery costs fall rapidly in Sky, in part due to government funding of
new technologies
รููปที่่� 1.3-21 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems,
with values relative to 2018.
รููปที่่� 1.3-22 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems.
รููปที่่� 1.3-23 	สััดส่่วนและรููปแบบการเดิินทางของประชาชนระหว่่างจัังหวััด
รููปที่่� 1.3-24 	ต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย ปีี 2552 - 2560
รููปที่่� 1.3-25 แนวเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููงของประเทศ
รููปที่่� 1.3-26 	สััดส่่วนและรููปแบบการเดิินทางในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ในปีี 2560
รููปที่่� 1.3-27 ปรัับแผนโรงไฟฟ้้า AE ใน PDP2018 Rev.1
รููปที่่� 1.4-1 ภาพโครงสร้้างการเชื่่�อมต่่อโครงข่่ายระหว่่างศููนย์์ IDC ทั้้�ง 3 แห่่ง
รููปที่่� 1.4-2 โครงสร้้างบุุคลากรศููนย์์ INET IDC3
รููปที่่� 2.1-1 กระบวนการทำำ�งาน (Business Processes)
รููปที่่� 2.1-2 แสดง use case diagram สำำ�หรัับศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
รููปที่่� 2.1-3 แสดงกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการสื่่�อสาร
รููปที่่� 2.1-4 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับการผลิิตปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 2.1-5 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 2.1-6 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับไฟฟ้้า
รููปที่่� 2.1-7 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับไฟฟ้้า
รููปที่่� 2.1-8 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับถ่่านหิินและลิิกไนต์์
รููปที่่� 2.1-9 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับ NG และ LNG
รููปที่่� 2.1-10 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) สำำ�หรัับข้้อมููลเศรษฐกิิจและสัังคม
รููปที่่� 2.1-11 Use case diagram สำำ�หรัับกองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน
รููปที่่� 2.1-12 แสดงกระบวนการทำำ�งานของกองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน
รููปที่่� 2.1-13 แสดงผัังการไหลข้้อมููล (Data Flow Diagram) ของงกองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน
รููปที่่� 2.1-14 Use Case Diagram สำำ�หรัับกองนโยบายปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 2.1-15 กระบวนการทำำ�งานของกองนโยบายปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 2.1-16 กระบวนไหลของข้้อมููล (data flow) ของกองนโยบายปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 2.1-17 Use Case Diagram กองนโยบายไฟฟ้้า - กลุ่่�มราคาไฟฟ้้าและคุุณภาพการบริิการ
รููปที่่� 2.1-18 กระบวนการทำำ�งานของงกองนโยบายไฟฟ้้า
รููปที่่� 2.1-19 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้้า - การจััดเก็็บข้้อมููล
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รููปที่่� 2.1-20 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้้า - การจััดเก็็บข้้อมููล ปรัับปรุุง จััดเก็็บ
รููปที่่� 2.1-21 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้้า - การพิิจารณาร้้องเรีียน
รููปที่่� 2.1-22 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้้า - การจััดทำำ�นโยบาย
รููปที่่� 2.1-23 	รููปแบบโครงสร้้างองค์์กร ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ.
รููปที่่� 2.1-24 โครงสร้้างองค์์กรของ Energy Information Agency (EIA)
รููปที่่� 2.1-25 โครงสร้้างองค์์กร และ จำำ�นวนบุุคลากรในแต่่ละส่่วนงานของสถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��
(องค์์การมหาชน)
รููปที่่� 2.2-1 แสดงกระบวนการ BENCHMARKING ของ SINGAPORE PRISON SERVICE
รููปที่่� 2.2-2 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบถ่่านหิิน ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.2-3 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ น้ำำ��มัันดิิบ ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.2-4 ขบวนการกลั่่�นน้ำำ��มัันดิิบ
รููปที่่� 2.2-5 รายละเอีียดขบวนการกลั่่�น
รููปที่่� 2.2-6 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ ก๊๊าซธรรมชาติิ ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.2-7 NATURAL GAS PROCESSING
รููปที่่� 2.2-8 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.2-9 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ ไฟฟ้้า ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.2-10 โรงไฟฟ้้าประเภท THERMAL หรืือ GAS TURBINE COMBINE CYCLE
รููปที่่� 2.2-11 โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��	
รููปที่่� 2.2-12 โรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน รููปแบบต่่าง ๆ
รููปที่่� 2.2-13 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ พลัังงานทดแทน ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
รููปที่่� 2.3-1 โครงสร้้างระบบสารสนเทศส่่วนโครงสร้้างข้้อมููลในปััจจุุบััน
รููปที่่� 2.3-2 สถาปััตยกรรมระบบสารสนเทศเป้้าหมาย
รููปที่่� 2.3-3 แสดงโครงสร้้างของระบบสารสนเทศของ สนพ. ในปััจจุุบััน
รููปที่่� 3.3-1 Business Model Canvas (BMC)
รููปที่่� 4.1-1 เฟสของวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมของ TOGAF
รููปที่่� 4.1-2 โครงสร้้างองค์์กรของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
รููปที่่� 4.1-3 สถาปััตยกรรมองค์์กรในปััจจุุบัันของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
รููปที่่� 4.1-4 โครงสร้้างองค์์กรของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงานที่่� ได้้รัับผลกระทบกัับการดำำ�เนิินการตาม
สถาปััตยกรรมองค์์กร (Core Unit ระบุุด้้วยวงกลมสองวง Soft Unit ระบุุด้้วยเส้้นประ Extended
Unit อยู่่�ภายนอกเส้้นประ)
รููปที่่� 4.2-1 เฟสของวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมของ TOGAF ที่่�ครอบคลุุมในหััวข้้อนี้้�
รููปที่่� 4.2-2 สถาปััตยกรรมองค์์กรของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานชาติิ จากปััจจุุบััน ถึึง อนาคต
รููปที่่� 4.3-1 กระบวนการทำำ�งานที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
รููปที่่� 4.3-2 สถาปััตยกรรมธุุรกิิจซึ่่�งแสดงส่่วนที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
รููปที่่� 4.3-3 การบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี	
รููปที่่� 4.3-4 	ผัังโครงสร้้างองค์์กร ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 4.3-5 ความสำำ�คััญของการกำำ�หนดผัังการไหลข้้อมููลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่
รููปที่่� 4.3-6 ภาพรวมของยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2564
รููปที่่� 4.3-7 องค์์ประกอบของธรรมาภิิบาลข้้อมููล
รููปที่่� 4.3-8 แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด (Best Practice) ของการทำำ� Data Management สำำ�หรัับการไหลของข้้อมููล
รููปที่่� 4.3-9 ภาพรวมของกระบวนการไหลของข้้อมููลและธรรมาภิิบาลข้้อมููล
รููปที่่� 4.3-10 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างของระบบปััจจุุบัันของ สนพ.
รููปที่่� 4.3-11 ภาพรวมผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างระยะที่่� 1
รููปที่่� 4.3-12 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ระยะที่่� 1
รููปที่่� 4.3-13 	รููปแบบของ Role-Based Access Control
รููปที่่� 4.3-14 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1
รููปที่่� 4.3-15 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2
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รููปที่่� 4.3-16 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1 และ 2
รููปที่่� 4.3-17 	ตััวอย่่างการใช้้ concept ของ Firewall ที่่�สามารถทำำ� SSO
รููปที่่� 4.3-18 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างระยะที่่� 3
รููปที่่� 4.3-19 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ระยะที่่� 3
รููปที่่� 4.3-20 ตารางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�ราคาปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 4.3-21 	ตััวอย่่างกระบวนการไหลของข้้อมููลราคาปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 4.3-22 สถาปััตยกรรมกรรมองค์์กร
รููปที่่� 4.3-23 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 1
รููปที่่� 4.3-24 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 1
รููปที่่� 4.3-25 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1
รููปที่่� 4.3-26 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1
รููปที่่� 4.3-27 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2
รููปที่่� 4.3-28 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2
รููปที่่� 4.3-29 	ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 3
รููปที่่� 4.3-30 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 3
รููปที่่� 4.3-31 กระบวนการทำำ�งานย่่อยของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ - การบริิหารจััดการข้้อมููลใหม่่
รููปที่่� 4.3-32 กระบวนการทำำ�งานย่่อยของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ - การเชื่่�อมโยงและแบ่่งปัันข้้อมููล
รููปที่่� 4.3-33 กระบวนการทำำ�งานย่่อยของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ – การจััดเก็็บข้้อมููลแบบถาวร
รููปที่่� 5.1-1 แผนผัังแสดงความเชื่่�อมโยงของข้้อมููล การรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
ของกระทรวงพลัังงาน
รููปที่่� 5.1-2 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน
รููปที่่� 5.1-3 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมธุุรกิิจพลัังงาน
รููปที่่� 5.1-4 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ
รููปที่่� 5.1-5 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกองยุุทธศาสตร์์ และแผนงาน
			สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงพลัังงาน
รููปที่่� 5.1-6 แผ นผัังการรัับส่่งและเผ ยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับสำำ�นัักงานกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
รููปที่่� 5.1-7 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
			กิิจการพลัังงาน
รููปที่่� 5.2-1 ฐานข้้อมููลที่่�มีีในปััจจุุบัันของสำำ�นัักนโยบายและแผนพลัังงาน
รููปที่่� 5.2-2 โครงสร้้างสถาปััตยกรรมด้้านข้้อมููลสารสนเทศขนาดใหญ่่
รููปที่่� 5.3-1 การเชื่่�อมโยงข้้อมููลโดยใช้้ข้้อมููลภายใน สนพ. เป็็นฐาน
รููปที่่� 5.3-2 	ตััวอย่่างโครงสร้้างข้้อมููลที่่� ไม่่เป็็นตามนอร์์มััลฟอร์์ม
รููปที่่� 5.3-3 โครงสร้้างข้้อมููลการผลิิตพลัังงาน
รููปที่่� 5.3-4 โครงสร้้างข้้อมููลการนำำ�เข้้าพลัังงาน
รููปที่่� 5.3-5 โครงสร้้างข้้อมููลการใช้้พลัังงาน
รููปที่่� 5.3-6 โครงสร้้างข้้อมููลการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงาน
รููปที่่� 5.3-7 โครงสร้้างข้้อมููลพลัังงานทดแทน
รููปที่่� 5.3-8 โครงสร้้างข้้อมููลราคาปิิโตรเลีียม
รููปที่่� 5.3-9 โครงสร้้างข้้อมููลราคาน้ำำ��มัันค้้าปลีีก
รููปที่่� 5.3-10 โครงสร้้างข้้อมููลของกรมธุุรกิิจพลัังงาน
รููปที่่� 5.3-11 โครงสร้้างข้้อมููลการใช้้ ไฟฟ้้ารายสาขาอุุตสาหกรรม
รููปที่่� 5.3-12 โครงสร้้างข้้อมููลราคาแก๊๊สปิิโตรเลีียมเหลว (LPG)
รููปที่่� 5.3-13 โครงสร้้างข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��มัันสำำ�รอง
รููปที่่� 5.3-14 	ตััวอย่่างการปรัับและรวมข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
รููปที่่� 5.3-15 ความเชื่่�อมโยงของโซนข้้อมููลใน Data Lake
รููปที่่� 5.3-16 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้าฐานข้้อมููล
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รููปที่่� 5.3-17 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้าฐานข้้อมููลหลัังจากออกรายงานแล้้ว
รููปที่่� 5.3-18 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้า Data Lake
รููปที่่� 5.3-19 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้า Data Lake หลัังจากออกรายงานแล้้ว
รููปที่่� 5.3-20 	ตััวอย่่างแผนภาพแสดงตััวแบบเชิิงบวกและตััวแบบเชิิงคููณ
รููปที่่� 5.3-21 แผนผัังกระบวนการการประมาณค่่าข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ
รููปที่่� 5.3-22 	ตััวอย่่าง Box Plot
รููปที่่� 5.3-23 	ตััวอย่่าง Time Plot
รููปที่่� 5.3-24 	ตััวอย่่าง Overlay Time Plot
รููปที่่� 5.3-25 แผนผัังกระบวนการการตรวจจัับความผิิดปกติิของข้้อมููล
รููปที่่� 5.4-1 โครงสร้้างของระบบต้้นแบบสาธิิต
รููปที่่� 5.4-2 โครงสร้้างการทำำ�งาน ETL ภายใน Microsoft SSIS
รููปที่่� 5.4-3 กระบวนการแปลงข้้อมููล
รููปที่่� 5.4-4 ระบบการตรวจสอบการทำำ�งานภายใน Hadoop Cluster
รููปที่่� 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงห่่วงโซ่่อุุปทานของน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
รููปที่่� 5.4-6 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงรายงานการนำำ�เข้้าและผลิิตน้ำำ��มัันดิิบในประเทศ
รููปที่่� 5.4-7 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงโครงสร้้างราคาน้ำำ��มััน
รููปที่่� 5.4-8 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงรายงานค่่าการตลาดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
รููปที่่� 5.4-9 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงต้้นทุุนการขนส่่งพลัังงาน
รููปที่่� 5.4-10 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงรายงานสถานการณ์์ราคาน้ำำ��มััน
รููปที่่� 6.3-1 สถาปััตยกรรมในระดัับตััวแบบอ้้างอิิงใน Logical
รููปที่่� 6.3-2 สถาปััตยกรรมในระดัับตััวแบบอ้้างอิิงทั้้�งในส่่วน Physical
รููปที่่� 6.5-1 แสดงตััวอย่่างการจััดการเครื่่�องให้้บริิการเสมืือนเพื่่�อรองรัับงานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 6.5-2 	ตััวอย่่างการจััดการเครื่่�องให้้บริิการเสมืือนเพื่่�อรองรัับงานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 6.5-3 แสดงการจััดระบบฐานข้้อมููลในระบบทั้้�งใน Domain และ ข้้าม Domain
รููปที่่� 7.1-1 สรุุปผ ลการศึึกษาทบทวนกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเชื่่�อมโยงและถ่่ายโอนข้้อมููลด้้านพลัังงาน
รููปที่่� 7.1-2 	ขั้้�นตอนการกำำ�หนด “ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัังงาน” ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
รููปที่่� 7.1-3 องค์์ประกอบของธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัังงาน
รููปที่่� 7.2-1 กระบวนการสร้้างธรรมาภิิบาลข้้อมููลในภาพรวม
รููปที่่� 7.2-2 กระบวนการตามร่่างนโนบายธรรมาภิิบาลข้้อมููล
รููปที่่� 7.2-3 วาระการประชุุมคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููล
รููปที่่� 7.2-4 	ตััวอย่่างการตรวจสอบข้้อมููล
รููปที่่� 7.2-5 	ตััวอย่่างการร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
รููปที่่� 7.2-6 	ตััวอย่่างการจััดเก็็บแคตตาล็็อกข้้อมููล
รููปที่่� 7.2-7 	ตััวอย่่างแบบฟอร์์มการร้้องขอแบ่่งปัันข้้อมููล
รููปที่่� 7.2-8 กระบวนการประมวลผลข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ข้้อมููล
รููปที่่� 7.3-1 	ขั้้�นตอนและกระบวนการวงจรชีีวิิตของข้้อมููลระดัับหน่่วยงาน
รููปที่่� 7.3-2 ระดัับการเปิิดเผยชุุดข้้อมููลเปิิด
รููปที่่� 7.3-3 	จำำ�นวนชุุดข้้อมููลในแต่่ระดัับการเปิิดเผย
รููปที่่� 8.1-1 เมทริิกซ์์การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ (Prioritization Matrix)
รููปที่่� 8.1-2 หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนและการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
รููปที่่� 9.1-1 	ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
สารบััญตาราง
ตาราง 1.2-1 โครงการที่่� ได้้ประโยชน์์จากการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานชาติิ
ตาราง 1.3-1 การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายจำำ�แนกตามชนิิดพลัังงาน เดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2561P
ตาราง 1.3-2 การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายจำำ�แนกตามสาขาเศรษฐกิิจ เดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2561P
ตาราง 1.3-3 	ลัักษณะการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
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ตาราง 1.3-4 ปริิมาณการเดิินทางของผู้้�โดยสารภายในประเทศ
ตาราง 1.3-5 ปริิมาณการขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศในช่่วงปีี 2559 – 2561 จำำ�แนกตามรููปแบบ
ตาราง 1.3-6 สถานะปััจจุุบัันของโครงการก่่อสร้้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (ณ เดืือนสิิงหาคม 2562)
ตาราง 1.3-7 ปริิมาณการเดิินทางเฉลี่่�ยต่่อวัันในระบบขนส่่งสาธารณะในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ตั้้�งแต่่ปีี 2555 - 2561
ตาราง 1.3-8 แผนการพััฒนาระบบรถไฟฟ้้าภายใต้้แผน M – Map และสถานะโครงการในปััจจุุบััน
ตาราง 1.3-9 	ร่่างแผน AEDP2018 (การผลิิตไฟฟ้้า)
ตาราง 1.3-10 	ร่่างแผน AEDP2018 (ภาคความร้้อน)
ตาราง 1.3-11 	ร่่างแผน AEDP2018 (ภาคขนส่่ง)
ตาราง 1.3-12 ภาพรวมของการผลิิตพลัังงานจากพลัังงานหมุุนเวีียนในแผน AEDP2018 เทีียบกัับแผน AEDP2015
ตาราง 2.1-1 แสดงข้้อดีีข้้อเสีียของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (SDU)
ตาราง 2.1-2 เปรีียบเทีียบรููปแบบการบริิหารงานระหว่่าง EIA กัับ ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ.
ตาราง 2.1-3 เปรีียบเทีียบความแตกต่่างในประเด็็นที่่�มีีการพิิจารณาของแต่่ละรููปแบบ
ตาราง 2.2-1 หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ส่่งแบบสอบถาม
ตาราง 2.2-2 ตารางการจััดประชุุมร่่วมกัับหน่่วยงาน
ตาราง 2.2-3 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ,
			กำำ�หนดประเภทและกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-4 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-5 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-6 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-7 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ, กำำ�หนดประเภท
			
และกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-8 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-9 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-10 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-11 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ,
			กำำ�หนดประเภทและกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-12 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-13 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-14 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-15 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ,
			กำำ�หนดประเภทและกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-16 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-17 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-18 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-19 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ,
			กำำ�หนดประเภทและกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-20 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-21 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-22 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-23 ทะเบีียนข้้อมููลตามกลุ่่�มข้้อมููล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. (สำำ�รวจที่่�มาของหน่่วยงานต่่าง ๆ,
			กำำ�หนดประเภทและกิิจกรรม)
ตาราง 2.2-24 	วิิเคราะห์์หาเป้้าหมายของลัักษณะของข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 2.2-25 สรุุปข้้อมููลที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิม (GAP ANALYSIS)
ตาราง 2.2-26 สรุุปข้้อมููลที่่�ควรจะมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิม
ตาราง 3.1-1 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก
ตาราง 3.1-2 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน
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ตาราง 4.2-1 	ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กรและประเด็็นที่่�ต้้องพััฒนา
ตาราง 4.2-2 ประเด็็นวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
ตาราง 4.2-3 แผนการสื่่�อสารองค์์กรเพื่่�อพััฒนาตามวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
ตาราง 4.3-1 กระบวนการการบริิหารจััดการข้้อมููลเมื่่�อพิิจารณาตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี	
ตาราง 4.3-2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการที่่�ดีีที่่�สุุดของการจััดทำำ�ผัังการไหลร่่วมกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ตาราง 4.3-3 EPPOPPD.dbpcrude (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลราคาน้ำำ��มัันดิิบ)
ตาราง 4.3-4 EPPOPPD.dbpspore (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลราคาน้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปสิิงคโปร์์)
ตาราง 4.3-5 EPPOPPD.dbptaxst (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลโครงสร้้างภาษีี)
ตาราง 4.3-6 EPPOPPD.dbpreen (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลพลัังงานทดแทน)
ตาราง 4.3-7 EPPOPPD.dbpcurrd (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นสกุุลเงิินบาทรายวััน)
ตาราง 5.1-1 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานถ่่านหิินที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-2 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานน้ำำ��มัันดิิบและคอนเดนเสทที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-3 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานก๊๊าซธรรมชาติิที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-4 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียมที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-5 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานไฟฟ้้าที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-6 	ข้้อมููลกลุ่่�มพลัังงานทดแทนที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.3-1 โครงสร้้างข้้อมููลกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าลงในตาราง DBPROD3
ตาราง 5.3-2 General Information Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-3 Data Quality Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-4 Data Lineage Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-5 Data Structure Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-6 Security Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-7 Technical Information Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-8 Profiling Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง 5.3-9 แสดงกระบวนการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููล ประเด็็นการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููล และตััวอย่่างดััชนีี
	ชี้้�วััดคุุณภาพข้้อมููล
ตาราง 5.3-10 	ตััวอย่่างตััวชี้้�วััดในประเด็็นการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููลต่่าง ๆ
ตาราง 6.5-1 	ตััวอย่่างการกำำ�หนดรายละเอีียดทางเทคนิิคของเครื่่�องให้้บริิการเสมืือน (Virtual Server) เพื่่�อรองรัับ
งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ตาราง 6.5-2 	ตััวอย่่างการกำำ�หนดรายละเอีียดทางเทคนิิคของเครื่่�องใช้้บริิการเสมืือน (Virtual Server)
ตาราง 7.2-1 รายละเอีียดหน้้าที่่�ของบุุคลากรตามกระบวนการตามทางธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ตาราง 7.2-2 	ตััวอย่่างคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินงานธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ตาราง 7.2-3 	ร่่างตััวอย่่างแผนดำำ�เนิินการจััดตั้้�งโครงสร้้างธรรมาภิิบาลช่่วงปีีที่่� 1
ตาราง 7.2-4 	ตััวอย่่างแบบประเมิินมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ของคุุณภาพข้้อมููลเพื่่�อการนำำ�เข้้า
ตาราง 8.1-1 ผลการให้้คะแนนและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละแผนงาน
ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุุน แผนงบประมาณรายจ่่ายตามแผนปฏิิบััติิของโครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญใน ปีี 2564
ตาราง 8.2-2 แผนการลงทุุน แผนงบประมาณรายจ่่ายตามแผนปฏิิบััติิการของโครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ ปีี 2565
ตาราง 8.2-3 แผนการลงทุุน แผนงบประมาณรายจ่่ายตามแผนปฏิิบััติิการของโครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ ปีี 2566
ตาราง 9.1-1 สรุุปการประชุุม
ตาราง 9.3-1 สรุุปการประชุุมย่่อย
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สารบััญหััวข้้อขอบเขตการดำำ�เนิินงานและหััวข้้อรายงาน
ขอบเขตการดำำ�เนิินงาน (TOR)

หััวข้้อรายงาน

หน้้า

3.1 ประชุุมหารืือเพื่อ่� รัับทราบแนวนโยบายและกำำ�หนดกรอบแนวทาง 9.4.2 งานจััดประชุุมกลุ่่�มย่่อย (TOR 9-41
การดำำ�เนิินงานร่่วมกัับผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ที่รั่� ับผิิดชอบ
ข้้อ 3.25)
3.2 จััดทำำ�แผนขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงาน พร้้อมทั้้�งระยะเวลาในการดำำ�เนิิน ภาคผนวก ฌ: แผนการดำำ�เนิินงาน
งานของแต่่ละขั้้�นตอน ซึ่่�งต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก สนพ. โครงการ
ประกอบด้้วยแผนอย่่างน้้อยดัังนี้้�
(1) แผนขั้นตอนกระบวนการการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งก�ำหนด ภาคผนวก ฌ: แผนการด�ำเนินงาน
Milestones และ Deliverables (สิ่งที่ต้องส่งมอบ) ของแต่ละ โครงการ
กิจกรรมอย่างชัดเจน
(2) ในระหว่างการด�ำเนินงานจะต้องรายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าประจ�ำเดือน
โครงการให้ สนพ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.3

ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทเี่ กี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบาย 3.2 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ 3-13
และยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานชาติ (Strategic Plan)
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

3.4

ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมู ล ที่ เ กี่ยวข้องกั บ กฎระเบี ย บ
ข้อกฎหมายในการเข้าถึงการถ่ายโอนและการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ า นพลั ง งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด และหน่ ว ยงานในก�ำกั บ
ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎกระทรวง เป็นต้น เพื่อมา
จัดเตรียมความพร้อมและรายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและ
ระเบยี บเพือ่ ให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติท�ำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต

3.5

ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงาน 2.2 การวิเคราะห์สถานะสถาปัตยกรรม 2-53
ในสั ง กั ด และหน่ ว ยงานในก�ำกั บ ของกระทรวงพลั ง งาน และ องค์กรด้านข้อมูลปัจจุบัน
หน่วยงานอืน่ ๆ ทเี่ กี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ โดยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมา
ก�ำหนดกรอบในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

7.1.1 กฎระเบี ย บและข้อกฎหมาย 7-2
ทเี่ กี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชือ่ มโยง
ข้อมูล
7.1.2 กฎหมาย ข้อบังคับความมั่นคง 7-52
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

(1) จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล 2.2.1 การศึกษาทบทวนและรวบรวม 2-53
ด้ า นพลั ง งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด และหน่ ว ยงานในก�ำกั บ ข้อมูลด้านพลังงาน
ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในก�ำกับ
ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ความจ�ำเป็น และแผนการ
ด�ำเนินงาน ในการทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่ถูก
จัดเก็บโดยหน่วยงานต่าง ๆ

2.2.1 การศึกษาทบทวนและรวบรวม 2-53
ข้อมูลด้านพลังงาน
ภาคผนวก ค : ประมวลกิจกรรมการ
ประชุม

(3) ทบทวนและรวบรวมข้อมู ล ด้ า นพลั ง งานที่ ถูกจั ด เก็ บ โดย
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานอืน่ ๆ ทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงาน
ของประเทศ อาทิเช่น ระยะเวลาทใี่ ช้ในการประมวลผลข้อมลู วิธีการ
เผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล และชือ่ หน่วยงานทไี่ ดร้ บั ข้อมลู

2.2.2 ด ้ า นข้อมู ล พลั ง งานที่จั ด เก็ บ 2-246
ในปัจจุบัน
ภาคผนวก ค : ประมวลกิจกรรมการ
ประชุม

(4) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่
สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์ โดย
การวิเคราะห์ช่วงว่าง (Gap Analysis)

2.2.3 ด้านข้อมูลพลังงานที่ผ่านการ 2-266
วิเคราะห์ช่องว่าง
5.1.1 ด ้ า นข้อมู ล พลั ง งานที่จั ด เก็ บ 5-1
ในอนาคต

(5) ทบทวนวรรณกรรมหรือทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก 1.3 บทวิเคราะห์ทิศทางพลังงานไทย 1-63
เพื่อเสนอแนะข้อมูลพลังงานที่ควรจะต้องมีการจัดเก็บในอนาคต และพลังงานโลก	
(6) จัดท�ำแผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพหรืออื่น ๆ ที่สามารถ 5.1.2 แผนผังความเชื่อมโยงข้อมูลที่มี 5-13
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและ ในปัจจบุ ันและในอนาคต
ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
3.6

ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ 7.1.2 กฎหมาย ข้อบังคับความมั่นคง 7-52
ต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร
ในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งชั้นความลับ
ของข้อมลู ข่าวสาร การบ�ำรุงรักษาระบบและการบริหารความเสยี่ ง
และแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อการ
บูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้
สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

3.7 ส�ำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรยี น จากหน่วยงานที่เป็นต้น 1.4 หน่วยงานต้นแบบที่ดี (Best Prac- 1-108
แบบที่ดีหรือ Best Practices ของในประเทศหรือต่างประเทศ tices)
ที่ มีการบริ ห ารจั ด การข้อมู ล ภายในที่ ดี มีการแลกเปลี่ ย น
เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง มีการบริหารจัดการ
โครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกับภาระงานและการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก มีการเผยแพร่หรือให้บริการ
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง แม่นย�ำ เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง
มีการน�ำข้อมลู เพือ่ ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม หรือออก
มาตรการ ส�ำหรับการบริหารตามนโยบาย และเป็นหน่วยงานหรือ
องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ประเทศหรื อ ระดั บ สากล
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน/องค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการ
ท�ำงาน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และปัญหา
อุปสรรค เปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยที่มอี ยูใ่ นปัจจบุ นั
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
3.8

จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่น�ำทาง 3.2 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ 3-13
(Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พลังงานชาติ (Strategic Plan)
3-23
ให ้ ค รอบคลุ ม ตามเป้ า หมายและเจตนารมณ์ ข องแผนปฏิ รู ป 3.3 แผนที่น�ำทาง (RoadMap)
ประเทศด้านพลังงานที่ก�ำหนดไว้
(1) ศึกษาสถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.3.2 บทวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรม 2-317
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในปัจจุบัน และวิเคราะห์ ทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
ถึงศักยภาพของระบบ และความเหมาะสมต่อการสนับสนุนพันธ
กิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ส�ำรวจวิเคราะห์กระบวนงานปัจจบุ นั ตามหลักการสถาปัตยกรรม 2.1.1 กระบวนการทางธุรกิจ
องค์กร (Enterprise Architecture: EA) ในส่วนของกระบวนการ
สรา้ งคุณค่า (ภารกิจหลัก) และกระบวนการสนับสนุน รวมถงึ ความ
เชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระบวนการภายในความ
เชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้
ร่วมกัน
- ส�ำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยจ�ำแนกเป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับการปฏิบัติงาน (Operation)
และการบริหารจัดการ (Management)

2-6

2.3.2 บทวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรม 2-317
ทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
6.1 การออกแบบระบบเทคโนโลยี 6-1
สารสนเทศ และการสื่อสาร

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

- ส�ำรวจ วิเคราะห์ด้านบุคลากรตลอดจนระบบบริหารจัดการ 2.1.4 ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ 2-34
ที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ งที่่จ� ะส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน โครงสร้างองค์กร
แห่่งชาติิ
4.3.1 กระบวนการท�ำงานในอนาคต 4-17
4.3.2 โครงสร้้างและแผนพััฒนาบุุคลากร 4-19
- ส�ำรวจ วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริหารความเสยี่ ง และระบบการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สอดคล้ อ งตาม พ.ร.บ. ว่ า ด ้ ว ยการกระท�ำความผิ ด เกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2524 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1 ด้านกฎหมายและข้อบังคับการถ่าย
โอนและเชื่อมโยงข้อมูล
7.1.1 กฎระเบี ย บและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อม
โยงข้อมูล
7.1.2 กฎหมาย ข้อบังคับความมั่นคง
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
6.8 การออกแบบระบบความปลอดภัย
สารสนเทศ

7-1
7-2
7-52
6-56

- ส�ำรวจวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล 2.3.2 บทวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรม 2-317
ทมี่ อี ยใู่ นปัจจบุ นั เพือ่ การเชือ่ มต่อระหว่างระบบต่าง ๆ และระหว่าง ทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่นโยบายด้าน
เทคโนโลยสี ารสนเทศภาครัฐก�ำหนดไว้
(2) ศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของ 3.1 การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง -จุ ด อ่ อ น 3-1
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัด การวิเคราะห์โอกาส และ การจัดท�ำ
ท�ำแผนปฏิบัติการฯ
กลยุทธ์
3.2 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศ 3-13
พลังงานชาติ (Strategic Plan)
(3) ออกแบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังานแห่งชาติ
ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA)
(4) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่น�ำทาง
(Roadmap) โดยจะมีเนื้อหาดังนี้

5.3 การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 5-33
ข้อมลู
3.2.2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 3-14
3.3 แผนที่น�ำทาง (RoadMap)
3-23

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

- ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3.2 บทวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทาง 2-317
และการสื่อสาร
เทคโนโลยีปัจจุบัน
6.2 ความต้องการด้านระบบโครงสร้าง 6-18
พื้นฐานทางเทคโนโลยี
- ผลการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส

3.1.1 การวิเคราะห์จดุ แข็ง (Strengths) 3-1
และจุดอ่อน (Weaknesses)
3 . 1 . 2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ โ อ ก า ส 3-3
(Opportunities) และภั ย คุ ก คาม
(Threats)

- ผลการศึกษาการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 2.3 การวิ เ คราะห์ ส ถานะปั จจุ บั น 2-316
การสื่อสารส�ำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศ
6.3 บทวิ เ คราะห์ ส ถาปั ต ยกรรม 6-24
ทางเทคโนโลยีเป้าหมาย
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ

3.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

3-13

- ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พรอ้ มดว้ ยเป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 3.2.2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ 3-14
กลยุทธ์
- การน�ำเสนอแผนงาน/โครงการที่ควรด�ำเนินการ จ�ำแนกเป็น
แผนงาน/โครงการเร่งด่วนที่ควรด�ำเนินการในช่วงปีแรก และแผนงาน/
โครงการทคี่ วรด�ำเนินการในปีถดั ไป โดยโครงการที่เสนอจะมีสรุป
สาระส�ำคัญของโครงการพอสังเขป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
ท�ำรายะเอียดเสนอของบประมาณ

3.3 แผนที่น�ำทาง (RoadMap)
3-23
8.1 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
8-2
8.2 แผนปฏิบัติการ
8-9
ภาคผนวก ซ : แผนงาน/โครงการที่ควร
ด�ำเนินการ พร้อมรายละเอียดเสนอขอ
งบประมาณ แผนการลงทุ น และ
แผนงบประมาณรายจ่าย

- แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.3.3 โครงสรา้ งและแผนพัฒนาบุคลากร 4-23
ภาคผนวก จ: (ร่ า ง) รายละเอี ย ด
คุณลักษณะกลุ่มงาน ภายใต้โครงสร้าง
หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
ภาคผนวก ซ : แผนงาน/โครงการที่ควร
ด�ำเนินการ พร้อมรายละเอียดเสนอ
ของบประมาณ แผนการลงทุน และ
แผนงบประมาณรายจ่าย

3.9

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

- ปัญหา อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และจัดท�ำข้อเสนอแนะ

2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หน้า
2-324

จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ของศนู ย์สารสนเทศพลังงาน บทที่ 8 แผนการด�ำเนินงาน
แห่งชาติ เพือ่ ใหเ้ กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลวิธใี นการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน

8-1

(1) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร ซึ่งระบุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 8.2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ค วรด�ำเนิ น การพร้ อ มจั ด ล�ำดั บ
ความส�ำคัญโครงการ

8-9

(2) จัดท�ำแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจ่าย เพื่อการ 8.2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 8-9
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก ซ : แผนงาน/โครงการที่ควร
ด�ำเนินการ พร้อมรายละเอียดเสนอ
ของบประมาณ แผนการลงทุน และ
แผนงบประมาณรายจ่าย
3.10 ออกแบบและจัดท�ำผังการไหล (Work Flow) ของกระบวนการหลัก/ 4.3.4 ผังการไหล ของกระบวนการหลัก 4-25
กระบวนการย่อยที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานและการบริหาร และกระบวนการย่อย
จัดการข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภาคผนวก ฆ : ตารางชุ ด ข้อมู ล
เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมลู แผนภมู ิ Data Flow
Diagrams และ Workflows
3.11 ศึกษาแผนข้อมู ล รายละเอี ย ดถึ ง ข้อมู ล มาตรฐาน รู ป แบบ
การจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลตามมาตรฐานค�ำอธิบาย
ประกอบข้อมูล (Meta Data) และการไหลของข้อมลู (Data Flow)
สร้าง Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในก�ำกับ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาพัฒนาแนวทางการ
เชื่อมโยงและการจัดการข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมด

2.1.2 กระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
4.3.4 ผังการไหล ของกระบวนการหลัก
และกระบวนการย่อย
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล
(Data Structure)
5.3.3 การออกแบบโครงสร้างมาตรฐาน
ค�ำอธิบายประกอบข้อมลู (Meta Data)
ภาคผนวก ฆ : ตารางชุดข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล แผนภูมิ Data Flow
Diagrams และ Workflows
ภาคผนวก ง : ทะเบียนข้อมูล (Data
Catalog) Meta Data และ พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary)
ภาคผนวก ช : Enterprise Relationship
Diagram (ERD) และ Data Structure

2-8
4-25
5-39
5-57
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หัวข้อรายงาน
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3.12 ศึกษาการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Mapping) ข้ามถังข้อมูล
ดา้ นพลังงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ หน่วย
งานในก�ำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาระบบ
จัดเก็บรายงานผล และการแบ่งปันข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
เพือ่ สรา้ งมาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลร่วมและเชือ่ มโยง
กับระบบรายงาน โดยรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานในก�ำกับหรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การให้นิยามของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
ใหส้ อดคล้องกันทัง้ หมด และการเชือ่ มต่อศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติกับคลังข้อมูลของชาติ เป็นต้น

5.3.1 การวางระบบการเชือ่ มโยงข้อมูล 5-33
(Data Mapping)
ภาคผนวก ฆ : ตารางชุดข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล แผนภูมิ Data Flow
Diagrams และ Workflows
ภาคผนวก ค: ประมวลกิ จก รรม
การประชุม
ภาคผนวก ช : Enterprise Relationship
Diagram (ERD) และ Data Structure

3.13 ศึกษาออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) เครื่องมือ
ในการด�ำเนินงานแบบ Automation ก�ำหนดมาตรฐานรูปแบบ
ตั้งแต่ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล (Data Acquisition) การเข้าถึง
ข้อมูลจนถึงการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน
ทรี่ บั ผิดชอบการขับเคลือ่ นแผนพลังงานทัง้ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในก�ำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากมุมมอง
ของผู้เก็บ และผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลและ
แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐานใหม่ร่วมกัน

5.2 หลักการในการออกแบบพัฒนา 5-23
การจัดเก็บข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติโดยใช้สถาปัตยกรรม
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Architecture)
5.3.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล 5-39
(Data Structure)
ภาคผนวก ช : Enterprise Relationship
Diagram (ERD) และ Data Structure

3.14 ศึกษาออกแบบระบบ IT Infrastructure เพื่อการรองรับข้อมูล บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน 6-1
ด้ า นพลั ง งานจากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงพลั ง งาน และ ทางเทคโนโลยี
หน่วยงานในก�ำกับ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยง
ระบบร่วมกัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีความ
หลากหลายรปู แบบ ปริมาณ และความตอ้ งการใช้ข้อมลู ทแี่ ตกต่าง
กันภายใต้แผนพลังงานของประเทศไทย
3.15 ศึกษาออกแบบ Meta data และ Business Use Cases Diagram
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ รวมทั้งก�ำหนดกรอบออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ไหลเวยี นของข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์พฒ
ั นา
เครื่องมือส�ำหรับการจัดการข้อมูล (Data Management Tool)
ที่จะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ในอนาคต

4.3.4 ผังการไหล ของกระบวนการหลัก 4-25
และกระบวนการย่อย
5.3.3 การออกแบบโครงสร้างมาตรฐาน 5-57
ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata)
6 . 5 ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ร ะ บ บ 6-34
ประมวลผล และ Data Warehouse
ภาคผนวก ง : ทะเบียนข้อมูล (Data
Catalog) Meta Data และ พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary)
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หัวข้อรายงาน
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3.16 ศึกษาออกแบบระบบทวนสอบข้อมูลในถังข้อมูลทัง้ หมด (Quality 5.3.4 ระบบทวนสอบข้อมูล (Quality 5-64
Assurance) ระบบ Data Cleansing และ Outlier Detection Assurance)
จากข้อมูลด้านพลังงานที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน
3.17 ศึกษาออกแบบระบบ Data Integration ของข้อมูลที่ผ่านการจัดวาง 6.8 การออกแบบระบบความปลอดภัย 6-56
โครงสรา้ ง และระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สารสนเทศ
3.18 ศึกษาออกแบบระบบการจั ด เก็ บ ข้อมู ล ขนาดใหญ่ (Data
Warehouse) ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) เครื่องมือ
(Equipment) การบริหารจัดการสถานที่ (Building and Facility
Management) และซอฟแวร์ (Software) ที่มีความเหมาะสม
สามารถรองรับการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะ
เวลาโครงการ โดยจะต้องพิจารณาคัดเลือกการใช้งานระบบ
ที่มมี าตรฐาน การเชือ่ มต่อ ความปลอดภัยเป็นทยี่ อมรับในระดับสากล

6.4 การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ 6-29
6.5 การออกแบบระบบระบบประมวลผล 6-34
และ Data Warehouse
6.6 การออกแบบระบบเครือข่าย
6-52

3.19 ศึกษาออกแบบแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในศนู ย์สารสนเทศ 6.7 การออกแบบระบบเชื่ อ มโยง 6-53
พลังงานแห่งชาติกบั ทัง้ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ ระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงานในก�ำกับหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จะท�ำ
ใหง้ า่ ยต่อการน�ำมาวิเคราะห์ข้อมลู วิจยั ข้อมลู อย่างเป็นระบบหลัก เพือ่
จะก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ของข้อมลู ในศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพือ่ ที่จะน�ำไปสก่ ู ารสรา้ ง
เครือ่ งมือน�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารที่จะเข้าถงึ ภาพรวมของข้อมลู
ภายใตแ้ ผนพลังงานของประเทศ และวางนโยบายที่เจาะลึกและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น
3.20 ศึกษาออกแบบ Platform และออกแบบสถาปัตยกรรมดา้ นข้อมลู
สารสนเทศ (Data Architecture) ที่สามารถรองรับการเชือ่ มต่อ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับระบบคลังข้อมลู ขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ (Nation Data Repository) และสามารถเชือ่ มโยงและท�ำงาน
ร่วมกับ Platform ของหน่วยงานภายนอกในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยว
ข้องกัน เพือ่ สามารถต่อยอดการท�ำงานแบบบรู ณาการใหส้ อดคลอ้ ง
กับนโยบายการขับเคลือ่ นตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
Thailand 4.0 และแผนปฏิรปู ประเทศดา้ นพลังงาน ระบบดังกล่าว
ทัง้ หมดจะต้องครอบคลุมอย่างน้อยการท�ำงานในด้านต่าง ๆ ประกอบ
ดว้ ย ความสามารถเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลทัง้ แบบ fixed report และ
interactive dashboard การวิเคราะห์เชิงลึกชัน้ สูง (Data Analytics)
การวางแผนระบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Making) การคาด
การณ์ (Prediction) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ในการบริหารจัดการแผนพลังงานของประเทศในทุกสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปแบบ Near Real Time (NRT)

5.2 หลักการในการออกแบบพัฒนา 5-23
การจัดเก็บข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติโดยใช้สถาปัตยกรรม
ข้อมูลขนาดใหญ่
5.3 การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 5-33
ข้อมลู
บทที่ 6 การออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน 6-1
ทางเทคโนโลยี

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล 5.4 ระบบต้นแบบสาธิต
โดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และสรุปภาพรวมของ
ข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
และสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและ
แผนด้านพลังงาน จากข้อมูลผลการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA)
ร่วมกันในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในก�ำกับหรือหน่วยงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบต้นแบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ ตามที่
สนพ. ก�ำหนด จ�ำนวนอย่างน้อย 1 ต้นแบบ และสามารถเผยแพร่
ต่อสาธารณชน หรือใหบ้ ริการข้อมลู สารสนเทศดังกล่าวแก่ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

หน้า
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3.22 ศึกษาข้อมูลด้านพลังงานเพือ่ การบริการของภาครัฐ (Open Data) 7.3 การออกแบบการเปิดเผยข้อมูล 7-121
ทสี่ ามารถเข้าถึง Platform ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร ภาครัฐด้านพลังงาน
จัดการข้อมูลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเห็น
วงจรของธุรกรรมในทุกด้านเต็มวงจร รวมถึงการใช้พลังงาน
ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจโดยการน�ำข้อมูลสถิติของธุรกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพธุรกิจใหแ้ ก่ผู้ประกอบการซึ่งช่วยให้เกิดการแข่งขัน
ในตลาดภาคเอกชนด้วย และสามารถช่วยในการตัดสินใจการลงทุน
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มการด�ำเนินงานด้วย
การศึกษากรอบแนวทางการจัดท�ำคลังข้อมลู ขนาดใหญ่ของภาครัฐ
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการความร่วมมือกับรัฐบาล และ
ก�ำหนดแนวทางการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็น
ในส่วนของข้อมูลด้านพลังงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (กระทรวง DE) โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) เพือ่ สรา้ งแนวทาง
การท�ำงานและรองรับกฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง
ปลอดภัยและสมบูรณ์
3.23 ศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลของการ บทที่ 7 ธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน 7-1
เข้าถึงข้อมูล และการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลภายใน
ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ เนื่ อ งด้ ว ยมาตรฐานและ
รปู แบบการใช้ข้อมูลของแต่ละกรมแตกต่างกัน ตอ้ งมีการเสริมสรา้ ง
มาตรฐานการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)
(1) จัดท�ำเป็นร่างแบบการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
และจัดท�ำร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน/การเปิ ด เผยข้อมู ล และการขอใช้ข้อมู ล
ใหส้ อดคลอ้ งตามกรอบการก�ำกับดแู ลข้อมลู (Data Governance
Framework v.1.0) โดยขั้นต�่ำต้องประกอบด้วย

หัวข้อรายงาน

หน้า

7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยาม 7-92
และกฎเกณฑ์ข้ อมูล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมูลพลังงานศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

- สภาพแวดล้อมของการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยาม 7-92
Environment)
และกฎเกณฑ์ข้ อมู ล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมูลพลังงานศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
- การนิยามข้อมลู (Data Definition)

7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยาม 7-92
และกฎเกณฑ์ข้ อมูล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมู ล พลั ง งานศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

- กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)

7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยาม 7-92
และกฎเกณฑ์ข้ อมู ล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมู ล พลั ง งานศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

- โครงสร้างของการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยาม 7-92
และกฎเกณฑ์ข้ อมู ล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมู ล พลั ง งานศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

- กระบวนการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมลู นิยาม 7-92
และกฎเกณฑ์ข้ อมูล และโครงสร้าง
ธรรมาภิบาล
ภาคผนวก ฉ : ร่างคู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมู ล พลั ง งานศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
(2) จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของข้อมูล
และผู้ใช้ข้อมูลในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติและหน่วยงาน
ทเี่ กี่ยวข้อง และเพือ่ ประชาสัมพันธ์ใหม้ ีการใช้งานเครือ่ งมือในการ
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันสมัยมากขึ้น

9.3.4 งานศึกษาและออกแบบ Data 9-38
Governance
ภาคผนวก ญ: การอบรมสั ม มนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการด�ำเนินงานภาย
ใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

9-39
3.24 ด�ำเนิ น การจั ด ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ 9.4.1 งานจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
การเริ่มโครงการ ระหว่างด�ำเนินโครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ ภาคผนวก ฏ: หัวข้อการประชาสัมพันธ์
ในรปู แบบสือ่ ผสมผสานที่ทนั สมัยสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายและ
ภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งสรุปผลการด�ำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทัง้ จัดท�ำข้อเสนอแนะและแนวทาง
การแก้ไข เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป
3.25 การจัดประชุม
(1) จัดประชุมกลุม่ ย่อยกับหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ/
หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการด�ำเนินงาน
รวมถึ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้างที่ ป รึกษาและ
คณะกรรมการก�ำกับโครงการศึกษา (Steering Committee) จ�ำนวน
รวมไม่นอ้ ยกว่า 30 ครัง้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1,500 คน
หรือตามที่ สนพ. เห็นสมควร ทั้งนี้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนิ น งาน และค่ า เบี้ ย ประชุ ม แก่ ค ณะกรรมการก�ำกั บ
โครงการศึกษา (Steering Committee) ทุกครัง้ โดย สนพ. จะเป็น
ผู้ก�ำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และจัดประชุม ณ สถานที่ตาม
ที่ สนพ. เห็นสมควร

9.4.2 งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (TOR 9-41
ข้อ 3.25)
ภาคผนวก ค : ประมวลกิ จก รรม
การประชุม
ภาคผนวก ฎ : สรุปงานประชุมสัมมนา
โครงการ

ขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR)

หัวข้อรายงาน

หน้า

(2) จัดประชุมสื่อสารผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ 9.4.3 งานจัดประชุมสัมมนา
9-45
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ/หรือภาคประชาสังคม ภาคผนวก ฎ : สรุปงานประชุมสัมมนา
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ โครงการ
น้อยกว่า 300 คน
(3) จัดหาวิทยากรและ/หรือบุคลากรทมี่ คี วามรคู้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ในดา้ นทเี่ กี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ส�ำหรับ
การประชุมในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมค่าสมนาคุณวิทยากร
ในอัตราไม่ต�่ำกว่าทรี่ าชการก�ำหนด

ภาคผนวก ค : ประมวลกิ จก รรม
การประชุม
ภาคผนวก ญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฎ : สรุปงานประชุมสัมมนา
โครงการ

(4) จัดเตรยี มเอกาสรส�ำหรับการประชุม ใหเ้ พียงพอและเหมาะสม ภาคผนวก ค : ประมวลกิ จก รรม
ตามจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
การประชุม
ภาคผนวก ญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฎ : สรุปงานประชุมสัมมนา
โครงการ

(5) สรุปและประเมินผลการประชุมในแต่ละครั้ง
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9.1 การด�ำเนินโครงการ
ภาคผนวก ค : ประมวลกิ จก รรม
การประชุม
ภาคผนวก ญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฎ : สรุปงานประชุมสัมมนา
โครงการ

บทที่ 1

บทน�ำ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ

		 1)	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวการณ์และบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ ท�ำให้ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีจัดเป็นสิ่งส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงส่งผลต่อการใช้พลังงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลกระทบ
มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาแหล่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นตน้ โดยภาคพลังงานเป็นปัจจยั เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทางดา้ นเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน ซึ่ง
กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน ทเี่ กี่ยวข้องไดม้ ีการปรับตัวเพือ่ ใหเ้ ท่าทันโดยจัดท�ำแผนบรู ณาการพลังงานระยะยาว (Thailand
Integrated Energy Blueprint: TIEB) ซึ่งประกอบไปดว้ ย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทาง การพัฒนา
ของพลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		 2) ในกระบวนการจัดท�ำแผน TIEB นอกจากจ�ำเป็นตอ้ งอาศัยความรแู้ ละความเชี่ยวชาญของคณะท�ำงานแลว้ ข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน จัดเป็นส่วนส�ำคัญที่มีผลต่อการ
พยากรณ์หรือการคาดการณ์การใช้ การผลิต การจัดหาและการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคตอีกด้วย ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทที่ �ำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ โดย สนพ. มีหนึ่งใน
พันธกิจหลัก คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ และการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
สนพ. ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงานระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่ง สนพ. ท�ำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและน�ำมาวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ประกอบการวางแผนและการติดตามการด�ำเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และแนวโน้มทิศทางของ
การใช้พลังงานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชน
		 3)	การปฏิบตั งิ านตามภารกิจอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความเหลือ่ มล�้ำ
ของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมลู การประมวลผลเบือ้ งตน้ ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งมมี าตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อความผิดพลาดในการน�ำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้น การขาดการบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อ
การน�ำข้อมลู มาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือของกระทรวงพลังงาน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
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ขัน้ ปฐมภมู หิ รือทุตยิ ภมู ไิ ดอ้ ย่างทันท่วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข้อมลู ไดถ้ ูกตอ้ ง รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2560
ไดเ้ ล็งเห็นถงึ ความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดใหม้ ีการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information
Center: NEIC) ขึ้น เพือ่ พัฒนาระบบข้อมลู สารสนเทศพลังงานส�ำหรับการเสริมสรา้ งศักยภาพ การแข่งขันของประเทศในระยะยาว
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติก�ำหนดให้
มีพันธกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อน�ำข้อมูล
ไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับได้อย่างทันท่วงที และการด�ำเนินการดังกล่าว
ได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายในกระทรวง
พลังงานในล�ำดับแรก
		 4) สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ไดเ้ ล็งเห็นถงึ ความจ�ำเป็นในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่น�ำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบตั กิ าร (Action
Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องมีการส�ำรวจ
เพื่อจัดท�ำบัญชีข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในก�ำกับ และหน่วยงานอื่นๆ
ทเี่ กี่ยวข้อง เพือ่ ใหเ้ ห็นระบบฐานข้อมูลในปัจจบุ นั และเข้าใจบริบทของข้อมูลด้านพลังงานในภาพรวม ซึ่งจะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการ
เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
อันเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย
มีการปรับปรุงข้อมลู ใหท้ นั สมัยตลอดเวลาและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเชือ่ ถือ ทันสมัย รวมถงึ ไดร้ บั
การยอมรับในระดับสากล สอดรับกับการปฏิรูปประเทศ Thailand 4.0 เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต
		 โดยการด�ำเนินการโครงการวัตถุประสงค์ คือ
		 1) เพือ่ ศึกษาและรวบรวมข้อมลู ดา้ นพลังงานที่มอี ยูใ่ นปัจจบุ นั ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน ในก�ำกับของกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษากฎหมาย กฎระเบียบหรืออ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ
ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแนวทาง การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและน�ำเสนอแนวทาง
การแก้ไขกฎหมายที่ท�ำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลได้
			 ที่ปรึกษาจะด�ำเนินการเพื่อให้ได้แผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพที่แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล ที่ส�ำรวจได้จาก
หน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านพลังงาน ตลอดจนข้อก�ำหนดหรือข้อจ�ำกัดทางกฎหมายในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีกรอบ/แนวทาง/
ทิศทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสม ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 2) เพือ่ ศึกษาและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่น�ำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
การพัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
กลวิธใี นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจ ตามพันธกิจ และวิสยั ทัศน์ พร้อมทัง้ ส่งเสริม
การเชื่อมโยงข้อมูล รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน
			 ทปี่ รึกษาจะด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร
อย่างเป็นระบบ สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนด้านงบประมาณ เพือ่ ไม่ให้เกิดการตัง้ งบประมาณซ�้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สงู สุด
สามารถน�ำไปพัฒนาและเตรยี มความพรอ้ มโครงสรา้ งพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชือ่ มโยงข้อมูลพลังงานส�ำหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

		 3) เพื่อจัดท�ำระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปภาพรวมของข้อมูล ด้านพลังงานในหลาย
มิติ เพื่อสะท้อนผลการด�ำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน
			 ที่ปรึกษาด�ำเนินการจัดท�ำระบบต้นแบบสาธิตวิเคราะห์ข้อมูลด้านปิโตรเลียมเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างการออกแบบ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีการบูรณาการการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก มาประมวลผลกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำมาวิเคราะห์เป็นภาพ Dashboards ที่สามารถสะท้อนข้อมูลด้านพลังงานและสนับสนุนทางเลือก
ในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงานได้
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงานศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
		 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลวิธีในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ทางที่ปรึกษาได้ท�ำการศึกษา
ตามแนวทางและวิธีการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการศึกษาในส่วนนี้จะเป็น
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล และด้านอื่นๆ และ
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง ภารกิจและยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน จากผลที่ได้จะน�ำไปประกอบการพิจารณาใน
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่น�ำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
		 ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน และขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่รูปแบบใหม่ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ทสี่ �ำคัญภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรีจะให้ความส�ำคัญการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน โดยขับเคลื่อนตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนปฏิบัติการ และ แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท�ำการก�ำหนด
กรอบการศึกษาแนวทาง การเชื่อมโยงแผนงาน นโยบายที่ส�ำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ตาม รูปที่ 1.2-1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

NEIC

เร�่อง การดำเนินงานภายใตธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance)
สำหรับศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รูปที่ 1.2-1 แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน กับ นโยบายที่ส�ำคัญของประเทศ
แนวคิดพ�้นฐานของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลขององคกร และ กรณีศึกษาของศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

ดานโครงสรางพ�้นฐาน
ระบบ Logistics และดิจ�ทัล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ�้นฐานและ ระบบ Logistics

แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัล

แผนปฏิรูปประเทศ
ดานพลังงาน

ยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน

แผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาว

แผนยุทธศาสตรศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
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รูปที่ 1.2-2 แนวทางการศึกษาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตรที่ขับเคลื่อน
ใหเกิดการพัฒนา
ศูนยสารสนเทศพลังงาน
แหงชาติ

แผนยุทธศาสตร
ที่ศูนยสารสนเทศพลังงาน
แหงชาติจะเขาไปมีบทบาท
ในการสนับสนุนการพัฒนา

แผนระดับ 1

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

ขับเคลื่อน

สนับสนุน

แผนระดับ 3

แผนระดับ 2
แผนระดับ 3

แผนงาน/นโยบายอื่นๆ

แผนงาน/นโยบายอื่นๆ

ศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

	จากรูปที่ 1.2-2 ทางที่ปรึกษาจะศึกษาและทบทวนแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ทั้งแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และแผนงานนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแผนงานทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
		กลุม่ ที่ 1 แผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลือ่ นให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงเหตุผล
และความส�ำคัญก่อนที่จะมีการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ปรึกษาพบหลายประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในระดับที่ 1
ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งมีบริบทที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
ดังแสดงรายละเอียดแผนงาน/ยุทธศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในหัวข้อที่ 1.2.1
กลุ่มที่ 2 แผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่ถูกสนับสนุนจากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติหลังจากทถี่ ูกพัฒนาขึ้นและจะส่งผลกระทบในเชิงสนับสนุน ต่อการพัฒนาแผนงาน
และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่รายล้อมบริบทการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ปรึกษาพบหลายประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งจะได้รับผลดีเมื่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติพัฒนาแล้วเสร็จ ดัง
แสดงรายละเอียดแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่ถูกสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในหัวข้อที่ 1.2.2
1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เป็นส่วนของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงบริบทต่าง ๆ ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

นโยบายฯ วาดวยการพัฒนาดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอที่ 11 การปฏิรูปการบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบร�หารราชการแผนดิน
ขอยอยที่ 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปนศูนยกลางขอมูลและเคร�อขายองคความรูดานพลังงานของประเทศที่ ไดรับความเชื่อถือ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล
ประเด็นขับเคลื่อน –การพัฒนาข�ดความสามารถเชิงดิจ�ทัลภาครัฐดานโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล
เปาหมาย -การมีมาตรฐานดานขอมูล และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ�่อสามารถแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลภายใน
หนวยงานรัฐและระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจ�ทัล
เปาหมาย - เพ�่อใหมีโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบร�หารฐานขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ำซอน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานสาธารณูปโภค (การพัฒนาศูนยพลังงานแหงชาติ)

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบร�หารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบร�การสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาประยุกต ใช
ขอยอยที่ 4.4.2 พัฒนาว�ธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

ดานที่ 2 ดานการบร�หารราชการแผนดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบโลจ�สติกส และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.3 โครงสรางพ�้นฐานดานดิจ�ทัล

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนงานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รูปที่ 1.2-3 ความเชื่อมโยงของแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ถูกจัดท�ำขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ที่ก�ำหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำ
แผนต่าง ๆ ใหส้ อดคลอ้ ง และบรู ณาการกัน เพือ่ ใหเ้ กิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในกฎหมายว่าดว้ ยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน�ำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “ประเทศชาติมน่ั คง ประชาชน มีความสุข เศรษฐกิจพฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
	การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจ�ำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 1.2-4 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2580

(ที่มา: ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579)
	จากแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จ�ำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
เป้าหมายที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีดัชนี
ชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ ซึ่งเนื้อหาและประเด็นในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1.1) หัวข้อ 4.1 ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
			 หัวข้อย่อยที่ 4.1.2 เกีย่ วกับ “ภาครัฐมีความเชือ่ มโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้” มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น�ำไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ การพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
(1.2) หัวข้อ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
				หัวข้อย่อยที่ 4.4.2 เกี่ยวกับ “พัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย” โดยมีการก�ำหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตงั้ อยูบ่ นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ มคี วามโปร่งใส ยืดหยุน่ และคล่องตัวสงู น�ำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�ำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน�ำองค์ความรู้ในแบบ
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Final Report
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ เป้าหมายที่ 2.1 ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมาย ที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสงู ขึ้น มีดชั นีชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีชี้วดั ที่ 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมเี นือ้ หาและประเด็น
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		(2.1) หัวข้อ 4.4 (โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก) หัวข้อย่อยที่ 4.4.4 เกี่ยวกับ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่” สนับสนุนใหเ้ กิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วย
งานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และ
เสริมสร้างความรแู้ ละโอกาสในการเข้าถึงโครงข่าย Broadband หลากรปู แบบตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ โดยมรี ปู แบบการเชือ่ มโยง
ดา้ นดิจทิ ลั ทเี่ ป็นมาตรฐานเดยี วกันในระดับสากลทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลืน่ ความถี่
ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ท�ำให้เกิด
การสรา้ งงานบริการในโลกดิจทิ ลั ใหม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสรา้ งความมัน่ คง
ในการเชือ่ มโยงเครือข่ายดิจทิ ลั เชือ่ มต่อกับโลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการน�ำวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุน่ ยนต์
การออกแบบที่ค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่
ทุกคนสามารถเข้าถงึ และใช้ประโยชน์จากข้อมลู หลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการเพิม่ ศักยภาพคนในสังคมด้วยการ
เข้าถงึ ความรู้ เครือ่ งมือบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลข้อมลู ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหาร
จัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
การใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงาน ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มที่
1.2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
			 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถูกจัดท�ำขึ้นตามราชกิจจานุเบกษาที่ก�ำหนดใหค้ ณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ชาติแต่ละด้านต้องจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บททั้งสิ้น 23 ประเด็น
แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณตอ้ งสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
			 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปีประกอบไปดว้ ย 23 ประเด็นแผนแม่บททสี่ อดคลอ้ งกับเนือ้ หาการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
			 1. ประเด็น ความมั่นคง
			 2. ประเด็น การต่างประเทศ
			 3. ประเด็น การพัฒนาการเกษตร
			 4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
			 5. ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
			 6. ประเด็น การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
			 8. ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

9. ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
15. ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม
16. ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคม
18. ประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
19. ประเด็น การบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
20.ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
			 21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
			 22. ประเด็น การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
			 23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
			จากการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จ�ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 20 การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ และประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		 (1) แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20 การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้
		
(1.1) แผนย่อยที่ 3.4 (แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ) มีเป้าหมายเพือ่ ให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว โดยมีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือ ระดับ Digital Government Maturity Model
(Gartner) และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ซึ่งเนื้อหาและประเด็นในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
						การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็น
เงือ่ นไขส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสกู่ ารเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
ท�ำให้การปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานภาครัฐเปลยี่ นแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ตอ้ งปฏิบตั ริ าชการให้แล้วเสร็จเท่านัน้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ราชการโดยรวดเร็ว ถูกตอ้ ง เหมาะสม มปี ระสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยี ฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ และระบบ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการแบบดิจทิ ลั และสอดคลอ้ งกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครือ่ งมือ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องน�ำมาประยุกต์ใช้ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านใหส้ ามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้
						 นอกจากนหี้ น่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวธิ ีการปฏิบตั ริ าชการ ที่ยดื หยุน่ หลากหลาย
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบตั หิ นา้ ทไี่ ด้ อย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเชือ่ มโยงและบรู ณาการ
ข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้
ปรับเปลี่ยนสภาพการท�ำงานภายในองค์กร โดยน�ำเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั และเครือ่ งมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ริ าชการทใี่ ช้หลักฐาน
และข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินจิ ฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสกู่ ารเป็นรัฐบาลเปิดทมี่ คี วามโปร่งใสและคล่องตัว โดยน�ำภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการท�ำให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอด
การสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้ พร้อมรับกับ
การปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยที หี่ ลากหลาย เพือ่ สร้างนวัตกรรม การบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญประกอบไปด้วย
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- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ มคี วามคุม้ ค่าเทยี บได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอ้ มในการปฏิบตั งิ านทมี่ คี วามหลากหลาย
ซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน�ำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
มาใช้ในการพัฒนานโยบายการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การท�ำงานและข้อมลู ระหว่างองค์กรทัง้ ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรา้ งแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ทภี่ าครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมลู ระหว่างหน่วยงานทเี่ กี่ยวข้อง ตลอดจนเพือ่ ให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
					 - ก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
มคี วามโปร่งใส ยืดหยุน่ และคล่องตัวสูง น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�ำงานที่เป็นดิจทิ ลั มาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ มีการพัฒนข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้าถงึ แบ่งปันและใช้ประโยชน์ไดอ้ ย่างเหมาะสมและสะดวก
รวมทั้งน�ำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
						- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้าง
องค์กรแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดทเี่ หมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ�้ำซ้อนของการ
ด�ำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป เน้นท�ำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทัง้ นี้
เพือ่ มุง่ ไปสคู่ วามเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบตั งิ านและมีผลสัมฤทธิเ์ ทยี บได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
ยังมคี วามเป็นส�ำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมลู ขนาดใหญ่เพือ่ วิเคราะห์คาดการณ์ลว่ งหนา้ และท�ำงานในเชิงรุก สามารถ
น�ำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท�ำงาน
		 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งมีแนวทาง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้
(2.1) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล)
เป้าหมาย
						 • ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ตัวชี้วัด
						 • อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
				การพัฒนาโครงสรา้ งพืน้ ฐานดา้ นดิจทิ ลั ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การแพร่
ภาพกระจายเสียง พืน้ ที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั บุคลากรดิจทิ ลั รวมถงึ กฎหมาย กฎระเบยี บ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้มเี สถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพนื้ ที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการติดต่อสือ่ สาร การเชือ่ มต่อ
การแลกเปลยี่ นข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชนทสี่ อดรับ กับแนวโนม้ การเปลยี่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั ในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและน�ำไปสกู่ ารยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้
การเป็นศนู ย์กลางดา้ นดิจทิ ลั ของภมู ภิ าคอาเซียนในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
				- สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
สากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดงึ ดดู การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั ซึ่งจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั
ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส�ำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
1.2.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
			 แผนการปฏิรูปประเทศเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
ก�ำหนดให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก�ำหนด โดยให้
เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท�ำแผนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และ
ระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศทุกด้าน และต่อมาไดม้ ีการตราพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยก�ำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อก�ำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้วให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใช้บังคับได้ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งจากความดังกล่าวท�ำให้เกิดแผนการปฏิรูปประเทศจ�ำนวน 11 ด้าน ดังนี้
			 1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
			 3. ด้านกฎหมาย
			 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
			 5. ด้านเศรษฐกิจ
			 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 7. ด้านสาธารณสุข
			 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
			 9. ด้านสังคม
10.ด้านพลังงาน
			 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
			จากการทบทวนแผนการปฏิรปู ประเทศ พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลือ่ นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ จ�ำนวน 2 แผนการปฏิรูป ได้แก่ 1) การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ 2) การปฏิรูปด้านการ
บริหารจัดการพลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องดังนี้
			 (1.1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกัน โดยมี
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
						 - หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure)
ส�ำหรับรองรับการให้บริการ / การท�ำงานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล
และระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันได้โดยง่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน
(Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์มการเชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจทิ ลั
และแพลตฟอร์มการช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น
Final Report
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						 - รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก�ำกับ สามารถน�ำระบบดิจทิ ลั ไปใช้ ในการท�ำงานและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
						 - มีการน�ำระบบดิจิทัลส�ำหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งบประมาณ บัญชีการเงิน
งานพัสดุและการจัดซือ้ จัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยก�ำหนดมาตรฐาน การเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มี
บริการในลักษณะรวมศนู ย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐใหบ้ ริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการ
ภายใต้มาตรฐานที่ก�ำหนดก็ได้ เพือ่ ลดการลงทุนซ�้ำซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมลู
						 - รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก�ำกับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
ที่ถูกต้องและทันสมัย ส�ำหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐ
ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ก�ำหนดให้มีการบูรณาการข้อมูลใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
						 - ข้อมูลสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีความส�ำคัญจ�ำเป็นระดับ
ประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
						 - ข้อมูลรายสาขา เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
						 - ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลก�ำลังคนภาครัฐ เป็นต้น
						 - ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัด เพื่อสนับสนุน การบริหารราชการ
ในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
						 ส�ำหรับดัชนีชี้วัดภายใต้ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 มีดังต่อไปนี้
						 •	จ�ำนวนระบบดิจิทัลส�ำคัญที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
						 • ระดับคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
						 • งบประมาณที่ประหยัดได้จากการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
						 •	จ�ำนวนระบบดิจิทัลที่น�ำมาใช้ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
						 •	จ�ำนวนระบบดิจิทัลที่น�ำมาใช้ในงานพื้นฐานของหน่วยงาน
						 •	จ�ำนวนชุดข้อมูลที่ผ่านการบูรณาการแล้ว และพร้อมน�ำไปใช้ประโยชน์
						 • ปริมาณการเข้าถึง/น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
		 (2) การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องดังนี้
			 (2.1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหรือผล
อันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
						 - เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน
						 - เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการ น�ำข้อมูลด้านพลังงาน
มาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน
และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
						 โดยก�ำหนดดัชนีชี้วัดที่มีความส�ำคัญ ดังนี้
						 - มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงานใน 2 ปี
						 - เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐหรือเชื่อมโยงระบบ IT
กับหน่วยงานภายนอกภายใน 2 ปี
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

						 - เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระภายใน 5 ปี (กรณีทมี่ ีการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานแล้ว เห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ ให้กระทรวงพลังงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ)
			 โดยมีแนวทางในการปฏิรูป ดังนี้
1.1) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
					1.1.1) การพิจารณาจัดท�ำมาตรฐานกลางของข้อมูลพลังงาน เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและจัดท�ำ
ข้อมูลสถิติพลังงาน มีการใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการด�ำเนินการด้านข้อมูลพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนกับผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป
					1.1.2) การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบนั ข้อมูลพลังงาน ที่ได้มีการจัดเก็บส่วนใหญ่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก�ำกับดูแลผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานให้ด�ำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และอีกประเด็นที่
มีความส�ำคัญก็คอื ในส่วนของการใช้ข้อมลู พลังงานเพือ่ การก�ำหนดนโยบายด้านพลังงาน ซึ่งการก�ำหนดนโยบายจะท�ำได้แม่นย�ำขึ้น
หากข้อมูลมีความละเอียดขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานอาจน�ำผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูป
แห่งชาติที่ได้เคยท�ำไว้มาประกอบการพิจารณาพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งอาจมีความจ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2) การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน - ในด้านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล กลไกการเข้าถึงข้อมูลและ
การเผยแพร่ข้อมลู เนือ่ งดว้ ยนโยบายของรัฐบาลจะมุง่ ไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะพัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลพลังงานให้มีลักษณะเป็น Cyber Based ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูล
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ใน 2 แนวทาง
1.2.1) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล
				 1.2.2) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ในข้อเสนอการปฏิรูปนี้จะใช้แนวทางตามข้อเสนอของ
สปท. ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อให้มีการส่งข้อมูลให้กันได้โดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามหากในช่วงเวลาที่จะมีการด�ำเนินการรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลกลางของ
รัฐบาล เห็นควรให้พิจารณาเพือ่ ประเมินว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเข้าถึงข้อมูล รวมถงึ
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรก�ำหนดให้มีการ
ศึกษา เพื่อแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถท�ำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมในขั้นตอนนี้
1.3) การด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
				 1.3.1) การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ศูนย์ฯ จะมีสถานะเป็น
หน่วยงานบริการภายในของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ ของการด�ำเนินงาน
แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังเช่นในกรณีขององค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจะท�ำการ
ศึกษารปู แบบของหน่วยงานดังกล่าว โดยใหม้ วี ตั ถุประสงค์ ในการให้บริการแก่สว่ นราชการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวง
พลังงานเพื่อเติมเต็มศักยภาพเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดท�ำประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความตอ้ งการพลังงานของประเทศ การจัดท�ำและเผยแพร่
สถิติข้อมูลและรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลพลังงานแก่ภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของศูนย์ฯ อาจมีการให้ข้าราชการของกระทรวงพลังงานมาปฏิบัติงานให้กับ
ศนู ย์ฯ เป็นการชัว่ คราว และจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านข้อมูลสถิตพิ ลังงาน มาตรฐานข้อมูลพลังงาน
โมเดลพลังงาน การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงาน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพิ่มเติมโดยมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน ประมาณ 40 คน ประกอบด้วย
Final Report
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								 •	ผู้อ�ำนวยการและรองผู้อ�ำนวยการ
								 • ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพลังงาน จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง
								 • ฝ่ายข้อมูลสถิติพลังงาน จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง
								 • ฝ่ายวิเคราะห์และคาดการณ์พลังงาน จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง
								 • ฝ่ายมาตรฐานข้อมูลและค่ากลาง จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง
								 • ฝ่ายประสานงานและการเผยแพร่ จ�ำนวน 5 ต�ำแหน่ง
								 • ฝ่ายอ�ำนวยการ จ�ำนวน 5 ต�ำแหน่ง
				 1.3.2) การประเมินผลการด�ำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะประเมินว่าศนู ย์ฯ ที่อยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงานสามารถท�ำหน้าที่ได้ตามผลที่พึงประสงค์
จากแนวคิดในการปฏิรูป โดยควรมีการประเมินในมิติการด�ำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
								 • ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น จากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ได้อย่างทันท่วงที
								 • บทบาทการเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและประสานงานข้อมูลพลังงาน การจัดท�ำมาตรฐาน
ข้อมูลพลังงาน การตรวจสอบ ทวนสอบ และการรายงานข้อมูลพลังงานอย่างถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
								 • บทบาทการเป็นหน่วยงานพัฒนาโมเดลและระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานเพื่อสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและคาดการณ์พลังงาน
								 • บทบาทการเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รายงานข้อมูลสถิติพลังงานและรายงานผลวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน
			 หากผลการประเมินโดยกระทรวงพลังงานสรุปได้ว่า การจัดตั้งศูนย์ฯ ภายใต้กระทรวงพลังงานสามารถปฏิบัติหน้าที่
ในประเด็นดังกล่าวไดอ้ ย่างมปี ระสิทธิภาพ ก็สามารถให้ศนู ย์ฯ ด�ำเนินการต่อภายใต้ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในกรณี
ที่ผลการประเมินเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวไม่สามารถบรรลุบทบาทหน้าที่ข้างต้นได้ก็เห็นควรแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ
				 1.3.3) การจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ หากผลการประเมินเห็นสมควร
ให้แยกศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอก ต้องด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดยอาจด�ำเนินการในลักษณะการจัดตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน โดยใหศ้ นู ย์ฯ รับข้อมลู พลังงานจากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพือ่ น�ำไป
ศึกษาจัดท�ำบทวิเคราะห์ และเผยแพร่สู่สาธารณะโดยก�ำหนดให้จัดท�ำกฎหมายและกฎระเบียบให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 และ
ศูนย์ฯ เริ่มด�ำเนินการได้ภายใน ปี 2566 ส�ำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบไปด้วย
							 • ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทันต่อ
สถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่ทนั สมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูลที่โปร่งใส มีความแม่นย�ำ
ถูกตอ้ ง เข้าใจง่าย เชือ่ ถือไดแ้ ละใช้อา้ งอิงไดแ้ ละสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยความสะดวกและรวดเร็ว ก็จะท�ำให้ทกุ ภาคส่วนมีความเข้าใจ
ด้านพลังงาน ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้
การที่ภาคเอกชนต่าง ๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันใน
กิจการพลังงาน
								• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ การพัฒนาให้บุคลากร
ของศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมคี วามสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ดา้ นพลังงานดว้ ยสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จะท�ำใหป้ ระเทศสามารถก้าวทันสถานการณ์ดา้ นพลังงานของโลก และสามารถเชือ่ มโยงกับผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญที่ผู้วางนโยบายด้านพลังงาน ใช้ในการก�ำหนดเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้จากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก และการคาดการณ์อย่างแม่นย�ำ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

							 • เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการสนองความต้องการประชาชนทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้
โดยภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน และข้อมูล
ระหว่างกระทรวง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในต้นแบบ ของการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมูล ผ่านกระบวนการให้บริการที่ประชาชนต้องการ
1.2.1.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
			 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) เกิดขึ้นด้วย
สถานการณ์โลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพไร้พรมแดน แนวโน้มการพัฒนา
ทางเทคโนโลยมี ีการเปลยี่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และไม่ได้
เป็นเพียงเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการท�ำงานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่ไดห้ ลอมรวมเข้ากับวิถีการด�ำเนินชีวิต และปฏิวตั โิ ครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การท�ำงาน ของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม
รัฐบาลตระหนักถึงความจ�ำเป็น ในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนา และปฏิรปู เชิงโครงสรา้ งโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดัน การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560”
อันเป็นการวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบัน ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ภายใต้
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดว่า“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไข
ปรับปรุงนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ท�ำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
			นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ก�ำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ทยี่ งั่ ยืนโดยใช้เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ซึ่งมคี วามสอดคลอ้ งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการต่อยอด
การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสยู่ คุ ดิจทิ ลั ตัง้ แต่การเร่งวางรากฐานดิจทิ ลั ของประเทศผ่านการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจทิ ลั อย่างเต็มศักยภาพ จนถงึ การผลักดันใหป้ ระเทศไทย
เป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว
			 ในการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลือ่ นการพัฒนาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลยี่ น
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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		 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั เป็นการมุง่ เนน้ การใช้เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ในกระบวนการ
ท�ำงานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานและขั้นตอน การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สรา้ งบริการของภาครัฐที่มธี รรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคง
ของชาติ ผ่านการจัดเก็บรวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล
รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐเพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน�ำข้อมูลและบริการของภาครัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการและสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประกอบไปดว้ ย
				 1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำ
					 1.1		 ลดการใช้ส�ำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)
					 1.2 มีระบบอ�ำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด�ำเนินธุรกิจ (Doing Business Platform) โดยมี
การจัดท�ำระบบสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
				 2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
					 2.1		 อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ้น 10 อันดับ
					 2.2 ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับดีขึ้น 10 อันดับ
				 3. มโี ครงสรา้ งพืน้ ฐานดิจทิ ลั ภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บรู ณาการ ไม่ซ�้ำซ้อน สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					 3.1 มีกฎหมาย e-Government ที่มีหลักการครอบคลุมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล
ก�ำหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ การปกป้องข้อมูล ดูแลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน
					 3.2		 มีบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/Data Center)
ผ่านบริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพือ่ สือ่ สารในภาครัฐ (Mail Go Thai)
แผนงานที่มีความส�ำคัญและเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยแผนงาน ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนการท�ำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
					 1.1) ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ�้ำซ้อนในการลงทุนด้วยการลงทุน
ตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน
					 1.2) เชือ่ มโยงการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการท�ำงานและข้อมูล ทัง้ ภายในและข้ามหน่วยงาน
จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) ส�ำหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการบริการที่ขับเคลื่อนโดย
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่
และภาษา
					 1.3) 	พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office Platform) เพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by Default) อย่างเป็นระบบ รวมถึง
น�ำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงานของรัฐ ทั้งในส่วน
การให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ระบบ Back Office ของ ส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์
					 1.4) เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้าน การจัดเก็บและ
การวิเคราะห์ข้อมลู โดยส่งเสริมใหน้ �ำเทคโนโลยมี าใช้วิเคราะห์ข้อมลู ขนาดใหญ่ เพือ่ เพิม่ มลู ค่าของข้อมลู ตลอดจนจัดใหม้ มี าตรการ
จัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

					 1.5) ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการท�ำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�ำงาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ (User) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพือ่ ปรับเปลยี่ นตนเองไปท�ำงานทมี่ คี ณ
ุ ค่าสงู ขึ้น (High Value Job) หรือ เป็นผู้ประกอบการ
ที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้
			 2) สนับสนุนให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ท�ำงานของรัฐ (Open Government) เพื่อน�ำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
					 2.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อน�ำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ
					 2.2) 	พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่ยึดติด
ความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal Healthcare) รวมไปถึง
ทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น
					 2.3) เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การตัดสินใจที่เกิดจากการ
หลอมรวมทางสังคม รวมทัง้ เกิดการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ น�ำไปสคู่ วามโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (Corruption)
			 3) พัฒนา แพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนา
แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
					 3.1) ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง (Single
Form) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือท�ำธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่จ�ำเป็นต้องยึดติดกับกระบวนการท�ำงานรูปแบบเดิม หรือไม่จ�ำเป็นต้องบูรณาการข้อมูล
ภายใต้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้
					 3.2) ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Common Platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดบริการ การเชื่อมโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง น�ำไปสู่ความร่วมมือและการแบ่งปัน ในรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่ง
เสริมใหเ้ กิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐาน ซึ่งเป็นบริการร่วมพืน้ ฐานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำธุรกรรมและการให้บริการที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพืน้ ที่อย่างชาญฉลาด การตรวจวัดสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเฝ้าระวังภัย บริการตัว๋ ร่วมบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์บริการยืนยันตัวตน บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ และบริการแปลภาษาให้สะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ												
				(2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นการสร้าง ความมัน่ คง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท�ำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัจจยั พืน้ ฐานที่ช่วยขับเคลือ่ นประเทศสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั และเป็นบทบาทหนา้ ทหี่ ลักของภาครัฐในการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจส�ำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมลู ส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย (Cybersecurity) โดยมเี ป้าหมายยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ ย
					 1. ประชาชนและภาคธุรกิจมคี วามเชือ่ มัน่ ในการท�ำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรปู แบบ โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่ท�ำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e-Commerce เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
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					 2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผลักดัน Data
Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได้
					 3. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท�ำธุรกรรม
						 3.1 ภาคธุรกิจด�ำเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท�ำธุรกรรมผ่าน
สื่อดิจิทัลลดลง
						 3.2 กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่สนั้ ลงตามเกณฑ์ของกลุม่ ผู้น�ำในดัชนี Ease of Doing Business
						 3.3 มีมาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
						 3.4 อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทยดีขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 อันดับ
แผนงานที่มีความส�ำคัญและเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยแผนงาน ดังนี้
				1) จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา ให้มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้น
ในการลดอุปสรรคในการด�ำเนินการต่าง ๆ
					 1.1)	จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ท�ำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจ
ซึ่งประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าที่เป็นสากล การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางสินค้า (Trusted Source Data Pool)
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) การค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
(e-Trade) ที่เชื่อมโยงกันได้ การด�ำเนินการมาตรฐานข้อความที่เกี่ยวกับการค้า เช่น e-Invoice ภาคธุรกิจที่สามารถใช้เป็น
หลักฐานทางกฎหมายได้ การก�ำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์และน�ำ Internet of Things (IoT) มาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เป็นต้น
					 1.2) ปรับแก้กฎหมาย ให้ภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องยื่นแบบ
ฟอร์มกระดาษในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
					 1.3) ลดขั้นตอน ลดจ�ำนวนใบอนุญาต ลดจ�ำนวนเอกสาร และลดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ทางธุรกรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน
					 1.4) สร้างกลไกและแรงจูงใจในการก�ำกับดูแลตนเองในกลุ่มผู้ประกอบการ และการมีกระบวนการติดตาม
และประเมินระดับความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
					 1.5) 	ก�ำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperability
Standard) ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์ จากข้อมูล เช่น การก�ำหนดรายการข้อมูลและโครงสร้าง
ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน กฎ กติกาการตั้งชื่อรายการข้อมูล กฎ กติกาการออกแบบ โครงสร้างเอกสาร มาตรฐานกลางเชื่อม
โยงข้อมูลการค้า การช�ำระเงินภาษี เป็นต้น
				2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
					 2.1) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและข้อมลู ส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการท�ำนวัตกรรม เป็นตน้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

					 2.2) เร่งปรับปรุงกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สอดคลอ้ งกับหลักเกณฑ์ และสรา้ งแรงจูงใจใหเ้ กิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาทสี่ รา้ งสรรค์โดยคนไทย รวมถงึ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมาย
					 2.3) ใหป้ ระชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการยกร่างพัฒนาตรวจสอบ และ
ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใน
เรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน (e-Participation)
					 2.4) ใหห้ น่วยงานทเี่ กี่ยวข้องด�ำเนินการน�ำนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ดว้ ยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผลตรวจสอบ ติดตามและประเมินความเหมาะสมเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�ำธุรกรรมออนไลน์
					 3.1) สร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ สรา้ งความเชือ่ มัน่ ให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชนในการสือ่ สาร และการท�ำธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มรี ะบบ การช�ำระเงินที่ตรงตามความต้องการมีประสิทธิภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
					 3.2) 	ก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติการใช้งาน Mobile Commerce หรือ Smart
Phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน Social Media เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
					 3.3) 	การก�ำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ทเี่ หมาะสมและสอดคลอ้ ง ตามมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure) เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน การสร้างเครือข่ายแลก
เปลยี่ นข้อมลู ภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมก�ำหนดหน่วยงานรับแจ้งเหตุและสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพในการ
ป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิดที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและ
รู้เท่าทันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
					 3.4) สร้างระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์ เช่น ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วย
งานหลักที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
กระบวนการในการระงับข้อพิพาทออนไลน์และ เน้นให้ภาคธุรกิจสามารถดูแลและก�ำกับกันเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยภาครัฐ (Self-Regulation) ทั้งนี้ในบางสถานการณ์ ภาครัฐอาจร่วม
ก�ำกับดูแล (Co-Regulation) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ระบบการควบคุมก�ำกับดูแลมีประสิทธิภาพ
1.2.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
			การเปลยี่ นแปลงทางเทคโนโลยที เี่ กิดขึ้นไดส้ ง่ ผลต่อบริบทของโลกใหเ้ กิดการเปลยี่ นแปลงไปจากอดตี เทคโนโลยตี า่ ง ๆ
อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถน�ำไปวิเคราะห์
เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่
ไปทุกหนแห่ง ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่มิติการท�ำงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐสามารถน�ำเอาเทคโนโลยีเหล่านัน้ มาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การก�ำหนด
นโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�ำให้รูปแบบการท�ำงาน การให้
บริการ และการด�ำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือมีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน
แนวโนม้ เทคโนโลยที สี่ �ำคัญต่อการพัฒนาเพือ่ มุง่ ไปสู่ การเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั โดยเทคโนโลยเี ป้าหมายประกอบไปดว้ ย 9 เทคโนโลยี
ดังแสดงในรูปที่ 1.2-5 ได้แก่
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Virtual Reality / Augmented Reality
Advanced Geographic Information System
Big Data
Open Any Data
Smart Machines / Artificial Intelligence
Cloud Computing
Cyber Security
Internet of Things (IoT)
Block Chain / Distributed Ledger Technology

รูปที่ 1.2-5 แนวโน้มเทคโนโลยีส�ำคัญส�ำหรับรัฐบาลดิจิทัล
		

		 อย่างไรก็ตาม การน�ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท�ำงานหรือการให้บริการของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว
อาจมิได้น�ำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ได้ ซึ่งมีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารระดับสูง การวางแผน
ของรัฐบาลกลาง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน ฯลฯ
		 หน่วยงานระดับนานาชาติหลายองค์กร อาทิ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก Gartner Deloitte ฯลฯ
ได้มีการจัดท�ำกรอบแนวคิดที่เหมาะสมของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรอบแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวทางที่รัฐบาล
แต่ละประเทศสามารถน�ำมาปรับใช้กับการจัดท�ำนโยบาย และโครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เช่นเดียวกับการเลือก
น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับใช้ในแต่ละช่วง ของการพัฒนารัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 1.2-6 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

(ที่มา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 22 September 2015.)
		จากรูปที่ 1.2-6 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลแสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาล
ดิจทิ ลั สามารถสรุปและแบ่งระดับการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของหน่วยงานภาครัฐได้ออกเป็น 5 ระดับ และสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
		Level 1: E-Government - รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ในระดับการพัฒนา
ขัน้ นี้ ภาครัฐมีการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เป็นเพียงการบริการเฉพาะด้านหรือบางส่วนเท่านัน้ นอกจากนี้
บางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือท�ำงานในสายงานเดียวกัน อาจร่วมมือกัน เพื่อรวมศูนย์ของบริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้
ยังจุด (Portal) เดียวกัน
Level 2: Open Government - การพัฒนาสู่ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในขั้นนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันจาก
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และตัวหน่วยงานภาครัฐเองจะต้องขับเคลือ่ นสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั มากขึ้น ในที่นหี้ น่วยงาน
ภาครัฐจะเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ และข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ หากเป็นข้อมูลบนเอกสาร ก็จะต้องท�ำให้
กลายเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Public Data)
		Level 3: Data-Centric Government - เพื่อยกระดับการให้บริการและการท�ำงานภาครัฐ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในขัน้ นี้มงุ่ เน้นไปที่การสร้างเว็บไซต์หรือระบบที่ให้บริการและตอบสนองผู้ใช้ (ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง)
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปิดเผย โดยแต่ละหน่วยงานภาครัฐ จะเริ่มให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการน�ำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ
มาปรับใช้มากยิ่งขึ้น
		Level 4: Fully Digital Government - การเกิดขึ้นของรัฐบาลดิจิทัลจะน�ำไปสู่รูปแบบบริการและการด�ำเนินงาน
ของภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น การน�ำเทคโนโลยีส�ำคัญมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับ
การสรา้ งความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน จะส่งผลใหส้ ภาพแวดลอ้ มเชิงดิจทิ ลั ของประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหัวใจส�ำคัญของรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางร่วมกัน เช่นเดียวกับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ
Level 5: Smart Government - ท้ายที่สุด รัฐบาลดิจิทัลจะมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government)
โดยการขับเคลือ่ นผ่านการน�ำเอาเทคโนโลยี Smart Machines มาปรับใช้กับการด�ำเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล
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และเพื่อการนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่จากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ หากแต่รวมถึงนโยบาย
ผลักดันจากรัฐบาล สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนที่มีความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐ
		 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย มีวสิ ยั ทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย คือ “ยกระดับ
ภาครัฐไทยสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ทีม่ กี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท�ำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
		 ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ยังแบ่งออกเป็นมาตรการการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ภาครัฐไทย ดังรูปที่ 1.2-7 ภาพรวม
ของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
รูปที่ 1.2-7 ภาพรวมของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

		 ยุทธศาสตร์ที่ 1: 	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 3: 	การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4: 	การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
		 ในการทบทวนแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 พบส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติใน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรู ณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ - ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายหลัก
คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของภาค
การเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดจิ ทิ ลั ของนักท่องเที่ยว การอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน การเพิม่ ศักยภาพแก่ผู้ประกอบ
การส่งออก น�ำเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐการบรู ณาการ
ข้อมูลและบริการ ด้านการขนส่งตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อการมุ่งไปสู่
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
				 1.	การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
				 2.	การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
				 3.	การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
				 4.	การบูรณาการการน�ำเข้า ส่งออกแบบครบวงจร
				 5.	การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
				 6.	การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
				 7.	การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ
				 8.	การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับ การบริการด้าน
สาธารณูปโภค
				การพัฒนาทมี่ คี วามเกี่ยวข้องจะเป็นส่วนของ “การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ภาครัฐ ด้านสาธารณูปโภค”
โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ก�ำหนดวาระการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยทั้งสิ้น 2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และ วาระปฏิรูปกิจการไฟฟ้า โดยส�ำหรับวาระการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงาน
แห่งชาติ มีแนวทางที่ส�ำคัญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่
				 •	การวางโครงสร้างบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน โดย “ส�ำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ” (National
Energy Information Agency: NEIA)
				 •	การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
				 •	กระบวนการสรรหาผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพ
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล – ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ (ร่าง)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือการบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั ทัง้ นี้
เพือ่ บรรลุจดุ มุง่ หมายของยุทธศาสตร์ดงั กล่าวการด�ำเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์นปี้ ระกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั
ของภาครัฐไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (2) การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ (3) การให้ข้อมูล
(4) การรับฟังความคิดเห็น (5) ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และ (6) โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
				 ความท้าทายส�ำคัญของการด�ำเนินการเพือ่ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั นัน้ อยทู่ ี่การ
จัดการฐานข้อมลู ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทัง้ การรองรับข้อบทกฎหมาย การที่
ระดับการใช้โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานรัฐไม่เท่ากัน ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โครงสร้างให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยง และ บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน และข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณในการเพิ่มขีด
ความสามารถ ทักษะเชิงดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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				 โดยหนึ่งในกระบวนการแก้ไขหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้าน
การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออ�ำนวยต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัล การจัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดสรรและพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานกลาง เพือ่ บรู ณาการและแบ่งปันการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการก�ำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องให้ความส�ำคัญ
กับการเพิม่ ขีดความสามารถหรือทักษะเชิงดิจทิ ลั แก่เจ้าหนา้ ทภี่ าครัฐ ซึ่งคาดหมายว่าจะเพิม่ ประสิทธิภาพ การด�ำเนินการท�ำงาน
และการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานรัฐโดยรวม
				 โดยจากการทบทวนพบว่าการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐไทยในหัวข้อที่ 8.5 เรือ่ ง “การพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ภาครัฐด้านโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั ” มเี นือ้ หาทมี่ คี วามเกี่ยวโยงกับการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยประเทศไทยก�ำลังอยใู่ นวาระการปฏิรปู ประเทศในทุกมิตขิ องการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหนึ่ง
ในนโยบายทมี่ ีการมอบหมายให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด�ำเนินการ
คือ การจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา เพื่อแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
ของประเทศที่มีอยู่เดิม
				 ทั้งนี้ในปี 2557 รัฐบาลได้ริเริ่ม การวางวาระการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
นิเวศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการบริการให้ครอบคลุมทุกงานบริการกลาง รวมถึงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส�ำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและสนับสนุนระบบงานบริการกลางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยความท้าทายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลตามวาระปฏิรูป ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้แก่
				 •	กฎหมายกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู โดยประเทศไทยควรด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
คุม้ ครองความเป็นส่วนตัวอันเป็นกฎหมายที่ส�ำคัญ และควรหลีกเลี่ยงหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น
การจ�ำกัดเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต (Internet Censorship) และการออกข้อบังคับด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
				 • โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนมีการใช้งานซ�้ำซ้อนกัน โดยใช้ การบริการโครงสร้าง
พื้นฐานจากผู้ให้บริการเอกชน และใช้บริการจากส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) พร้อมกัน
				 • ศนู ย์ข้อมลู (Data Center) ทแี่ ต่ละหน่วยงานมีการใช้งานข้อมูลที่แตกต่างกันตามมิติ การท�ำงานของหน่วยงาน
จึงมีการพัฒนาฐานข้อมลู ภายในหน่วยงานเองในแบบแนวดิง่ (Silo) ท�ำให้การเชือ่ มโยงข้อมลู หรือการเปิดเผยข้อมลู เป็นไปได้ยาก
				 • หน่วยงานภาครัฐยังขาดทักษะในการดแู ลเชือ่ มโยงข้อมลู และจ�ำเป็นตอ้ งมีการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
นั้น ๆ ให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้น
				 • ใบอนุญาต (License) ซอฟต์แวร์การบริการโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่
มีขนาดเล็ก เช่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น จะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงหากต้องซื้อซอฟต์แวร์คลาวด์กับผู้ให้บริการตรง
				 ดว้ ยเหตุนี้ การน�ำเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั มาพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั จึงเป็นปัจจยั ส�ำคัญ ในการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐ กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล มีเป้าประสงค์
คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการท�ำงานบนโครงสร้างพืน้ ฐานกลาง โดยจากกรอบ
แนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
				1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส�ำหรับบริหารภาครัฐ ให้ทั่วถึง
ทั้งประเทศ - ระดับแรกสุด องค์กรเริ่มให้ความสนใจเรื่องคลาวด์ และอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ แต่องค์กร ยังจัดการกับการใช้
ทรัพยากร ICT แบบเดิม กล่าวคือยังมีการจัดสรรทรัพยากร เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายที่ผูกพัน
กับระบบงาน การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ยังเน้นการใช้อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผล
ทางธุรกิจมาก และยังไม่มีแผนนโยบายเกี่ยวกับคลาวด์
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

				2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส�ำหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพเพือ่ รองรับรัฐบาลดิจทิ ลั - ในระดับการพัฒนาทสี่ อง มีการบรู ณาการโครงสรา้ งพืน้ ฐานกลางดา้ น ICT ส�ำหรับ
บริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล โดยในขั้นนี้ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
จะตอ้ งมมี าตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ
ประสานการใช้งานระหว่างกันได้ รวมถึงระบบการจัดการที่มีการท�ำงานอัตโนมัติมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร
				3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับการท�ำงานของหน่วยงานรัฐด้วยการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานกลาง ทีส่ ามารถ
จัดสรรทรัพยากรได้อตั โนมัติ มีประสิทธิภาพ - การพัฒนาในระดับทสี่ าม มีการยกระดับการท�ำงาน ของหน่วยงานรัฐดว้ ยการใช้
โครงสร้างพื้นฐานกลาง ที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจสอบ
การท�ำงานได้แบบ real-time โดยสนับสนุนข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreement) ที่สามารถผลักดันการท�ำงาน
ของระบบโครงสรา้ งพืน้ ฐานใหเ้ กิดประสิทธิภาพสงู สุด ในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งโครงสรา้ งพืน้ ฐานกลางนี้จะสามารถใหบ้ ริการทางด้าน
ดิจิทัลได้ในตัวเอง อาทิ ระบบ Cloud ที่มีระบบ Analytics บนแพลตฟอร์ม เป็นต้น
				 เพือ่ บรรลุเป้าประสงค์ดงั กล่าวในการเพิม่ ขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ภาครัฐในดา้ นโครงสรา้ งพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินงาน/โครงการพัฒนาที่ส�ำคัญด้วยกัน 7 โครงการ โดยมีโครงการ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ ดังนี้
			 1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รัฐที่มีความต้องการ – โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อสนับสนุนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภาครัฐด้วยการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน และการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น
				2) โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ ที่มีความต้องการ –
โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกลางเพื่อสนับสนุนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน และการบูรณาการการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงานรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น
				3) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ) - โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ Data Center ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มอัตราการ
ใช้งานให้มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้น และประหยัดเงินลงทุนภาครัฐ
				4) โครงการ Government Data Analytics Centre (พัฒนาระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลางของ
ภาครัฐ) - โครงการดังกล่าวเป็นการจัดท�ำระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐ
ที่เก็บข้อมูล / ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานกลางของรัฐ ท�ำให้การท�ำงาน ได้รวดเร็วขึ้น
				5) โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวมซื้อซอฟต์แวร์และโซลูชันจาก
เอกชน) - โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในปริมาณมากพร้อมๆ กัน จะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
เกิดอ�ำนาจในการต่อรองซื้อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซลูชันกับบริษัท ผู้ให้บริการรายใหญ่มากยิ่งขึ้น
1.2.1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
			 เนื่องด้วย ได้มีการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านพลังงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทาง การขับเคลื่อน
ประเทศในระยะยาว โดยมปี ระเด็นดา้ นพลังงานเป็นส่วนขับเคลือ่ นส�ำคัญ ดังนัน้ เพือ่ ให้ยทุ ธศาสตร์กระทรวงพลังงานมีความชัดเจน
สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ปจจ
ั บุ นั มากยิง่ ขึ้น และสามารถสนับสนุน การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ไดอ้ ย่างมปี ระสิทธิภาพ จึงได้มี
การทบทวนและปรับปรุงเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับปรับปรุง โดยมปี ระกอบดว้ ย 4 ยุทธศาสตร์หลัก
อันประกอบไปด้วย
			 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง ส่งเสริมการลงทุน
			 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน
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			 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
			 โดยยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสงู
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
				 (1.1) เป้าประสงค์ที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ ด้านพลังงาน
ของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือ
				 กลยุทธ์ที่ 4.2.1	พัฒนาขอบข่ายเนือ้ หา รปู แบบ และช่องทางการน�ำเสนอข้อมลู และองค์ความรดู้ า้ นพลังงาน
ให้เหมาะสม ถูกต้อง แม่นย�ำ เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงพลังงาน
					กลยุทธ์ที่ 4.2.2 	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ และ
ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
					กลยุทธ์ที่ 4.2.3 	พัฒนาระบบการเชือ่ มโยง ติดต่อประสานงานจากส่วนกลางและส่วนภมู ภิ าค ทมี่ คี วามทันสมัย
และความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล
1.2.1.7 นโยบายรัฐบาลการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
			 เป็นการทบทวนถ้อยค�ำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
			ขณะนี้ประเทศไทยถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ อาทิ
การต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลือ่ มล�้ำในหลากรปู แบบ เช่น ความเหลือ่ มล�้ำทางการศึกษา
ความเหลื่อมล�้ำของโอกาส และความเหลื่อมล�้ำของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบภายในประเทศ
ในอดีตมาสูก่ ารต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มแี บบแผนในปัจจบุ นั ไม่วา่ จะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ
โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ ประเด็นท้าทายข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศ
ที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้าน หลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพ
ที่จะด�ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้จะมุง่ เน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทนั การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไข
ปัญหาทยี่ งั ด�ำรงอยูข่ องภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพือ่ ใหป้ ระเทศไทย มภี มู คิ มุ้ กันและมคี วามแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว นอกจากนี้ จะส่งเสริม ให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทความเป็นผู้น�ำในการ
ขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
อันจะท�ำให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
			 เพือ่ ใหบ้ รรลุตามวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของ
รัฐบาลจะยึดหลักการส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
			 1. น้อมน�ำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
			 2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
			 3.	พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			 4. บรู ณาการการท�ำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐ
เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท�ำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข
			 วิสยั ทัศน์ในการขับเคลือ่ นประเทศของรัฐบาลชุดนี้คอื “มุง่ มัน่ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในศตวรรษที่ 21”
โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ประกอบด้วย
			 1.	การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
			 2.	การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
			 3.	การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
			 4.	การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
			 5.	การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
			 6.	การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
			 7.	การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
			 8.	การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
			 9.	การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
			 10.	การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
			 11.	การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
			 12.	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
			 ส�ำหรับแนวนโยบายรัฐบาลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วย นโยบาย
หลัก 1 หัวข้อ ได้แก่ ข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 (1) ข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ - เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
ให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินการ ดังนี้
					(1.1) ข้อย่อยที่ 11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มรี ะบบการวิเคราะห์
และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในระบบบริการประชาชน
ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
					(1.2) ข้อย่อยที่ 11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชือ่ มโยงข้อมลู ซึ่งกันและกัน ทัง้ ในระหว่างหน่วยงานของรัฐดว้ ยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐ กับประชาชน เพือ่ ใหท้ กุ ภาคส่วน
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท�ำงาน
เชิงรุก เน้นการยกระดับไปสูค่ วามร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริม่ และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์
สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
		 เป็ น ส่ วนของการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของ
ศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาและขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์นน้ั ๆ ให้ประสบความส�ำเร็จภายใต้การสนับสนุน
ด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดัง รูปที่ 1.2-8 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

แผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอยที่ 3.3 การสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนอนุรักษ
พลังงาน

ขอที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอยอยที่ 5.2.1 พัฒนาอ�ตสาหกรรมใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
ขอยอยที่ 5.6.3 เสร�มสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพ�่งพาตนเองได
ขอยอยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและพลังงานใหมีความทันสมัย ทั่วถึง

แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย

แผนบร�หารจัดการ
น้ำมันเชื้อเพลิง

ขอที่ 10 การฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ขอยอยที่ 10.5 แก ไขปญหากาซเร�อนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
เปาประสงค 3.1 ประเทศใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 3.2 สัดสวนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากข�้น

แผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบโลจ�สติกส
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และสงเสร�มการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นยอยในการสนับสนุน – การเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานดานสาธารณูปโภคและการยกระดับการบร�การดานสาธารณูปโภค (การปฏิรูปกิจการไฟฟา)

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการ และสงเสร�มการลงทุน
เปาประสงค 1.1 มีพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการใชของประเทศ และมีโครงสรางพ�้นฐานและระบบ
การบร�หารจัดการที่เสร�มสรางความมั่นคงดานพลังงาน

ประเด็นที่ 23 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอยที่ 3.1 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
แผนยอยที่ 3.3 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ�งแวดลอม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การสงเสร�มการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
ในกลุมอ�ตสาหกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การสงเสร�มยานยนต ไฟฟาในประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การสงเสร�มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบโลจ�สติกส
และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.2 โครงสรางพ�้นฐานดานพลังงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 ระบบบร�หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางสงเสร�มและขจัดอ�ปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ�่อผลิตไฟฟา

ประเด็นที่ 4 อ�ตสาหกรรมและบร�การแหงอนาคต
แผนยอยที่ 3.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
แผนยอยที่ 3.4 อ�ตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.3.1 ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ขอยอยที่ 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสร�มการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.5.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การสงเสร�มการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสร�
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง ระยะ 20 ป

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การเพ��มประสิทธิภาพการลดกาซเร�อนกระจก

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสรางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 สงเสร�มกิจการไฟฟาเพ�่อเพ��มการแขงขัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ดานการพัฒนาอ�ตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปโตรเคมีระยะที่ 4

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.2.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รูปที่ 1.2-8 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

1.2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
			จากแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พบว่าประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องด้านพลังงานและได้รับ
ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาและขับเคลือ่ นจ�ำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
			(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ เป้าหมายที่ 2.1
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมาย ที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสงู ขึ้น มดี ชั นีชี้วดั ทเี่ กี่ยวข้อง คือ ดัชนีชี้วดั ที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดัชนีชี้วดั ที่ 3.2
ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน ดัชนีชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ
ดัชนีชี้วดั ที่ 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเนือ้ หาและประเด็นในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
			 (1.1) หัวข้อ 4.1 (การเกษตรสร้างมูลค่า) หัวข้อย่อยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และน�ำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มลู ค่าสงู จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมัน่ คงของประเทศ ทัง้ ด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่ง
เสริมการท�ำเกษตรกรรมแบบยัง่ ยืน รวมถงึ การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปส�ำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ
โดยค�ำนงึ ถงึ ปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจยั
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
น�ำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (1.2) หัวข้อ 4.2 (อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต) หัวข้อย่อยที่ 4.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ต่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุง่ สอู่ ตุ สาหกรรม บนฐานชีวภาพทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
รวมถงึ พลังงานชีวมวล โดยการเพิม่ สัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มมี ลู ค่าเพิม่ สูง ได้แก่ ชีวเคมีภณ
ั ฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม
เวชส�ำอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิม่ การผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือ
ทิง้ จากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มมี ลู ค่า โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวลในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างคุม้ ค่า เพือ่ ลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิม่ มากขึ้น การเน้นการวิจยั และพัฒนา และน�ำผลงานวิจยั
มาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิดเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น
(2) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้
เป้าหมาย
			 • อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
			 • ฟืน้ ฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใหม่เพือ่ ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศ
			 • ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ
			 • ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่ ก�ำหนดอนาคตประเทศดา้ นทรัพยากรธรรมชาติสิง่ แวดลอ้ มและวัฒนธรรม บนหลักการ
มีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
			 •	พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 • สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
			 •	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

1-29

			ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้
		 (2.1) หัวข้อ 4.3 (สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ) หัวข้อย่อยที่ 4.3.1
เกี่ยวกับ “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่ำ และพื้นที่
สเี ขียวในทุกรปู แบบ รวมทัง้ สนับสนุนการจัดการด้านการเกษตร ที่มีผลประโยชน์รว่ มในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ เร่งฟืน้ ฟู
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
		 (2.2) หัวข้อ 4.5 (พัฒนาความมัน่ คง น�ำ 
้ พลังงาน และเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม) หัวข้อย่อยที่ 4.5.3 เกี่ยวกับ
“พัฒนาความมัน่ คงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม” เพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า รวมทัง้ พัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทัง้
ด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ที่เพิม่ ขึ้นในระบบไดอ้ ย่างมัน่ คงและมเี สถยี รภาพพรอ้ มทัง้ สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และ ภาคครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้นและการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้
กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดา้ นพลังงานทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
		 (2.3) หัวข้อ 4.5 (พัฒนาความมั่นคง น�้ำ  พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) หัวข้อย่อยที่ 4.5.4
เกีย่ วกับ “เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน” โดยสนับสนุนการอนุรกั ษ์และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนพลังงานของประเทศ ด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน
รวมทัง้ มาตรการทางกฎหมาย พร้อมทัง้ ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน
ส่งเสริมใหใ้ ช้อุปกรณ์และเครือ่ งจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสเี ขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ต่าง ๆ รวมถึง
การส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
			จากการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย 23 ประเด็น แผนแม่บทฯ พบว่าประเด็น
ที่มีความเกี่ยวข้องด้านพลังงานและได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนจ�ำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และ 3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
			(1) แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1.1) แผนย่อยที่ 3.1 (แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ)
เป้าหมาย
							 • อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
							 • อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
							 มุ่งเน้นสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
มลู ค่าเพิม่ จากวัตถุดบิ ชีวภาพทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดลอ้ มและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทัง้ ห่วงโซ่มลู ค่า
พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
							 • สนับสนุนการสรา้ งมลู ค่าเพิม่ จากวัตถุดบิ ชีวภาพทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดลอ้ มและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
เช่น ชีวเคมภี ณ
ั ฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส�ำอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชือ้ เพลิงชีวภาพ และพลังงาน
ชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบ อย่างครบวงจร
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

							 • สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดท�ำแผนที่และข้อมูลที่แสดง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงก�ำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อม
ของรัฐในการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส�ำคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้
เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
							 •	พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ
รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
							 • สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการดา้ นเทคโนโลยที เี่ กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก�ำลังคน
เชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและ
สรา้ งรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชมุ ชนและชุมชนท้องถิน่ และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
เฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน การขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
							 • มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และเครือ่ งมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพือ่ ให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท�ำความเสยี หาย
ต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือ
ทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่
เป็นมาตรฐานและจ�ำเพาะส�ำหรับแต่ละระบบนิเวศ
				 (1.2) แผนย่อยที่ 3.4 (แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม) โดยให้ความส�ำคัญ
กับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรูปแบบ การคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เป้าหมาย
							 • ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
ตัวชี้วัด
							 • ส่วนแบ่งการตลาดของจ�ำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
							 •	จ�ำนวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
							 โดยใหค้ วามส�ำคัญกับการผลักดันการเปลยี่ นผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสรู่ ะบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรปู แบบ
การคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
								 •	ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทง้ั ระบบไปสอู่ ตุ สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ โดยจัดท�ำแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทปี่ ระเทศไทย
เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ ที่ส�ำคัญของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
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			(2) แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็น โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั ซึ่งมแี ผนย่อย
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(2.1) แผนย่อยที่ 3.2 (แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน)
เป้าหมาย
							 •	การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
							 •	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
							 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
							 •	การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด
ตัวชี้วัด
							 • สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)
							 • สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้าความร้อน และเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
							 • ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ/พันล้านบาท)
							 •	จ�ำนวนแผนงานและ/หรือโครงการที่ก�ำลังพัฒนา / โครงการน�ำร่อง / โครงการที่มี การใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)
							ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
							การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิด
ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำกับดูแลกลไกตลาด
พลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
							 •	จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสรา้ งพืน้ ฐานดา้ นพลังงานทัง้ ระบบใหม้ คี วามมัน่ คงในระดับทเี่ หมาะสม
ทันสมัย สามารถรองรับความตอ้ งการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
							 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหา
แหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อน�ำไปสู่การผลิต และการใช้
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
							 • สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงาน ความร้อนและเชื้อเพลิง
ชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชือ้ เพลิงในพืน้ ที่ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ การผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ
โดยค�ำนึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกิน
เข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้ง
ปรับปรุงการก�ำกับดูแลให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
							 • ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน�ำมาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
							 • สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจภาคขนส่ง และ
ภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุง่ ใหเ้ กิดจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
				 (3.1) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ)
เป้าหมาย
							 •	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ตัวชี้วัด
							 • ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยรวมในสาขาพลั ง งานและขนส่ ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
							 มุง่ เน้นแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทัง้ ในมิตขิ องการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลยี่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มุง่ เป้าสูก่ ารลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือ่ สามารถขับเคลือ่ นและเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาการเปลยี่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
							• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ในระยะยาวทสี่ อดคล้องกับการพัฒนาในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอ้ มอย่างยัง่ ยืน พัฒนาระบบฐานข้อมลู กลางเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน
ด�ำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต�่ำ ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น
						 • มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ใช้
มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ อย่างมีประสิทธิผล ก�ำหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท�ำการวิเคราะห์
และประเมินความเสยี่ งจากการเปลยี่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ เพือ่ ออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมอิ ากาศในปัจจบุ นั
และในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4.1) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ)
เป้าหมาย
							 • เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม
							 • องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิน่ ตอ้ งมสี มรรถนะและสรา้ งความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
ตัวชี้วัด
							 • ระดับความส�ำเร็จการเปิดใหภ้ าคส่วนอืน่ เข้ามาด�ำเนินการบริการสาธารณะค่าคะแนนการประเมิน
							 • รอ้ ยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลทนี่ �ำแผนชุมชนสกู่ ารพัฒนาทอ้ งถิน่ ไดต้ ามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด (LQM)
			 โดยภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�ำและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และขยายตัว
มีอัตราก�ำลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
Final Report
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งบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
มีจุดเนน้ ส�ำคัญประการหนงึ่ ในการปรับสมดุลใหภ้ าครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับหรือการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดท�ำบริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชนหลายรูปแบบ อาทิ
การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็น
ผู้ด�ำเนินการแทน
			การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างบทบาทของ
ภาคส่วนอืน่ ในสังคม เพือ่ ให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือกที่หลากหลาย และได้รบั บริการ
ทสี่ อดคลอ้ งกับความตอ้ งการเฉพาะของบุคคลหรือกลุม่ คน เพือ่ ตอบโจทย์ทวี่ า่ ประชาชนคือหัวใจส�ำคัญของการบริการสาธารณะ
เพือ่ ให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ ทเี่ หมาะสมระหว่างบทบาทหนา้ ที่ และการมสี ว่ นร่วมของภาคส่วนอืน่ ๆ
โดยเฉพาะภาคประชาชน การปรับสมดุลภาครัฐจึงเป็นแนวทางส�ำคัญที่จะเพิ่ประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งในด้านการปรับขนาด
ของภาครัฐและโครงสร้าง ให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการก�ำกับดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐ
ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้มีส่วนร่วม และมีการกระจายอ�ำนาจ
การบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ่นด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึงบทบาทใน
เชิงพืน้ ที่ รปู แบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิน่ มีรายได้ทเี่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนในการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
		 • เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม ก�ำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุน้ ส่วนการพัฒนาในการด�ำเนินภารกิจที่ส�ำคัญระหว่างการ
บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภมู ภิ าค ส่วนทอ้ งถิน่ และ การสนับสนุนใหภ้ าคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรปู แบบ
โมเดลประชารัฐ มาร่วมด�ำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ�้ำซ้อน
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก�ำหนดภารกิจหลักที่ให้
ภาครัฐด�ำเนินการ อาทิ การก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่ส�ำคัญ สามารถตรวจสอบ
การท�ำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก�ำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การก�ำกับการให้บริการสาธารณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการค�ำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ�ำเป็น รวมทั้งเข้า
มาเป็นส่วนหนงึ่ ในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจใหภ้ าคส่วนอืน่ รับไป
ด�ำเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ และการท�ำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทัง้ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการ
สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด�ำเนินภารกิจ ของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการก�ำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
		 • ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการพัฒนาและสรา้ งความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิน่
ให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเอง ได้มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐาน
การให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาท
เชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ ก�ำลังบุคลากร
และองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคีอนื่ ๆ ที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความตอ้ งการของคนทุกกลุม่ ทุกวัย และทุกเพศสภาพ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			(5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบ ไปด้วยแผนย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนย่อยที่ 3.1 และ 3.3 โดยมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย
					 • ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
					 • วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
					 •	จ�ำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
					 • อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
				 (5.1) แผนย่อยที่ 3.1 (แผนย่อยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ) มุง่ เน้น การวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริม ให้ภาคเอกชนมีบทบาทน�ำ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจ�ำเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทย
ในการส่งมอบสินคา้ และบริการที่มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
							 •	พััฒนาอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
ในภาคอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของประเทศ ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมชีีวภาพ อุุตสาหกรรม ความมั่่น� คง อุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครือ่ งส�ำอาง โดยมีประเด็นการวิจยั ที่ส�ำคัญ อาทิ ชีววัตถุและ
วัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่าย
พลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
				 (5.2) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม) เน้นประเด็นส�ำคัญทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความอุดมสมบรู ณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน�้ำและทางทะเล รวมทัง้ การจัดการมลพิษที่มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
							 • ศึกษาการเปลยี่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ โดยการส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส�ำคัญ
อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมิน
ผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝัง่ การบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั ทัง้ ระบบพัฒนาการจัดการพลังงาน
ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดลอ้ ม โดยการส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยที เี่ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน�ำมาใช้
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
1.2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
			จากการทบทวนแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ข้อ พบประเด็นการปฏิรูปที่มีความเกี่ยวข้อง ด้านพลังงานและได้รับ
ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนจ�ำนวน 1 ประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
		 (1) การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องดังนี้
				 (1.1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึง
ประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
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							 • แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้า โดยค�ำนงึ ถงึ การก�ำหนดสัดส่วนเชือ้ เพลิงที่สมดุลและความเสี่ยงของการจัดหาเชือ้ เพลิง ทัง้ ระบบความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า ก�ำลังผลิตส�ำรองที่เหมาะสมส�ำหรับโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ ม การกระจายระบบผลิตไฟฟ้าและการบริหาร แหล่งเชือ้ เพลิงตามศักยภาพทมี่ รี ายละเอยี ดแยกตามภูมภิ าค
การผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้า
รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ
								 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
								1. ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค และต้นทุนไฟฟ้ารายภาค
ที่แท้จริง การจัดหาและส�ำรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระหว่างภาคให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 1
								2. จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development
Plan: PDP) ที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค โดยค�ำนึงถึงความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่ง
เชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่างภูมิภาคการใช้โครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การผลิตไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักรแู้ ก่ประชาชนในเรือ่ งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชือ้ เพลิง
นอกจากนี้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า มีการน�ำ Smart Meter มาใช้จึงควรเริ่มเตรียมการสนับสนุนให้คิดค่าอัตราไฟฟ้าแบบ (Term
of Use Rate: TOU) ส�ำหรับกิจการทุกประเภท โดยแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ผ่านการรับฟังความเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปีที่ 2
							 3. ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�ำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน
								4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ไปด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปีที่ 3 เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น
				 (1.2) ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายหรือผลอัน
พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
							 •	การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก�ำกับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้
ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะท�ำให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder
							 • เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกิจการไฟฟ้า
							 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
							 1. แต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและระดับครัวเรือน ภายใน 3 เดือน
							 2.	จัดท�ำร่างระเบยี บการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิม่ การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน 18 เดือน
							 3. ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิม่ การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน 6 เดือน
							 4.	ผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าทัง้ ระบบเพือ่ รองรับรปู แบบกิจการไฟฟ้า ทเี่ ปลยี่ นแปลงไปซึ่งตอ้ ง
พิจารณาระบบด�ำเนินการในต่างประเทศควบคดู่ ว้ ย และการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใน 18 เดือน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

				 (1.3) ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายหรือผลอัน
พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
							 • น�ำก๊าซธรรมชาติทมี่ ีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภมู ภิ าคมาสรา้ งความมัน่ คงทางพลังงานให้กับประเทศ
							 • ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในธุรกิจกา๊ ซธรรมชาติเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชน
							 • น�ำก๊าซธรรมชาติทมี่ ีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยกว่าเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิดอืน่ มาสร้างประโยชน์สงู สุด
							 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
							 1. ประกาศผู้ได้รบั สิทธิการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกชแลว้ เสร็จ
ภายใน 1 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
							 2.	จัดท�ำแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน 2 ปี
							 3.	จัดท�ำแนวทางก�ำกับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใน 1 ปี
							 4.	จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG Trading
Hub) ภายใน 1 ปี
							 5.	จัดท�ำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ภายใน 1 ปี
							 6. มีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่จะหมดอายุในอนาคตอื่น ๆ
			
(1.4) ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผล
สัมฤทธิ์ ดังนี้
							 • เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New
S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0
							 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
							 1.	จัดท�ำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี 2562
							 2.	จัดท�ำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด�ำเนินการได้ทันทีในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก
							 3.	จัดท�ำการศึกษาเพื่อก�ำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
							 4.	การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด�ำเนินการตามกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ 4
				 (1.5) ประเด็นการปฏิรปู ที่ 9 ปฏิรปู ระบบบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
							 • หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็ว อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
							 • มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
							 • ประชาชนมคี วามเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและสามารถเข้าไป มีสว่ นร่วมในโครงการได้
							 • มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ
							 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
							 1. ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลสอดคล้องตามแผน AEDP
							 2. มีคมู่ อื การบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไมโ้ ตเร็วแบบครบวงจรทมี่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินการ
ได้จริง ภายใน 3 ปี
							 3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการก�ำหนดนโยบายและมาตรการด�ำเนินการส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ชีวมวลเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดได้ ภายใน 5 ปี
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					(1.6) ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�ำขยะมูลฝอย ไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
							 • ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
							 • แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน
							 • มีโรงไฟฟ้าขยะที่ช่วยลดปัญหา ขยะล้นเมือง/ก�ำจัดผิดวิธี
							 • เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง
							 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
							 1. มีกฎหมาย กฎกระทรวงบังคับใช้วิธีการแยกขยะ การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมภายใน 2 ปี
							 2. มแี นวนโยบายที่ชัดเจนเพือ่ เสนอต่อรัฐบาลเพือ่ เพิม่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะรวมทัง้ มีแนวทาง
การขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
							 3. สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากนักตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณขยะมาก
							 4. มีโรงไฟฟ้าขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทย เพื่อน�ำไปด�ำเนินการแบบบูรณาการและ
ขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มีความพร้อม
							 5. มีแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 (1.7) ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี โดยมีเป้าหมายหรือผลอัน
พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
								 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง
								 • มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างเสรี
								 • เกิดการจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่าง ๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รฟู เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
								 • โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
								 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
								 1. มีการติดตัง้ โซลาร์รฟู ไดอ้ ย่างแพร่หลายและเสรี ทัง้ บนหลังคาบา้ นทอี่ ยอู่ าศัยและอาคารพาณิชย์
ทั่วไป
								 2. มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อรองรับ อ�ำนวยความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรีที่ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปัจจุบัน
								 3. มีหน่วยงานราชการที่ให้บริการแบบ One Stop Service ในการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟ
และลดขั้นตอนความซ�้ำซ้อนต่าง ๆ
					 (1.8) ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

								 • ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบ
ในการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่น ๆ
								 • หน่วยงานทรี่ บั ผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดหาและบริหารจัดการเชือ้ เพลิงประเภทต่างๆ
ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม
								 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
								 1. มีกรอบในการก�ำหนดโครงสรา้ งการใช้พลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุงแผนพลังงานทเี่ กี่ยวข้อง
อาทิ AEDP และ Oil Plan ด้านโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ภายใน 2 ปี
						(1.9) ประเด็นการปฏิรปู ที่ 13 การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าในกลุม่
อุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
								 • ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 135,000 โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านมี้ ีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเป้าหมายอันดับตน้ ๆ ของ การอนุรกั ษ์พลังงานตามแผนการอนุรกั ษ์
พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ซึ่งได้มีการก�ำหนดเป้าหมายให้ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลง
ร้อยละ 36 ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยในระยะแรกได้จัดท�ำเป็นแผน 5 ปี
								 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
								 1. สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 260 Ktoe เมื่อจบโครงการ (ปี 2561 – 2565)
								 2. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่นอ้ ยกว่า 2,600 ล้านบาท เมือ่ จบโครงการ (ปี 2561 – 2565)
								 3. มีการบูรณาการท�ำงานร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
								 4. สามารถลดต้นทุนในการผลิตอันเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
					 (1.10) ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหรือ
ผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
									 • ประเทศไทยมีการก�ำหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน มีการก�ำหนดเป้าหมาย
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสัน้ ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN
									 • รัฐบาลมีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสรา้ ง
พื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และการก�ำกับดูแลการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบครบวงจร
									 • รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ตลอดจนมีแผนการ
จัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
									 • อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีก�ำหนดแผนการลงทุน และการเปลี่ยนผ่าน
ที่ชัดเจนตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลก�ำหนด
									 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
									 1.	จัดตัง้ คณะกรรมการระดับชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมและเปลี่ยนผ่าน สูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า มีการก�ำหนดเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาส และความ
เป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญ เช่น แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
รองรับ การออกกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ในการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใน 1 ปี
Final Report
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									 2. ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น PDP, AEDP และ EEP โดยมีการบรรจุการส่งเสริม
และการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าภายใน 1 ปี หลังศึกษาแล้วเสร็จ
							(1.11) ประเด็นการปฏิรปู ที่ 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
										 • ประเทศไทยมีการก�ำหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
โดยมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System:
ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ
										 • มีการน�ำเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ
พลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
										 โดยมีตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
										 1.	จัดตัง้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ภายใตค้ ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)
เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ครอบคลุม
การสนับสนุนให้มีการลงทุน และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ภายใน 1 ปี
										 2. ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE) ให้มีการน�ำระบบกักเก็บพลังงาน
มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ ภายใน 1 ปี หลังจากได้ข้อสรุปจากผลการศึกษา
1.2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
			 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนการพัฒนาต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 โดยได้
น้อมน�ำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท�ำบนพืน้ ฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป็นเป้าหมายการพัฒนาทยี่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ
ในทุกขนั้ ตอนของแผนฯ อย่างกวา้ งขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ร่วมจัดท�ำ
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
			 หลักการพัฒนาประเทศที่ส�ำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนา
ทยี่ งั่ ยืน” และ “คนเป็นศนู ย์กลางการพัฒนา” ทตี่ อ่ เนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทลี่ ดความเหลือ่ มล�้ำและขับเคลือ่ นการเจริญเติบโต จากการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมปิ ญ
ั ญา และนวัตกรรมส�ำหรับ
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่ก�ำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ ยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก�ำหนดเป้าหมายและดัชนี
ชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2580 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยทเี่ ป้าหมายและดัชนีชี้วดั ตอ้ งสอดคลอ้ งกับกรอบเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศก�ำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนา
ที่ส�ำคัญของประเด็น การปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
			 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
			 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
			 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
			 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน
			 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
			 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
			 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
			 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
			 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
			จากแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมที งั้ หมด 10 ยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นทมี่ คี วาม
เกี่ยวข้องด้านพลังงานและได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
จ�ำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยปั จจุ บั น สภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมก�ำลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและใหบ้ ริการ รวมทัง้ การด�ำรงชีพ
ที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน�ำไปใช้ในการพัฒนาจ�ำนวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน�้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ
และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการ
เข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศซึ่ง
ทวีความเข้มข้นท�ำใหป้ ระเทศไทยตอ้ งเตรยี มพรอ้ มรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแส การแข่งขันทางการคา้
ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี
ข้างหนา้ (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนัน้ ประเด็นทา้ ทายทตี่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพือ่ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิง่ แวดลอ้ มเพือ่ ลดมลพิษ
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
				 วัตถุประสงค์หนงึ่ ทมี่ คี วามเกี่ยวข้อง คือ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ การปรับตัวเพือ่ ลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการรับมือกับภัยพิบตั ิ โดยมหี นงึ่ ในเป้าหมายส�ำคัญ เพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในด้านต่าง ๆ หรือในพืน้ ทหี่ รือสาขาทมี่ คี วามเสยี่ งจะไดร้ บั ผลกระทบสงู ซึ่งมตี วั ชี้วัด
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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					 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของการ
ปล่อยในกรณีปกติภายในปี 2563
					 - ตน้ ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยี บเท่า) มแี นวโนม้ ลดลง
					 - แผนปฏิบตั กิ ารการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลยี่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศในรายสาขาที่จ�ำเป็น เช่น การจัดการน�้ำ
เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
					 -	การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ
					 ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาที่มีความส�ำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 แนวทาง
ในการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ได้แก่
				 • พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการ
ผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดการผลิต และ ใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ สนับสนุนระบบ การคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น
				 • ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่าง ๆ
ด้านการเก็บรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็น
ปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
			 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมือง
และพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนือ่ ง ในการด�ำเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้
บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสรา้ งพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุง่ เนน้ การขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมี
โครงข่ายเชือ่ มโยงภายในประเทศทสี่ นับสนุนการพัฒนาพืน้ ที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการก�ำกับดแู ลใหส้ อดคลอ้ งกับมาตรฐานสากล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปท�ำธุรกิจในต่างประเทศ
				 วัตถุประสงค์หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง คือ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และ
ลดตน้ ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งมีตวั ชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ ก่ สัดส่วนการใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ /พันล้านบาท ในปี 2564
				แนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้อง คือ แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(2.1) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
						 •	พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ
มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางที่มีอยู่ ในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
						 • ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม และพัฒนากลไกด้านภาษี
เพื่อน�ำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
						 • บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์พลังงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) ส�ำหรับอาคารใหม่ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS)
รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายและมาตรการ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานไฟฟ้าที่ชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต
						 • ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ส�ำหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต การด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำรงชีวิตเพื่อพัฒนาไปสู่การ
ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการน�ำไปใช้อย่าง
แพร่หลาย รวมทั้งก�ำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง
ระบบจ�ำหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถน�ำผลการด�ำเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์
(2.2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย
						 •	จัดหาก�ำลังผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงของแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ตามศักยภาพเชิงพืน้ ที่
พัฒนาระบบส่งและระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าใหม้ ีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสอดคล้องกับปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไป
ได้ในการก�ำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารายพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
						 • ส�ำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และผลักดันการใช้ประโยชน์ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ใหค้ มุ้ ค่าเต็มศักยภาพ รวมทัง้ พัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) อย่างเหมาะสม
และรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third
Party Access: TPA) ในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการ
ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
(2.3) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดย
						 •	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในอนาคต โดยค�ำนึงถึง
การสร้างมาตรฐานและก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจนการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
						 • ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในรปู แบบ Feed in Tariff
(FiT) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอื่น ๆ โดยค�ำนึงถึงการก�ำหนดต้นทุน ที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้พลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กตามเป้ า หมายแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก ตั้ง แต่ ขั้ น การจั ด หา
การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง ระบบการจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย
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						 • ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้กลไกตลาดในการผลักดัน
ให้เชือ้ เพลิงชีวภาพมรี าคาทแี่ ข่งขันได้กับเชือ้ เพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน ทัง้ การผลิตไฟฟ้าและความรอ้ น
เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และครัวเรือน
						 • วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและ มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
				(2.4) ปรับปรุงและพัฒนาการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรี ในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และการก�ำหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน
และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภค
(2.5) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทย ในการพัฒนาพลังงาน
ในภูมิภาคอาเซียน โดย
						 •	พัฒนาโครงสรา้ งพืน้ ฐานทางพลังงานในประเทศ ทัง้ ในด้านคุณภาพ ความเชือ่ ถือได้ และประสิทธิภาพ
ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ใหส้ ามารถรองรับการเป็นศนู ย์การซือ้ ขายพลังงานในภมู ภิ าคอาเซียน และเพิม่ โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย
						 •	ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและก�ำหนด
คุณภาพน�้ำมันส�ำเร็จรูปร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียม
ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
						 • ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยน�ำความรู้และ ความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยาย
ศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
1.2.2.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
			 ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ประกอบไปด้วย
			 ยุทธศาสตร์ที่ 1: 	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
			 ยุทธศาสตร์ที่ 3: 	การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
			 ยุทธศาสตร์ที่ 4: 	การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
			 ยุทธศาสตร์ที่ 5: 	การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
			 ประเด็นที่มคี วามเกี่ยวข้องด้านพลังงานและได้รบั ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพือ่
การพัฒนาและขับเคลือ่ นจ�ำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ ก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1-44

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			(1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ-ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายหลัก
คื อ การยกระดั บ ขีดความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ก ารพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว การอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพ
แก่ผู้ประกอบการส่งออก น�ำเข้า และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ
การบูรณาการข้อมูลและบริการ ด้านการขนส่งตลอดจนการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้
เพื่อการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย
				 1.	การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
				 2. 	การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
				 3. 	การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
				 4. 	การบูรณาการการน�ำเข้าส่งออกแบบครบวงจร
				 5. 	การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
				 6. 	การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
				 7. 	การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดยยกระดับไปสู่การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ
				 8. 	การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานของหน่ ว ยงานด้ า นสาธารณู ป โภคและการยกระดั บ การบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภค
				การพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องจะเป็นส่วนของ “การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค”
โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ก�ำหนดวาระการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยไว้ทั้งสิ้น 2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และวาระปฏิรูปกิจการไฟฟ้า โดยส�ำหรับวาระการปฏิรูปกิจการไฟฟ้ามีแนวทางที่ส�ำคัญ
ทั้งสิ้น 6 ประการ ได้แก่
				 1.	การจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
				 2.	การจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP)
				 3.	การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี
				 4.	การบริหารกิจการสายส่งและศนู ย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) และตลาดกลางซือ้ ขายไฟฟ้า
				 5. โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน และภูมิภาคข้างเคียง
				 6.	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
				 ด้วยเหตุนี้ การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของประเทศ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาล
ดิจทิ ลั ดา้ นสาธารณูปโภค จะมีเป้าหมายหลัก คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานระหว่างหน่วยงานและการยกระดับการบริการ
ด้านสาธารณูปโภค และสามารถแบ่งระดับ การพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
			 ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงการน�ำร่องระบบสาธารณูปโภค Smart Utility และ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
				 ระดับแรกเป็นล�ำดับขัน้ เริม่ ต้น โดยเริม่ มีการส�ำรวจแนวทางการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมถึงเริ่มทดลองน�ำระบบต้นแบบ (Pilot System Project) ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Smart Grid เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร อาทิ คน เครื่องจักร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กร เพื่อริเริ่มการท�ำงานอย่างจริงจัง
				 โดยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เริม่ ด�ำเนินการพัฒนาโครงการ Smart Grid ในพืน้ ทนี่ �ำร่องให้ประชาชนในพืน้ ที่น�ำร่องมีการใช้งานระบบ Smart Meter ในเบือ้ งต้น
พัฒนาระบบงานช�ำระค่าบริการผ่านระบบดิจิทัลต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบ e-Document ต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานทางการ
ช�ำระค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์
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				 ส่วนการพัฒนาระบบการสาธารณูปโภคในภาพรวม หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
งานระบบแผนที่ GIS ไวใ้ ช้ในการท�ำงานบริการภาคสนามซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านแอปพลิเคชัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้การให้บริการ และการท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
				 ส�ำหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง เพือ่ ที่จะเพิม่ ขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ในดา้ นดังกล่าว ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค รวมทั้งผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภคของประชาชน
ภายในหน่วยงานตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลกลาง
				 ระดับทสี่ องเป็นล�ำดับการพัฒนาทมี่ ีการลงทุนจัดท�ำระบบต่อยอดจากการด�ำเนินการในระบบตน้ แบบ (ระยะที่ 1)
พรอ้ มทัง้ เริม่ จัดเก็บข้อมลู สถิตดิ า้ นต่าง ๆ โดยรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลาง และเริม่ จัดท�ำระบบหรือเว็บไซต์เพือ่ เปิดให้บริการดา้ น
ข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ประโยชน์
จากบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร และเริม่ เชือ่ มต่อการท�ำงานบนโมบายแพลตฟอร์ม ผ่านทุกอุปกรณ์ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
ได้แบบเรียลไทม์ อันจะอ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชน
				 โดยในส่วนของการใหบ้ ริการแก่ผู้ใช้บริการนัน้ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำระบบบูรณาการฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
สาธารณูปโภคของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายใต้กระทรวงมหาดไทยให้เป็นข้อมูลเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ในครัง้ เดียว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ อาทิ เว็บไซต์ หรือ โมบายแอปพลิเคชัน่ ส่วนในการพัฒนาระบบสาธารณปู โภค
ในภาพรวม ภาครัฐควรจะพิจารณาการบูรณาการระบบแผนที่ GIS ระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภคเป็นระบบเดียว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้ ตอ้ งสนับสนุนใหเ้ จ้าหนา้ ทภี่ าคสนามสามารถตรวจสอบข้อมลู การใช้บริการ
สาธารณูปโภคได้อย่างเรียลไทม์ในทุกพื้นที่ ผ่านระบบการส่งข้อมูลของ Smart Meter ที่ส่งข้อมูลเข้าเครื่องมือประมวลผล
ของเจ้าหน้าที่ผ่านคลื่นความถี่ความเร็วสูง
				 ส�ำหรับการบริหารจัดการภายในกระทรวง ควรมีการเชือ่ มโยงข้อมูลระบบแผนที่ GIS ภายในหน่วยงานต่าง ๆ เข้ากับ
หน่วยงานมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริการสามารถติดตามพื้นที่ที่ยังขาดการให้บริการสาธารณูปโภคในภาพรวมได้
ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า
				 ระดับที่สามเป็นขั้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยน�ำระบบ
สาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้สูงสุดได้ทั่วทั้งองค์กร
ประเทศ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการให้บริการ) มีการสนับสนุนการท�ำงานด้วยระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น
ในองค์กร ประเทศ รวมทัง้ เกิดนวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ จากการน�ำระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะมาใช้ อาศัยการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทั้งประเทศ เพื่อมาจัดการบริหารการใช้สาธารณูปโภค ด้านอุปสงค์ (ผู้ให้บริการ) และอุปทาน
(ผู้รับบริการ)
				 โดยการจะด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาถึงในระดับนี้ ส�ำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
จ�ำเป็นจะต้องมีระบบการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคอัตโนมัติ ลดเวลาในการเกิดเหตุการณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค
ด้วยการใช้ระบบ Analytics ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดท�ำให้ประชาชนสามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อยกระดับการให้บริการ
ภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถขอใช้ไฟฟ้า น�้ำประปาและโทรศัพท์ได้ในคราวเดียวอย่างเต็มรูปแบบ ให้สามารถด�ำเนินการได้ทั่ว
ทั้งประเทศ
				 ส�ำหรับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จ�ำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
ให้ผู้ใหบ้ ริการมีข้อมลู จ�ำนวนมากทสี่ ามารถพยากรณ์หรือวิเคราะห์ความต้องการใช้สาธารณูปโภคได้ ท�ำให้การบริหารทรัพยากร
เป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลการผลิตจากเครือ่ งมือดิจทิ ลั อัจฉริยะ และจากฐาน
ข้อมลู กลางทมี่ ีการเชือ่ มโยงกันในระดับการพัฒนาที่ผ่านมา (ระดับที่สอง) ในการเพิม่ ขีดความสามารถด้านบริหารจัดการภายใน
กระทรวง ภาครัฐจะต้องมีการบูรณาการการท�ำงานระหว่างกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค เช่น กระทรวง
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

พลังงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น เพื่อการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
				 เพื่่�อบรรลุุเป้้าประสงค์์ดัังกล่่าวในการพััฒนาขีีดความสามารถเชิิงดิิจิิทััลภาครััฐด้้านสาธารณููปโภคหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งต้้องดำำ�เนิินงาน/โครงการพััฒนาที่่�สำำ�คััญ (Flagship Projects) ด้้วยกััน 7 โครงการ โดยโครงการที่่มีี� ความเกี่่�ยวข้้องและ
ได้้รัับประโยชน์์จากการพััฒนาศููนย์์ข้้อมููลกลางด้้านพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบไปด้้วย 5 โครงการ ดัังแสดงในตาราง 1.2-1
ตาราง 1.2-1 โครงการที่่�ได้้ประโยชน์์จากการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

รายละเอียด

1

โครงการระบบ e-Document เก็บ
เอกสารหลั ก ฐานการขอใช้ ไ ฟฟ้ า
ประปา และใบเสร็จใบก�ำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์

เป็นการพัฒนาระบบงานในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ลดต้นทุนกระดาษได้หลายล้านบาทต่อปี รวมถงึ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น โดยส�ำนัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมภิ าค การประปานครหลวง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน รวมถึงกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภูมิภาคของพื้นที่น�ำร่อง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด�ำเนินการ
ดังกล่าว

2

โครงการระบบการให้บริการการรับ
ค� ำ ร้ อ งขอติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ขอขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแบบ One Touch
Service

เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการรับค�ำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่
จะท�ำให้การให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ้ า นครหลวง และส�ำนั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

3

โครงการน�ำร่องพัฒนาระบบ Smart
Grid ในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน
ผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า และ
การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น

เป็ น การพั ฒ นาระบบสมาร์ ท กริ ด จะช่ ว ยพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จัดสรรทรัพยากรสาธารณูปโภคไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
ผลิตไปจนถึงการแจกจ่ายพลังงาน และการบริโภคพลังงาน โดยเริ่มต้น
พัฒนาในโครงการน�ำร่อง Micro Grid, Smart Meter, และโครงการ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ยวข้องอย่ า งครบวงจร ซึ่งจ�ำต ้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ
ในการด�ำเนินงานจากทั้งส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ้ า นครหลวง ส�ำนั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน รวมถึงกรุงเทพมหานคร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ล�ำดับที่
ชื่อโครงการ
4 โ ค ร ง ก า ร ศู น ย ์ บ ริ ก า ร ข ้ อ มู ล
ภู มิ ส ารสนเทศสามมิ ติ ก ลาง โดย
บูรณาการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค

รายละเอียด
เป็นการตัง้ ศนู ย์ข้อมลู ภมู สิ ารสนเทศสามมิตกิ ลาง ซึ่งจะเชือ่ มโยงข้อมลู แผนที่
ภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ
ในมิติความลึกของแผนที่สามมิติดังกล่าว เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องหลักกับการด�ำเนินการดังกล่าว ได้แก่
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หน่วยงานผู้
ให้บริการโทรศัพท์ เช่น บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กรมการปกครอง รวมถงึ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาระบบ Smart Meter
เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
หน่ ว ยงานบริ ก ารสาธารณู ป โภค
ไฟฟ้ า และการจั ด สรรทรั พ ยากร
ที่ดีขึ้น

เป็ น การพั ฒ นาระบบสมาร์ ท มิ เ ตอร์ (Smart Meter) เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า
และการจัดสรรทรัพยากรและบริโภคสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั โดยเฉพาะเทคโนโลยี Smart Sensor โดยมีส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง กรมการปกครอง ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภมู สิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้ งถิน่ และภมู ภิ าคของพืน้ ทนี่ �ำร่อง รวมถงึ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักส�ำหรับการด�ำเนินงาน
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

1.2.2.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
			จากการทบทวนเอกสารพบว่ายุทธศาสตร์ที่ได้รับผลเชิงสนับสนุนจากการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ประกอบไปด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริม
การลงทุน และ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงาน ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริม การลงทุน โดย
มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
				 (1.1) เป้าประสงค์ 1.1   มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
							กลยุทธ์ที่ 1.1.1 เร่งรัดจัดหาปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล อาทิ การเปิดให้ส�ำรวจ และ
ผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ บริหารจัดการสัมปทานที่จะหมดอายุในอนาคต โดยค�ำนึงถึงความต้องการการใช้อย่างต่อเนื่อง และ
แสวงหาแนวทางการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งที่ยังไม่มีความคุ้มค่าในปัจจุบัน
							กลยุทธ์ที่ 1.1.4 หลักการการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามแผนพลังงานที่ก�ำหนด ได้แก่ แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย แผนบริหารจัดการน�้ำมนั เชือ้ เพลิง แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ โดยค�ำนึงถึงการพึ่งพาตัวเอง และความเหมาะสม
ของต้นทุน
							กลยุทธ์ที่ 1.1.5 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขการขาดแคลนพลังงานเพื่อ
ความต่อเนือ่ งดา้ นพลังงาน รวมถึงระบบรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบ Prosumer และ
รองรับความปลอดภัยทางไซเบอร์
		 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
					(2.1) เป้าประสงค์ 3.1 ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
							กลยุทธ์ที่  3.1.1 ภาคบังคับ ได้แก่ การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมมาตรการการใช้
เกณฑ์มาตรฐานในโรงงานและอาคาร และมาตรการการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ การพัฒนากฎหมายและระเบยี บ
ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน
							กลยุทธ์ที่  3.1.2 ภาคความร่วมมือ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน มาตรการส่งเสริมแอลอีดี
มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง และมาตรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
					(2.2) เป้าประสงค์ 3.2   สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
							กลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาการใช้วัตถุดบิ ทางเลือกอืน่ และพืน้ ทที่ มี่ ศี กั ยภาพ รวมถงึ เทคโนโลยใี หเ้ หมาะสม
กับความสามารถในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
							กลยุทธ์ 3.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้อง และพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสรา้ งพืน้ ฐาน กับระบบบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพเพือ่ รองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิม่ ขึ้น
							กลยุทธ์  3.2.3 ส่งเสริมการลงทุน การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ผลิต ผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ
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1.2.2.7 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579
			กระทรวงพลังงาน ไดว้ างกรอบแผนบรู ณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความส�ำคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมัน่ คง
ทางพลั ง งาน (Security) ในการตอบสนองต่ อ ปริ ม าณความต ้ อ งการพลั ง งาน ที่ ส อดคล ้ อ งกั บ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิม่ ของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชือ้ เพลิงให้มคี วาม
เหมาะสม (2) ดา้ นเศรษฐกิจ (Economy) ทตี่ อ้ งค�ำนงึ ถึงต้นทุนพลังงานที่มคี วามเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้
มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และ
การผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
รูปที่ 1.2-9 แผนงานหลักภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

			 เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้กระทรวงพลังงานจัดท�ำแผนบูรณาการ
ในภาพรวมระยะยาวโดยให้มีระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงพลังงานจึงได้ทบทวน และบูรณาการการจัดท�ำแผนพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดา้ น
ขนส่งตามนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงบูรณ
าการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ได้แก่
			 1. แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
			 2. แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
			 3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
			 4. แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง (OIL)
			 5. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS)
			 โดยจากการทบทวนพบว่า การพัฒนาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะส่งผลเชิงสนับสนุน แก่แผนงานในระยะยาว
ของกระทรวงพลังงานทัง้ 5 แผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมิตดิ า้ นข้อมูล เพือ่ การวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเพือ่
น�ำไปใช้ในแบบจ�ำลองต่าง ๆ รวมทัง้ เป็นฐานข้อมูลซึ่งใช้อ้างอิงส�ำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายแผนงาน
โดยย่อ ดังนี้
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(1) แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)
					 แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ เพื่อให้การวางแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการ ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลยี่ นแปลงของเทคโนโลยดี า้ นการผลิตไฟฟ้าทคี่ าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมถงึ สะทอ้ นกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าใหเ้ หมาะสม
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้ค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุน
ในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการของระบบไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขันภายใต้การก�ำกับดูแลใหม้ ปี ระสิทธิภาพสงู สุดและคงไว้ซึ่งความมัน่ คง โดยจุดเด่นของแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่
					 1) ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุลระบบไฟฟ้า
ตามรายภูมิภาค
					 2) 	การพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤต ด้านพลังงาน
รวมถึงมีการเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility)
					 3) 	การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต�่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะยาว
					 4) 	การเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
					 5) 	การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
					 6) 	การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency)
ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้า
					 7) 	การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้า
แบบ Prosumer
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
					กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรกั ษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2573 โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ทั่วประเทศและน�ำทุกความเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงและจัดท�ำเป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่ยังคงใช้
มาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก�ำกับดูแล ผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ควบคกู่ บั การจูงใจ (Pull) ดว้ ยมาตรการทางการเงินโดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ
อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
					จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ ซึ่งนอกจากนโยบายหลักของรัฐบาล
ในการยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว
กระทรวงพลังงานได้ด�ำเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้าน
อยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่
					 1.	กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)
					 2.	กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program)
					 3.	กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)
					 โดยแบ่งเป็น 10 มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่
					 1. มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
					 2. มาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
					 3. มาตรการก�ำหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ เครือ่ งจักร และวัสดุเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน (Labeling)
					 4. มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงาน (EERS)
Final Report
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5. มาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
6. มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (LED)
7. มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
8. มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
9. มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
10. มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

					 โดยมาตรการที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลสนับสนุนจากการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
มีดังต่อไปนี้
(2.1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม
							 มีแนวทางด�ำเนินงานในการก�ำกับดูแลให้มีระบบจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่าง
เข้มข้น มีการติดตามอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้โรงงานและอาคารยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการใช้พลังงานได้
ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการด�ำเนินงานในการก�ำกับดูแล การส่งเสริมประกอบด้วย
							 •	ก�ำกับดูแลให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีระบบจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน
							 •	พัฒนาระบบให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
							 •	ขึ้นทะเบียน และอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
							 •	พัฒนารูปแบบการก�ำกับดูแล และแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมาย
							 •	การพัฒนาระบบการติดตาม มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และดัชนีชี้วดั ประสิทธิภาพพลังงานรองรับ
							 • เตรียมน�ำระบบ “ค่าธรรมเนียมพิเศษ” มาประยุกต์ใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ที่ไม่สามารถลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้นเองได้
(2.2) มาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
							 แนวทางด�ำเนินการเป็นการประสานให้กรมโยธาธิการฯ ก�ำหนดให้มาตรฐาน BEC เป็นหนึ่งในข้อ
บังคับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างพร้อมกับใช้มาตรการส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC) รวมทั้ง
ส่งเสริมมาตรฐานขั้นสูง ให้มีมาตรการสนับสนุนเพื่อยกระดับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้ได้ระดับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว
ในระดับสากล เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยมีแนวทางในการก�ำกับดูแลการ
บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับอาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ประกอบด้วย
							 • บังคับใช้กฎหมายให้อาคารก่อสร้างใหม่ตามกระทรวงพลังงานก�ำหนด (อาคารสร้างใหม่หรือต่อ
เติมเกิน 2,000 ตร.ม.) ผ่านศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
							 • ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ด�ำเนินการตามกระทรวงพลังงานก�ำหนด
							 • ริเริ่มมาตรการสนับสนุนให้อาคารใหม่ได้รับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล เช่น
LEED หรือ TREES
							 • ส่งเสริมการก่อสร้างอาคาร NET ZERO ENERGY BUILDING
(2.3) มาตรการก�ำหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Labeling)
							 มีแนวทางด�ำเนินการโดยการยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของการติดฉลากเบอร์ 5 เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานร้อยละ 70 ของการใช้ภายในบ้าน ได้แก่
เครือ่ งปรับอากาศ ตเู้ ย็น หลอดไฟ เตาแก๊ส และยังรวมไปถงึ เครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก และเพิม่ รายการผลิตภัณฑ์ตดิ ฉลากขัน้ สงู เบอร์ 5
ในอุปกรณ์ที่มี โดยมีแผนการด�ำเนินงานในการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ และติดฉลากอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ติดฉลากขั้นสูง เบอร์ 5 และปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ประกอบด้วย
1-52

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

							 • ส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากต่อเนื่อง
							 • เพิ่มรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการ ติดฉลาก และทบทวน
และยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์
(2.4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงาน (EERS)
							 เป็นมาตรการที่ก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS) และเป็นมาตรการใหม่ ยังไม่เคยด�ำเนินการใน
ประเทศไทยมาก่อน จ�ำเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบกลไกที่เหมาะสมในการน�ำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และก�ำหนดระบบ
กลไกตรวจสอบติดตามทเี่ หมาะสม เพือ่ ใช้ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง และเป็นกลไก ที่ส�ำคัญของแผนในระยะถัดไป โดยมีแผนการด�ำเนินงาน
ในการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส�ำหรับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงาน (EERS) ประกอบด้วย
							 •	พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานให้ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้องด�ำเนินการ
อนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าของตนเองหรือตามที่จะมีการก�ำหนดข้อตกลงกัน
							 •	พัฒนากฎหมายรองรับการด�ำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานฯ
							 •	ก�ำกับให้ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้องด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าของตนเอง
(2.5) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (LED)
							 มแี นวทางในการด�ำเนินงานเพือ่ สนับสนุนการใช้งานหลอด LED ด้วยกลยุทธ์ที่จะผลักดันราคาของหลอดไฟ
LED ใหม้ รี าคาต�่ำลงเพือ่ ใหป้ ระชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหลอดไฟ LED ได้งา่ ยขึ้น ร่วมกับการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
ในส่วนของภาครัฐเป็นตัวอย่าง โดยมีแผนการด�ำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานหลอดแอลอีดีประกอบด้วย
							 • น�ำร่องเปลี่ยนหลอดไฟในอาคารภาครัฐ
							 • สนับสนุนการใช้งานหลอดแอลอีดีด้วยกลไกราคา
							 • ใช้โคมไฟถนนหลอด LED
							 • ใช้โคมไฟสาธารณะ LED
(2.6) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
							 มีแนวทางด�ำเนินการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่
							กลุ่มที่ 1 - ก�ำกับราคาเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
							 1) ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
							 2) ปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตให้เป็นธรรมกับผู้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท
							กลุ่มที่ 2 - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในยานยนต์
							 1) สนับสนุนใหป้ ระชาชนเลือกซือ้ รถยนต์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดยการจัดเก็บภาษี
ตามปริมาณการปล่อย CO2 ซึ่งสะท้อนถึงการสิ้นเปลืองน�้ำมันโดยตรง และติดฉลากแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
							 2) ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ยางประหยัดพลังงาน โดยการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ
							กลุ่มที่ 3 - ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้รถบรรทุกและรถโดยสาร
							 1)	พัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และแนะน�ำมาตรการ ในการจัดการ
ทีมงาน เทคโนโลยี การขนส่ง และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจและมีทักษะการขับขี่
							 2) สนับสนุน ส่งเสริม การปรับปรุงรถบรรทุกและรถโดยสาร ด้วยการสนับสนุนด้านการเงิน
กลุ่มที่ 4
							 1)	พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขนส่ง เพือ่ การเปลยี่ นรปู แบบการเดินทาง ตามแผนของกระทรวง
คมนาคมในการพัฒนารถไฟฟ้า 12 สาย และรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ 3,150 กิโลเมตร
							 2) เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�้ำมันของประเทศ โดยพัฒนาระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อ
							 3) ศึกษา วางแผน และด�ำเนินการรองรับการใช้ ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
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							 โดยมีแผนการด�ำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งประกอบด้วย
							 • ยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน (ดีเซล)
							 • สนับสนุนการใช้ยานยนต์ประหยัดพลังงาน และฉลากแสดงประสิทธิภาพ
							 •	การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในยางรถยนต์
							 •	การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
							 •	การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving)
							 • ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส�ำหรับภาคขนส่ง
							 • ส่งเสริมการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานส�ำหรับภาคขนส่ง
							 •	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบเชื่อมต่อ
							 •	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รถไฟรางคู่
							 •	ขยายระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อ
							 • ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV
(2.7) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
							 มแี นวทางด�ำเนินการโดยพัฒนางานวิจยั อย่างเป็นระบบเพือ่ การพึ่งพาตนเอง และเหมาะสมกับประเทศ
เริ่มจากประเด็นวิจัยไปจนถึงผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์และมีการน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย และการก�ำหนดกรอบการวิจัย
การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงาน และการ
ก�ำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน เพื่อรองรับการด�ำเนินการตาม 7 มาตรการหลัก รวมทั้งมุ่งเน้นงานวิจัยที่มีศักยภาพการ
พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ และมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานสูงก่อน โดยแนวทางการด�ำเนินงานจะเป็นการส่งเสริมการศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย
							 •	พัฒนากลยุทธ์ และแผนงานวิจัย และทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
							 •	จัดตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนงานวิจัยการอนุรักษ์พลังงาน
							 •	พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน
							 • สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Lab Scale
							 • สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Scale Up และ Pilot
							 •	พัฒนาระบบกลไก และกิจกรรมผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015)
				การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก (Alternative Energy Development
Plan : AEDP2015) จะให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้
เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนดว้ ยเทคโนโลยที มี่ คี วามเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
				 วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนใหเ้ ป็นพลังงานหลักของประเทศทดแทนการน�ำเข้า
น�้ำมันได้ในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรม การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในประเทศ และเพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยกระทรวง
พลังงานก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ในปี 2558 – 2579 ดังนี้
				 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
				 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
				 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส�ำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
						 มีเป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
					 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
						 •	ก�ำหนดพื้นที่ (Zoning) การส่งเสริมการปลูกพืชส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน
						 •	พัฒนาและส่งเสริมวัตถุดบิ อืน่ ๆ ที่ยงั ไม่มีการใช้ประโยชน์มาใช้เป็นแหล่งเชือ้ เพลิง เช่น เศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ของเสียจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
						 • วิจัยพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไม่ใช่พืชอาหาร เช่น ข้าวฟ่างหวาน เซลลูโลส และ
สาหร่าย เป็นต้น
						กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
						 • ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการวัตถุดบิ พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการขนส่ง ระบบการ
ผลิตแบบพันธสัญญา (Contract farming)
						 •	พัฒนาและก�ำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อการจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ เช่น
มาตรฐานเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Pellet) น�้ำมันไพโรไลซิส เป็นต้น
						 • ส่งเสริมการแปรรูปพลังงานทดแทนเพือ่ น�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทนเชือ้ เพลิงหลัก หรือเชือ้ เพลิงร่วม
(Co-firing) เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ (Biomass Pellet) หรือ Bio-coke ในการผลิตพลังงาน
						กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยที เี่ หมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
						 • ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ผลิตภายในประเทศ
						 •	พัฒนาชิน้ ส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้เหมาะสม กับการใช้งานในแต่ละพืน้ ที่
และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์
						 •	ก�ำหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ ระบบติดตัง้ และระบบทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงาน (Performance)
ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
						 • วิจัยพัฒนาระบบสะสมพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม
						 •	พัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานประสิทธิภาพสูง หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
						 • ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนผสมที่สูงขึ้นได้
						 •	พัฒนาไบโอดีเซลคุณภาพสูง เช่น H-FAME, BHD เป็นต้น
						 •	พัฒนาระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
						กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
						 •	จัดตั้งศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ เทคโนโลยี และรับรองอุปกรณ์ผลิตพลังงานทดแทน
						 • ปรับปรุงโครงสร้างระบบสายส่งเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
						 • ศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสรา้ งพืน้ ฐานเพือ่ รองรับพลังงานทดแทนรปู แบบใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีเซลล์
เชื้อเพลิง เป็นต้น
						 • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม
						 • ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบอาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย ให้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ เช่น การติดตั้ง
ระบบผลิตน�้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
						 • เพิ่มสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพให้ทั่วถึง
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				(3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ ศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน มเี ป้าประสงค์เพือ่ การผลักดัน
ความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
						กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
						 • สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าในชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
						 • สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชมุ ชนสีเขียว (Distributed Green Generation: DGG) ให้ผลิตไฟฟ้า
โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่
						 • ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในหน่วยงานภาครัฐ อาคารธุรกิจ หรือบ้านพักอาศัย (Self-consumption)
						 •	พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เช่น พลังงานลมมาใช้ร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น
						 • ส่งเสริมการใช้วัสดุอปุ กรณ์ผลิตความร้อนประสิทธิภาพสูงในครัวเรือน เช่น เตาถ่านและเตาก๊าซหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง เตาวิสาหกิจชุมชน
						 • สนับสนุนระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย เช่น การใช้ก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม
						 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ เช่น CBG หรือ RDF
เพื่อทดแทนน�้ำมันเตาและก๊าซ LPG
						 • ส่งเสริมการผลิตการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในระดับชุมชน
						กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ
						 • ส่งเสริมการลงทุนพลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนทางการเงินอย่าง
เหมาะสม
						 • สนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน
						 • สนับสนุนระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบวิธีหักลบหน่วย (Net metering) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เอง
						 • ทบทวนปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์
						 • ศึกษาแนวทางก�ำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตความรอ้ นจากพลังงานทดแทน (Renewable Heat
Incentive)
						 •	ก�ำหนดโครงสรา้ งราคาทเี่ หมาะสมเพือ่ สรา้ งแรงจูงใจใหเ้ กิดการใช้ และสามารถสะทอ้ นตน้ ทุนการผลิตที่แท้จริง
						 • ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
						 • ส่งเสริมการผลิตและจ�ำหน่ายเทคโนโลยียานยนต์ หรือเครือ่ งยนต์ทใี่ ช้เชือ้ เพลิงชีวภาพในส่วนผสมที่สงู ขึ้นได้
						กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
						 • ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตการใช้พลังงาน
						 • สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
						กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ
ระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
						 •	ผลักดันกฎหมายพลังงานทดแทน
						 • ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและเพื่อความปลอดภัยในการผลิต
การขนส่ง และการบริโภค
			 (3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส�ำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน มีเป้าประสงค์
เพื่อการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบ
ไปด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

						กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
						 •	พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมรองรับ การเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
						กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน
						 • ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านพลังงานทดแทน เช่น การประกวดแข่งขัน
						 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ เป็นต้น
						 •	พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร เอกสารวิชาการ และข้อมูลสถิติให้มี ความทันสมัย
						กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรคู้ วามเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพือ่ สร้างความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
						 •	พัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนในหน่วยงานสถาบันการศึกษา และ สถานประกอบการต่าง ๆ
						 • ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ เพื่อการน�ำ
ไปประยุกต์ใช้
					 กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
						 •	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับชุมชน หรือภูมิภาค
						 • สร้างความร่วมมือหรือสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเพื่อสร้างการยอมรับ
ลดการต่อต้าน
						 •	พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติให้แน่นแฟ้นเพือ่ สร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านพลังงาน
(4) แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015)
				กระทรวงพลังงานได้จัดท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำมนั เชือ้ เพลิง ซึ่งเป็นพลังงานชนิดที่มสี ดั ส่วน การใช้ที่สงู มากโดยเฉพาะ
ในภาคขนส่ง และเนื่องจากความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงมีความเกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานตามแผน
พลังงานด้านอื่น ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิงที่น�ำเอาแผนงานและนโยบายจากแผนพลังงาน
ทุกแผนมาประกอบกันให้เห็นความเชือ่ มโยงเพือ่ ให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ และประสานให้การด�ำเนินการตาม
แผนต่าง ๆ มีความชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ก�ำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
				 แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชือ้ เพลิงของประเทศระยะยาว ปี พ.ศ. 2558-2579 มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ก�ำหนดทิศทาง
การบริหารจัดการด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุภายใต้แผนอื่น ๆ โดยเฉพาะแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีเป้าหมายเพือ่ ใช้เป็นกรอบส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายและการจัดท�ำแผน
ด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต โดยค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีหลักการบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิงจ�ำนวน 5 ข้อ ดังนี้
			 (4.1) สนับสนุนมาตรการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579
(Energy Efficiency Plan: EEP2015) โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
						 •	การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ประหยัดพลังงาน
						 • โครงการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในยางรถยนต์
						 •	การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
						 •	การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน
						 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
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						 • อุดหนุนผลการประหยัดพลังงานส�ำหรับภาคขนส่ง (SOP+DSM)
						 •	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
						 •	การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รถไฟรางคู่
						 • เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�้ำมันของประเทศ โดยระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อ
						 •	ผลจากนโยบายราคาดีเซล
						 •	ผลจากรถไฟฟ้า
				(4.2) บริหารจัดการชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
					 (4.2.1) บริหารจัดการชนิดของเชือ้ เพลิงให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูใ้ ช้ตา่ ง ๆ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) และก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle: NGV)
(4.2.1.1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
												 • ให้ราคา LPG สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากทุกแหล่งจัดหา
												 •	พิจารณาการเก็บภาษีสรรพสามิตตามค่าความร้อนโดยเปรียบเทียบกับกลุม่ น�้ำมนั
เบนซิน-กลุ่มแก๊สโซฮอล์ เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาด
(4.2.1.2) ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
												 • รับราคาขายปลีก NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
												 • อุดหนุนราคาขายปลีก NGV ส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
												 • เก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งชนิดอื่น
												 • สนับสนุนให้มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเฉพาะตามแนว ท่อก๊าซ
												 • ให้จัดตัง้ ศูนย์พกั รถขนส่งสินค้าพร้อมสถานีบริการ ก๊าซธรรมชาติ (NGV Terminal Hub)
												 • สนับสนุนให้ใช้ NGV เฉพาะในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
					 (4.2.2) การลดชนิดของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และการผลักดันให้มกี ารใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน (Harmonization of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS)
(4.2.2.1) การลดชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิง
												 •	ผลักดันให้มีการใช้เอทานอลตามศักยภาพของรถยนต์
												 •	พิจารณาปรับชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มเบนซิน- กลุ่มแก๊สโซฮอล์ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีของรถยนต์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของโรงกลั่น
												 •	ก�ำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสม
									(4.2.2.2) การก�ำหนดมาตรฐานน�้ำมันเชื้อเพลิงภูมิภาคอาเซียน (Harmonization of
ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS)
												 •	ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานด้านการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงทใี่ ช้ในภาคการขนส่งของอาเซียน (Task Force on the Harmonization of Quality Standards for Transportation
Fuel in ASEAN)
(4.3) ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(4.3.1) ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมัน
									 • ปรับอัตราภาษสี รรพสามิตของกลุม่ น�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดเี ซล ใหใ้ กลเ้ คยี งกันมากขึ้นอยู่
ในช่วง 2.85 ถึง 5.55 บาทต่อลิตร โดยให้สะท้อนต้นทุนมลภาวะและถนนช�ำรุด
									 •	ก�ำหนดส่วนต่างของราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
									 • ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ำมนั เบนซินและดีเซลโดยเฉลี่ยควรอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
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(4.3.2) ปรับโครงสร้างราคา LPG
									 •	ก�ำหนดราคาต้นทุน LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากทุกแหล่ง
									 •	พิจารณาปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามค่าความร้อนโดยเปรียบเทียบกับกลุม่ น�้ำมนั เบนซินกลุ่มแก๊สโซฮอล์ เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาด
(4.3.3) ปรับโครงสร้างราคา NGV
									 • ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
									 •	พิจารณาจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
(4.4) ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(4.4.1) มาตรการส่งเสริมการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง
									 •	ผลักดันให้มีการใช้น�้ำมนั แก๊สโซฮอล์ตามศักยภาพของรถยนต์ โดยประชาสัมพันธ์สรา้ งความ
เชื่อมั่น และความเข้าใจเกี่ยวกับน�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ E20 และน�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ E85
									 • โครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์E85 ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
									 •	ก�ำหนดส่วนต่างราคาน�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ให้จูงใจ
									 • ส่งเสริมภาษีส�ำหรับยานยนต์ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในสัดส่วนสูง
(4.4.2) มาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง
									 • ส่งเสริมการใช้ B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่เฉพาะกลุ่ม
									 • ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้าง
ภาษีรถยนต์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี H-FAME
			 (4.5) สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(4.5.1) สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
									 • เปิดให้เอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการพัฒนาโครงการก่อสรา้ งระบบท่อขนส่งน�้ำมนั ไปยังภาคเหนือ
									 • และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี โดยให้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข
ที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด
									 •	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนโดยอนุญาตให้วางท่อขนส่ง
น�้ำมันในเขตที่ดินของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ได้ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อจูงใจให้เอกชนมาลงทุน
									 •	กระทรวงพลังงานร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจลงทุนพิจารณาแนวท่อน�้ำมัน จุดตัง้ คลังน�้ำมัน
และปริมาณการขนส่งน�้ำมันผ่านท่อ
									 •	ก�ำหนดให ้ มี ห น่ ว ยงานก�ำกั บ ดู แ ลการประกอบกิ จก ารท่ อ ขนส่ ง น�้ำมั น โดยปั จจุ บั น
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ก�ำกับดูแลท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงควรมอบให้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลท่อขนส่งน�้ำมันด้วย
					 (4.5.2) การส�ำรองน�้ำมันทางยุทธศาสตร์ ด�ำเนินการศึกษาเพื่อก�ำหนดแนวทางการส�ำรองน�้ำมันทาง
ยุทธศาสตร์ โดยที่
									 •	การส�ำรองทางยุทธศาสตร์เป็นภาระของภาครัฐ
									 •	การส�ำรองทางการค้าตามกฎหมายเป็นภาระของภาคเอกชน
									 •	จ�ำนวนวันส�ำรองทางยุทธศาสตร์ขึ้นอยูก่ บั ภาวะวิกฤตของโลก เช่น สงครามผู้ผลิตเกิดภัยพิบตั ิ
									 •	จ�ำนวนวันส�ำรองทางการค้าขึ้นอยู่กับภาวะปกติแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ
การขนส่งมีปัญหา
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(5) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
						การใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศกลับลดลงประเทศ
จึงตอ้ งพึ่งพา LNG น�ำเข้ามากขึ้น ท�ำให้ตน้ ทุนราคาเชือ้ เพลิงสงู ขึ้น อีกทัง้ มคี วามเสยี่ งที่จะขาดวัตถุดบิ ป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ มีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการด้านการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ
ตามแนวทาง 4 ด้าน คือ
						 1) 	ชะลอการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยลดการพึ่งพาก๊าซในการผลิตไฟฟ้า โดยกระจายเชือ้ เพลิง
ตามแผน PDP ประหยัดพลังงานของก๊าซในอุตสาหกรรมจากแผน EEP พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตาม
แผน AEDP
						 2) รักษาระดับการผลิตจากแหล่งในประเทศให้ยาวนานขึ้น โดยเร่งรัดการเปิดให้ย่นื ขอสิทธิส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส�ำรวจหาปิโตรเลียมและส่งเสริมการลงทุน หาแนวทางบริหารจัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นอายุใน ปี พ.ศ. 2565-2566 เพื่อให้การผลิตแหล่งก๊าซส�ำคัญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จัดท�ำแผนการลด
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ไม่ผ่านโรงแยกก๊าซ เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซอ่าวไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาอายุแหล่งก๊าซใน
อ่าวไทยให้นานขึ้น
						 3) 	จัดหาและบริหารจัดการ LNG
						 4)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการน�ำเข้า LNG มีแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
							 •	จัดหา LNG และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับให้เพียงพอต่อความต้องการตามแผนกรณฐี าน
							 • ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจ LNG โดยเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดหาและจ�ำหน่าย และก�ำกับให้ Third
Party Access: TPA เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบท่อส่งก๊าซและ LNG Terminal
							 •	จัดตั้งหน่วยงาน เพื่อให้การสนับสนุนและก�ำกับดูแลด้านการจัดหา LNG
1.2.2.8 นโยบายรัฐบาลการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
			จากค�ำแถลงนโยบาย คณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ รั ฐ สภาเมื่ อ
วั น พฤหั ส บดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นประเทศของรั ฐ บาลชุ ด นี้ คื อ “มุ ่ ง มั่ น
ให ้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่พั ฒ นาแล ้ ว ในศตวรรษที่ 21” โดยรั ฐ บาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริ ห ารราชการ
แผ่นดินออกเป็น 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ส�ำหรับแนวนโยบายรัฐบาลซึ่งการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติจะส่งผลเชิงสนับสนุนประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 หัวข้อ ได้แก่ ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย และข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
(1.1) ข้ อ ย่ อ ยที่ 5.2.1 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมภายใต้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
และเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน�ำความก้าวหน ้ า ทางเทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมมาพั ฒ นาต่ อ ยอดและสร ้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากทรั พ ยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวั ฒ นธรรม
ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			 (1.2) ข้อย่อยที่ 5.6.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกระจายชนิด
ของเชือ้ เพลิงทัง้ จากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพ
ของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการ
ใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อเพิ่มการใช้น�้ำมันปาล์มดิบ และจัดท�ำแนวทางการใช้มาตรฐานน�้ำมัน EURO5 ส่ง
เสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกัก
เก็บพลังงาน รวมทัง้ สนับสนุนใหเ้ กิดโครงสรา้ งตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้า ตลอด
จนโครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการด้าน
พลังงานใหม้ ีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตด�ำเนินการ ให้มีการส�ำรวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านในการพัฒนาพลังงาน
				 (1.3) ข้อย่อยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มคี วามทันสมัย ทัว่ ถึง เพียงพอ มัน่ คง และ
มีเสถียรภาพ โดยจัดท�ำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทัง้ ระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีดา้ นพลังงานสมัยใหม่
ในอนาคต มุง่ เนน้ การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชือ่ มต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้ เพือ่ ให้
สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพืน้ ที่ตา่ ง ๆ ได้อย่างมัน่ คงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต
(2) นโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
			 (2.1) ข้อย่อยที่ 10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต�่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก�ำหนด
มาตรการควบคุมการเผาพืน้ ที่เพือ่ ท�ำการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ งั้ ระบบ และการสรา้ งความรคู้ วามเข้าใจ
ของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพือ่ ลดความเสยี หายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบทเี่ กี่ยวข้องกับการเปลยี่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

แผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

นโยบายฯ วาดวยการพัฒนาดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ประเด็นที่ 23 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอยที่ 3.1 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
แผนยอยที่ 3.3 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ�งแวดลอม

แผนอนุรักษ
พลังงาน

ขอที่ 11 การปฏิรูปการบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบร�หารราชการแผนดิน
ขอยอยที่ 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ

แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปนศูนยกลางขอมูลและ
เคร�อขายองคความรูดานพลังงานของประเทศที่ ไดรับความเชื่อถือ

แผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ

ขอที่ 10 การฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ขอยอยที่ 10.5 แก ไขปญหากาซเร�อนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แผนบร�หารจัดการ
น้ำมันเชื้อเพลิง
ขอที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอยอยที่ 5.2.1 พัฒนาอ�ตสาหกรรมใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
ขอยอยที่ 5.6.3 เสร�มสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพ�่งพาตนเองได
ขอยอยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและพลังงานใหมีความทันสมัย ทั่วถึง

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
เปาประสงค 3.1 ประเทศใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 3.2 สัดสวนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากข�้น

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานสาธารณูปโภค (การพัฒนาศูนยพลังงานแหงชาติ)
ประเด็นยอยในการสนับสนุน – การเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานดานสาธารณูปโภคและการยกระดับการบร�การดานสาธารณูปโภค (การปฏิรูปกิจการไฟฟา)

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการ และสงเสร�มการลงทุน
เปาประสงค 1.1 มีพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการใชของประเทศ และมีโครงสราง
พ�้นฐานและระบบการบร�หารจัดการที่เสร�มสรางความมั่นคงดานพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล
ประเด็นขับเคลื่อน –การพัฒนาข�ดความสามารถเชิงดิจ�ทัลภาครัฐดานโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล
เปาหมาย -การมีมาตรฐานดานขอมูล และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ�่อสามารถแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานรัฐและระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจ�ทัล
เปาหมาย - เพ�่อใหมีโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลภาครัฐ การจัดเก็บ
และบร�หารฐานขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ำซอน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การสงเสร�มการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
ในกลุมอ�ตสาหกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การสงเสร�มยานยนต ไฟฟาในประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การสงเสร�มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ประเด็นที่ 4 อ�ตสาหกรรมและบร�การแหงอนาคต
แผนยอยที่ 3.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
แผนยอยที่ 3.4 อ�ตสาหกรรมตอเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 ระบบบร�หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางสงเสร�มและขจัดอ�ปสรรคในการนำขยะมูลฝอย
ไปเปนเชื้อเพลิงเพ�่อผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การสงเสร�มการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสร�
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง ระยะ 20 ป

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอยที่ 3.3 การสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.3.1 ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ขอยอยที่ 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสร�มการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.5.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบโลจ�สติกส
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสร�มการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสรางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 สงเสร�มกิจการไฟฟาเพ�่อเพ��มการแขงขัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ดานการพัฒนาอ�ตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปโตรเคมีระยะที่ 4

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.3 การปรับสมดุลภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบร�หารงาน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.2.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การเพ��มประสิทธิภาพการลด
กาซเร�อนกระจก

ดานที่ 2 ดานการบร�หารราชการแผนดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบ
โลจ�สติกส และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.2 โครงสรางพ�้นฐานดานพลังงาน
แผนยอยที่ 3.3 โครงสรางพ�้นฐานดานดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบร�การสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัล
มาประยุกต ใช
ขอยอยที่ 4.4.2 พัฒนาว�ธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

แผนงาน/นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รูปที่ 1.2-10 แผนงาน/นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

1.3 บทวิเคราะห์ทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก
1) สถานการณ์พลังงานโลก
			 ในภาพรวมความต้องการพลังงานของโลกได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอันเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมจ�ำกัดอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วในซีกโลกตะวันตก และต่อมาก็ได้มีการขยายตัวของการเจริญ
เติบโตมายังภมู ภิ าคอืน่ ๆ โดยเฉพาะเอเชียที่มปี ระเทศที่มปี ระชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นเช่น จีน และอินเดีย ซึ่งได้มีการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการพลังงานของโลกขยายตัวตามไปด้วยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 1995 ความต้องการพลังงาน Primary energy อยู่ที่ 8,565 Mtoe และขยายเพิ่มเป็น 13,511 Mtoe
ในปี 2017 หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 2.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอัตราการเพิม่ ขึ้นของความต้องการพลังงานสูงกว่าอัตราการขยายตัว
ของประชากร จึงส่งผลในการใช้พลังงานต่อหัวของประชากรขยายตัวสูงขึ้นไปด้วย แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกกลับมีอตั ราการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยปีละ 3.7% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิม่ ขึ้นของประชากรและการใช้พลังงาน
จึงส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชากรวัดโดย GDP per capita เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่อัตราการใช้พลังงานต่อเฉลี่ยของ GDP
(energy intensity) กลับมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
			 อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้พลังงานต่อหัวของประชากรดังที่แสดงไว้ใน รูปที่ 1.3-1 ถูกใช้เป็นตัวชี้วัด
อย่างหนงึ่ ของระดับด�ำรงชีพของประชากรในภูมภิ าคต่าง ๆ ได้ ซึ่งการเพิม่ ขึ้นของการใช้พลังงานต่อหัวถูกมองว่าความเป็นอยขู่ อง
ประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต เพราะพลังงานทั้งในรูปไฟฟ้า น�้ำมัน และอื่น ๆ มีส่วนช่วยให้ประชากร
มีความสะดวกยิ่งขึ้นในการด�ำรงชีวิต แต่อัตราการใช้พลังงานต่อหัวของประชากรก็ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของความมั่นคง
หรือความสิ้นเปลืองของการใช้พลังงานในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยประชากรในอเมริกาเหนือ และยุโรปมีการใช้พลังงาน
ต่อหัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประชากรในภูมิภาคอื่น ๆ ยังมีการใช้ในอัตราที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย ถึงแม้ว่า
ในระยะยาวแลว้ ก็จะเพิม่ ขึ้นสคู่ า่ เฉลยี่ ก็ตาม และยังต�่ำกว่าเกณฑ์ทเี่ ป็นตัววัดค่าการด�ำรงชีพที่ดี คือ ประมาณ 100 GJ ต่อหัวก็ตาม
รูปที่ 1.3-1 Primary Energy Consumption Per Capita

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
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			ข้อสั ง เกตอีกประการหนึ่ ง คื อ อั ต ราการใช้พลั ง งานที่ สู ง ของประชากรในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และยุ โรปที่ อ ยู ่
ในระดับสูงนั้นกลับมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าระดับมาตรฐานการด�ำรงชีพของประชากร
ในภู มิ ภ าคดั ง กล่ า วจะลดลง แต่ ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการท�ำงานของ 3 ตั ว แปรหลั ก ที่ มีผลกระทบต่ อ การใช้พลังงาน
กล่าวคือ 1) ระดับการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งมีการผันแปรไปในทิศทางเดียวกับการใช้พลังงาน 2) GDP per capita
ซึ่งจะผันแปรไปทิศทางเดียวกับการใช้พลังงานเช่นกัน ซึ่งจากที่ผ่านมาได้ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึ้น และ 3) Energy
intensity ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากการปรับปรุงเทคโนโลยีการใช้พลังงานที่ท�ำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ซึ่งจากรูปที่ 1.3-2 จะเห็นได้ว่า ถ้ามองเฉพาะปัจจัยของการขยายตัว
ของประชากรโลก และการเพิ่ ม ของรายได้ของประชากรเพียงอย่ า งเดี ย ว การใช้พลั ง งานของโลกอาจจะขยายตั ว
สูงถึงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ตามแนวโน้มในอดีต แต่การปรับปรุงเทคโนโลยีด้านพลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ
คาดว่าจะท�ำให้อัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานของโลกอาจจะขยายตัวเพียงประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะยาว
รูปที่ 1.3-2 Higher living standards drive increases in energy demand, partly offset by substantial gains in
energy intensity

a. พลังงาน Primary Energy
				 ในปี 2017 การใช้พลังงาน Primary Energy ของโลกอยู่ที่ 13,511 Mtoe เพิ่มขึ้นจาก 8,565 Mtoe ในปี 1995
โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ต�่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่โตเฉลี่ย
3.7% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกันและต�่ำกว่าการขยายตัวของ GDP per capita ทโี่ ตเฉลยี่ ปีละ 2.4% จึงส่งผลใหค้ า่ Energy Intensity
ของโลกโดยเฉลี่ยลดลงปีละ 1.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว การขยายตัวของ Primary Energy ยังคาดว่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ งต่อไปในระยะยาวแต่ในอัตราที่ลดลง กล่าวคือ อัตราการเพิม่ ขึ้นของการใช้พลังงานจะมคี า่ เฉลยี่ ทรี่ อ้ ยละ 1.2 ต่อปีในช่วง
2017 - 2040 เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในอัตราเฉลี่ย 3.2% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 1.3-3)
	การใช้พลังงานของโลกในช่วงที่ผ่านมาจะขยายตัวเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในจีน และอินเดีย ซึ่งขยายตัวใน
อัตรา 5.9% และ 5.1% ต่อปี ในช่วงปี 1995 – 2017 ตามล�ำดับ และส่งผลให้ share ของการใช้พลังงานของจีนและอินเดียเพิ่ม
จาก 13% ในปี 1995 เป็น 29% ในปี 2017 และมีส่วนท�ำให้ share ของกลุ่ม Non-OECD สูงกว่ากลุ่ม OECD ตั้งแต่ปี 2017
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รูปที่ 1.3-3 แสดงแนวโน้มการใช้ Primary Energy แยกตามชนิดเชื้อเพลิงหลักประเภทต่าง ๆ
Share (%)
OECD
Non-OECD
- China
- India

1995
61
39
10
3

2017
42
58
23
6

Annual Growth (%)
2040
32
68
22
11

1995 - 2017
0.4
3.9
5.9
5.1

2017 - 2040
0.0
2.0
1.1
4.2

		
		 ในระยะยาวอัตราการขยายตัวของกลุ่ม Non–OECD ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงที่ประมาณ 2% ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ share
ของกลุ่มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 68% ในปี 2040
		การใช้น�้ำมันเคยมีสัดส่วนสูงถึง 50% ในปี 1970 แต่หลังจากวิกฤตการณ์น�้ำมันครั้งต่าง ๆ และมาตรการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท�ำให้สัดส่วนการใช้ลดลงมาโดยตลอดจนถึง 34% ในปี 2017 ซึ่งส่วนหนึ่งถูกแทนที่ด้วยก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วน
การใช้เพิ่มขึ้นโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาจนอยู่ในระดับ 23% ในปี 2017 ในระยะยาวถึงแม้น�้ำมันจะยังคงมีสัดส่วนการใช้
สูงสุดอยู่ต่อไป แต่สัดส่วนการใช้จะสูงกว่าก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อยที่ระดับ 26-27% และคาดว่าจะต�่ำกว่าการใช้ก๊าซในที่สุด
ส่วนเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน มีการใช้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่เป็นอันดับสองรองลงมาจากน�้ำมัน และจะถึงระดับสูงสุดใน
ปี 2010 จากนั้นสัดส่วนการใช้เริ่มลดลง และจะลดลงต�่ำกว่าการใช้ก๊าซในอนาคต ส่วนเชื้อเพลิงที่มีอัตราการขยายตัวสูงกว่า
เชื้อเพลิงอื่น ๆ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาคือ พลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 12% ต่อปีในช่วงปี 1995-2017 และ
มีแนวโน้มจะมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ ในอนาคต
		ก๊ า ซธรรมชาติ ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี อั ต ราการขยายตั ว สู ง เป็ น ที่ ส องรองจากพลั ง งานหมุ น เวี ย น
โดยลั ก ษณะการใช้ในปั จจุ บั น พบว่ า ประมาณกว่ า หนึ่ ง ในสามใช้เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และหนึ่ ง ในสามใช้เพื่ อ การ
อุ ต สาหกรรม และที่ เ หลื อ ใช้เป็ น พลั ง งานในอาคารและเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ปิ โ ตรเคมี ประเทศที่ ค าดว่ า จะมีการใช้ก๊ า ซสู ง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ได ้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า จีน และประเทศในกลุ ่ ม EU ทั้ ง จีนและอิ น เดี ย คาดว่ า จะใช้ก๊ า ซมากขึ้นทั้ ง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า และในโรงงานอุ ต สาหกรรมซึ่งจะท�ำให้ ค วามต้ อ งการก๊ า ซของภาคพื้ น เอเชีย ขยายตั ว ต่ อ ไปอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามสั ด ส่ ว นการใช้ก๊ า ซเพื่ อ กิ จก รรมอื่ น ๆ เช่ น ในอาคารและการขนส่ ง จะมี สั ด ส่ ว นค่ อ นข้างต�่ำ
โดยภาพรวมแล้ว คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซจะยังขยายตัวในอัตราสูงที่ 1.7% ต่อปีในระยะยาว (รูปที่ 1.3-4)
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รูปที่ 1.3-4 Growth in gas demand is driven by use in industry and power, with the use of gas varying across
countries and regions

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
		จากการเพิ่ ม ความต ้ อ งการใช้ก๊ า ซที่ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ตั ว กระตุ ้ น ให้ มีการพั ฒ นาการจั ด ส่ ง ก๊ า ซในรู ป แบบ
อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารขนส่ ง ทางท่ อ ซึ่งเดิ ม ถื อ เป็ น ข้อจ�ำกั ด ที่ ส�ำคั ญ ต่ อ การขยายตั ว ของการใช้ก๊ า ซในประเทศ
ที่ไม่มีแหล่งก๊าซของตนเองหรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้จึงได้เกิดธุรกิจการผลิตก๊าซในรูปแบบของ LNG ซึ่งได้ขยายตัว
ไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2017 มีการผลิต LNG เพื่อส่งออกสูงถึง 400 Bcm โดยประเทศที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ประเทศในตะวั น ออกกลาง แอฟริ ก า และที่ ม าแรงคื อ ออสเตรเลี ย โดย LNG เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ่ ง ออก
ส่ ง ไปยั ง ผู้ใช้ในญี่ ปุ ่ น และเกาหลี และบางส่ ว นไปจีน และอิ น เดี ย รวมถึ ง ประเทศในเอเชียอื่ น ๆ ซึ่งโดยรวมแล ้ ว
ตลาดในเอเชียมีขนาดใหญ่ ถึ ง สามในสี่ของตลาด LNG ในระยะยาวคาดว่ า LNG จะมีการขยายฐานการผลิ ต ไปยั ง
ทวีปอเมริกาเหนือ นอกเหนือไปจากผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งท�ำให้การค้า LNG จะโตขึ้นกว่าเท่าตัวจากปัจจุบัน โดยตลาดหลักๆ ยังคง
เป็นตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ที่อาจจะมีการน�ำเข้าสูงกว่า 20 ล้านตันต่อปี (รูปที่ 1.3-5)
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รูปที่ 1.3-5 LNG exports increase significantly, led by US and Qatar, fostering a more competitive and globally
integrated market

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
		
น�้ำมัน น�้ำมันซึ่งในที่นี้รวมถึง Condensate และ NGL อาจจะยังมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ไปจนถึงประมาณปี 2030
แล้วหลังจากนั้นคาดว่าความต้องการใช้น�้ำมันจะค่อนข้างนิ่งไปในระยะยาวก่อนที่จะเริ่มลดลงหลังปี 2040 ซึ่งถือได้ว่าโลกใกล้
จะถงึ จุดทหี่ มดยุคของการพึ่งพาน�้ำมันเป็นหลักแลว้ หลังจากเป็นเชือ้ เพลิงหลักของโลกมากว่าร้อยปี อย่างไรก็ตามความต้องการ
น�้ำมันจะยังคงมีอยู่โดยเฉพาะความต้องการในภาคขนส่งซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 55% ของความต้องการใช้น�้ำมัน แต่อัตราการขยาย
ตัวของความต้องการใช้น�้ำมันในภาคขนส่งของโลกโดยเฉลี่ยมีประมาณ 1.3% ต่อปี จะค่อย ๆ ลดลง 0.2% ต่อปีในประมาณปี
2030 และอาจจะเริ่มติดลบหลังจากนั้น (คือการใช้เริ่มลดลง) และการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าและอาคารก็จะลดลงเช่นกัน และ
ทดแทนด้วยการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมียังคงมีอยู่ แต่โดยภาพรวมแล้วอัตราการขยายตัวของการใช้น�้ำมันของโลกโดยรวม
จะอยู่ที่ประมาณ -0.1% ในระยะยาว โดยคาดว่าการผลิตน�้ำมันดิบของโลกจะสูงสุด (Peak) ที่ประมาณ 100 Mb/d ในปี 2040
(ไม่รวม Condensate NGL และ Biofuels อีกประมาณ 8 Mb/d) (ดูรูปที่ 1.3-6)
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รูปที่ 1.3-6 Consumption of liquid fuels grows over the next decade, Before broadly plateauing in the 2030s

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 – 2040
ถ่านหิน การใช้ถ่านหิน (Coal) ของโลกคาดว่าได้ผ่านจุดสูงสุด (Peak) ไปแล้วที่ประมาณ 3,700 Mtoe โดยประเทศที่ใช้
ถ่านหินสูงสุดคือ จีน ซึ่งใช้ถ่านหินเกือบครึ่งหนึ่งของที่ใช้ในโลก และยังมีการใช้สูงในอินเดีย และในประเทศภูมิภาคเอเชียอื่น ๆ
ซึ่งโดยรวมแล้วในเอเชียมีการใช้ถ่านหินรวมกันกว่าสองในสามของที่ใช้ในโลก อย่างไรก็ตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ไดม้ สี ว่ นท�ำให้การใช้ถ่านหินของโลกเริม่ ลดลงและแทนทดี่ ว้ ยพลังงานทสี่ ะอาดกว่าในรปู แบบอืน่ ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือนิวเคลียร์
รวมทั้งพลังงานหมุนเวียน จีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินสูงสุดก็มีการใช้ที่ผ่าน Peak มาแล้ว และการใช้มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่อินเดียยังคงมีนโยบายพึ่งพาถ่านหินอยู่ต่อไป และการใช้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่า การใช้
ถ่านหินในอินเดียอาจจะถึง Peak ประมาณปี 2030 แล้วจะค่อยๆ ลดลงในระยะยาว (รูปที่ 1.3-7)
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รปู ที่ 1.3-7 Peak coal use behind US in Sky, with total consumption falling rapidly from the early 2030s onwards

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
การผลิตไฟฟ้าและบทบาทของพลังงานหมุนเวียน
		การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้พลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของ Primary Energy ของโลก และในจ�ำนวนนั้นประมาณ
ร้อยละ 80 มาจากการใช้ของกลุ่มประเทศนอก OECD ซึ่งรวมถึง จีน อินเดีย และประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ และประเทศไทย
ดว้ ย ในระยะยาวคาดว่าความต้องการกระแสไฟฟ้าของโลกจะเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ งส่งผลใหส้ ดั ส่วนของพลังงานเพือ่ ใช้ผลิตไฟฟ้า
เพิ่มสัดส่วนสูงขึ้นไปอีกโดยอาจสูงถึงร้อยละ 75 ของการใช้พลังงาน primary energy และทั้งหมดเป็นการเพิ่มมาจากกลุ่มนอก
OECD เนื่องจากการใช้พลังงานในกลุ่ม OECD คาดว่าจะคงที่ในระยะยาว
		 ในการผลิตไฟฟ้าของโลกในปัจจุบันประมาณร้อยละ 45 เป็นการผลิตด้วยถ่านหิน ซึ่งถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงโดยล�ำดับ
แต่ก็ยังเป็นพลังงาน Primary ที่ใช้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า ตามมาด้วยนิวเคลียร์ และไฟฟ้าจากเขื่อน ซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณรอ้ ยละ 30 ส่วนก๊าซธรรมชาติมสี ดั ส่วนประมาณร้อยละ 20 และคาดว่าจะมีสดั ส่วนค่อนข้างคงที่ในระดับนี้ในระยะยาว
และเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มบทบาทสูงขึ้นเป็นอย่างมากคือ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เพียงประมาณร้อยละ 8
ในการผลิตไฟฟ้า แต่ในระยะยาวสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าจะเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราการขยายตัวที่
อาจสงู ถงึ รอ้ ยละ 7 ต่อปี เมือ่ เทียบกับเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ๆ ทมี่ ีการขยายตัวคงทหี่ รือติดลบ ดังนัน้ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
จึงจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจนสูงถึงร้อยละ 30 ในปี 2040 และอาจเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้ผลิตไฟฟ้าสูงสุดกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
ๆ ด้วยความพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD
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รูปที่ 1.3-8 The world continues to electrify, led by developing economies, with renewable energy playing
an ever-increasing role

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
		รูปที่ 1.3-9 แสดงสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่ส�ำคัญของโลกในการผลิตกระแสไฟฟ้า คาดว่าจะเป็นการผลิตจาก
พลังงาน Solar พลังงานลม โดยการผลิตพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากพลังงานลม และร้อยละ 30
เป็น Solar และที่เหลือเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ในระยะยาวคาดว่า Solar จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในการผลิตไฟฟ้าของ
โลก และอาจมสี ดั ส่วนใกล้เคียงกับพลังงานลมที่รอ้ ยละ 40 และที่เหลือเป็นพลังงานรูปแบบอืน่ ๆ ภูมภิ าคที่คาดว่าจะใช้พลังงาน
หมุนเวยี นในการผลิตไฟฟ้ามากที่สดุ คือ ประเทศในกลุม่ EU ทปี่ จจ
ั บุ นั มสี ดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยี นทรี่ อ้ ยละ 20
แต่ในระยะยาวสัดส่วนคาดว่าจะสูงขึ้นไปถึงประมาณร้อยละ 53 ในขณะที่จีนและอินเดีย มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก
ที่ประมาณร้อยละ 8 ในปัจจุบัน และจะขยายตัวเป็นประมาณร้อยละ 30 ในระยะยาว ซึ่งถือว่าพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็น
พลังงานหลักของโลกในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลรูปแบบอื่น ๆ
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รปู ที่ 1.3-9 Renewables are the largest source of energy growth, growing in importance in global power markets
			 Final Energy

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
รูปที่ 1.3-10 แสดงภาพสรุปการใช้ Final Energy ของโลกในปัจจุบัน และในอนาคตซึ่งคาดว่า End use บางสาขาอาจ
มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และบางสาขาอาจมีสัดส่วนการใช้ที่ลดลงดังนี้ (รูปที่ 1.3-10 และตารางข้างล่าง)
สัดส่วน (% share)
Industry
Non-energy use
อาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย
ภาคขนส่ง

2018
32
9
30
29

2070
27
15
30
28
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		ซึ่งจะเห็ น ได ้ ว ่ า ในอนาคตสั ด ส่ ว นของการใช้แต่ ล ะสาขาเศรษฐกิ จ อาจไม่ มีการเปลี่ ย นแปลงไปจากปั จจุ บั น
มากนั ก โดยที่ ส าขาที่มีการใช้พลัง งานสูง สุดคือ ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่ว นร้อยละ 32 ในปัจจุบัน และเมื่อรวมกั บ
การใช้เป็ น วั ต ถุ ดิ บ อุ ต สาหกรรมด ้ ว ย จะท�ำให ้ มี สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 41 ในขณะที่การใช้ในอาคารส�ำนั ก งานรวมถึ ง
ที่อยู่อาศัย และภาคขนส่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ในระยะยาวสัดส่วนข้างต้นมีลักษณะค่อนข้างคงที่
รูปที่ 1.3-10 Renewables are set to penetrate the global energy system more quickly than any fuel in history

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 – 2040
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		จากข้อตกลง Paris Agreement ที่ประเทศผู้ลงนามในสนธิสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม 2015 ตกลงจะลดการปล่อย
Greenhouse Gas (GHG) โดยมีเป้าหมายที่จะให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นไม่เกิน 2๐C เมื่อเทียบกับระดับ GHG ก่อนปีปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ต่างด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมสูง เช่น ลดการใช้ถ่านหินและน�้ำมนั และเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวยี น
ให้มากขึ้น ดังบทสรุปที่แสดงไว้แล้วข้างต้น ซึ่งถ้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ด�ำเนินการดังกล่าวได้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
ก็จะท�ำให้อัตราการเพิ่มของ GHG ช้าลงและไปสูงสุดหลังปี 2020 และเริ่มลดลงโดยล�ำดับหลังจากนั้น (รูปที่ 1.3-11) และอาจ
ถึงจุดที่ระดับ CO2 ที่ปล่อยออกมาจะเท่ากับปริมาณ CO2 ที่ “Sink” หรือถูก Capture ส่งผลให้สามารถรักษาระดับ Net-Zero
Emissions ได้ในระยะยาว หรืออาจได้ Net-Negative emissions ถ้าสามารถลดการปล่อย CO2 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
จะสามารถท�ำเป้าหมายที่ได้หลังจากปี 2050
รูปที่ 1.3-11 The Paris agreement calls for an early peak in emissions, then a decline to net-zero emissions
				 during the second half of the century

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
		 อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานของโลกในอนาคตจะมีเป้าหมายส�ำคัญคือ การลด CO2 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดพลังงานอย่างส�ำคัญโดยพลังงานที่ Carbon ต�่ำ เช่น ก๊าซธรรมชาติและ RE จะมีสดั ส่วนการใช้สูงขึ้นมาก (รูปที่ 1.3-12)
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รูปที่ 1.3-12 The transition to a lower-carbon fuel mix continues, led by renewables and natural gas

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
รู ป ที่ 1.3-13 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปริ ม าณ CO 2 ในปั จจุ บั น และที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้นในอนาคตพร ้ อ มทั้ ง แหล่ ง ที่ ม า
โดยระดั บ CO 2 ในปั จจุ บั น อยู ่ ที่ 33.4 Gt of CO 2 ในปี 2040 อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการลด Energy Intensity ประกอบกับมาตรการลด Carbon Intensity จะท�ำให้ปริมาณ CO2 ในปี 2040 อยู่ในระดับเพียง 36 Gt of CO2
ซึ่งถือว่าใกลเ้ คยี งกับระดับในปัจจบุ นั โดยคาดว่าประมาณหนึ่งในสามของ CO2 จะมาจากภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า และประมาณ
อย่างละหนงึ่ ในสี่จะมาจากภาคขนส่
ง และภาคอุ
ตสาหกรรมตามล�ำดั
บ ส่วนท
เี่ หลืนอย์จะมาจากภาคธุ
รกิจและบา้ นอยอู่ าศัย ดังนัน้ ถา้
โครงการศึกษาการจั
ดทำแผนยุ
ทธศาสตร์และออกแบบการพั
ฒนาศู
สารสนเทศ
ดูตาม scenario นี้ จะเห็นพลัได้งวงานแห่
่ามาตรการที่
ได้ผลมากที่
CO2Data)
มาตรการอนุ
รักอ่ ษ์นพลังงานที่ช่วยลด Energy Intensity
งชาติเพื่อรองรั
บการใช้ขสอ้ มูุดลในการลด
ขนาดใหญ่ (Big
ในการขับเคลื
แผนพลังงานของประเทศไทย
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 1.3-13 Carbon emission increase further in the ET scenario with

2) การใช้พลังงานของประเทศไทย
ในปี 2561 การใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยของประเทศไทยอยูท่ ี่ 83,691 ktoe ซึ่งขยายตัวจากการใช้ในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 3.6
(ตาราง 1.3-1) ในปี 2562 (7 เดือน) อัตราการขยายตัวเพิม่ ขึ้นเล็กนอ้ ยเป็นรอ้ ยละ 3.9 ในปี 2561 การใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยเป็นการ
ใช้เป็นพลังงานเชิงพาณิชย์เท่ากับ 70,811 ktoe คิดเป็นรอ้ ยละ 84.6 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยทัง้ หมดของประเทศ ซึ่งสัดส่วน
นี้ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 84.2 ในปี 2559 โดยที่พลังงานเชิงพาณิชย์ประกอบด้วย การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ถ่านหิน/
ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ เชือ้ เพลิงทมี่ สี ดั ส่วนสงู สุดในพลังงานเชิงพาณิชย์ของไทยได้แก่ น�้ำมันเชือ้ เพลิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.4
ของพลังงานเชิงพาณิชย์ทงั้ หมด หรือสงู กว่าครงึ่ หนงึ่ ตามมาดว้ ย ไฟฟ้า รอ้ ยละ 23.7 ถ่านหิน/ลิกไนต์ รอ้ ยละ 9.7 และ ก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 8.1 แต่ถ้าดูถึงอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานกลุ่มนี้ พบว่า ถ่านหิน/ลิกไนต์ กลับมีอัตราการขยายตัวสูงกว่า
เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ คือ ในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 26.6 และในปี 2560 ร้อยละ 2.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
จากการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมที่หันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ ในกรณีของไฟฟ้ามีการ
ขยายตัวในอัตราค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปี ซึ่งยังต�่ำกว่าการขยายตัวของน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2561
เพิ่มจากร้อยละ 1.9 ในปี 2560 ส่วนก๊าซธรรมชาติมีอัตราการขยายตัวต�่ำมาก และต�่ำสุด อันเป็นสาเหตุมาจากการลดการใช้
ก๊าซในภาคขนส่ง
ตาราง 1.3-1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�ำแนกตามชนิดพลังงาน

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม)
เชิงพาณิชย์
- น�้ำมันส�ำเร็จรูป
- ไฟฟ้า
- ถ่านหิน/ลิกไนต์
- ก๊าซธรรมชาติ
พลังงานหมุนเวียน *
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม* *

ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
ม.ค.-ธ.ค.
2559
79,929
67,296
39,714
16,233
5,313
6,036
7,182
5,451

ม.ค.-ธ.ค.
2560
80,752
68,144
40,451
16,505
5,423
5,765
7,322
5,286

ม.ค.-ธ.ค.
2561P
83,691
70,811
41,384
16,793
6,865
5,769
7,669
5,211

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค.
2560
1.0
1.3
1.9
1.7
2.1
(4.5)
1.9
(3.0)

ม.ค.-ธ.ค.
2561P
3.6
3.9
2.3
1.7
26.6
0.1
4.7
(1.4)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ในกรณีของพลังงานหมุนเวียน (ที่ไม่ใช่พลังงานดั้งเดิม) มีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 9.0 ในปี 2559 และสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2561 แต่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปี 2561 ที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม
มีอัตราการขยายตัวติดลบทั้งในปี 2561 และปี 2560 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการใช้ลดลงจากร้อยละ 6.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 6.2
ในปี 2560
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ตาราง 1.3-2 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ�ำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�ำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

1. สาขาเกษตรกรรม
2. สาขาอุตสาหกรรม *
3. สาขาบ้านอยู่อาศัย
4. สาขาธุรกิจการค้า
5. สาขาขนส่ง
รวม

ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
ม.ค.-ธ.ค.
2559
2,987
29,475
11,071
6,215
30,181
79,929

ม.ค.-ธ.ค.
2560
2,642
28,452
10,761
6,546
32,351
80,752

ม.ค.-ธ.ค.
2561P
2,877
30,064
11,024
6,517
33,209
83,691

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
2560
2561P
(11.6)
8.9
(3.5)
5.7
(2.8)
2.4
5.3
(0.4)
7.2
2.7
1.0
3.6

* สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 29.825 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ เหมืองแร่ 117 พันตันเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ และก่อสร้าง 122 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตารางที่ 1.3-2 แสดงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทยแยกตามสาขาเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม บา้ นอยูอ่ าศัย และกิจการธุรกิจการค้า โดยภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานสูงสุด ได้แก่ ภาคการขนส่งที่ใช้พลังงาน
เท่ากับ 33,209 ktoe ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของการใช้พลังงานทั้งหมด รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงาน
30,064 ktoe คิดเป็นรอ้ ยละ 35.9 ตามมาดว้ ยภาคบา้ นอยูอ่ าศัยที่ใช้พลังงาน 11,024 ktoe คิดเป็นร้อยละ 13.2 ส่วนภาคธุรกิจการคา้
และภาคเกษตรกรรมมีการใช้พลังงานค่อนข้างนอ้ ย โดยมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 7.8 และร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ ดังนัน้ โดยรวมแล้ว
ภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมจึงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศในแง่การใช้พลังงานโดยมีสัดส่วนการใช้รวมกัน
ถึงร้อยละ 75.6 หรือ สามในสี่ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ
3) การใช้พลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 1.3-14 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P
ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รูปที่ 1.3-14 และตาราง 1.3-3 รูปที่ 1.3-14 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561P แสดงว่าในปี 2561 ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60.2 ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า และร้อยละ 17.7 เป็น ถ่านหิน/ลิกไนต์ และที่ส�ำคัญคือมีการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ สูงถึงร้อยละ 22
ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งตามรูปที่ 1.3-15 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนในระดับ 12,725 ktoe ในปี 2561 ซึ่ง
ร้อยละ 60 เป็นการใช้เพือ่ ความร้อน (heating process) รองลงมาคือ ร้อยละ 23 เพือ่ การผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานดังกล่าว
ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ
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ตาราง 1.3-3 ลักษณะการใช้พลังงานหมุนเวียน
การใช้พลังงานหมุนเวียน

1. ไฟฟ้า
2. ความร้อน
3. เชื้อเพลิงชีวภาพ
- เอทานอล
- ไบโอดีเซล
รวม

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ)
ม.ค.-ธ.ค.
2559
2,122
7,182

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค.
2560
2,440
7,322

ม.ค.-ธ.ค.
2561P
2,939
7,670

ม.ค.-ธ.ค.
2561P
20.5
4.8

685
1,062
11,051

733
1,203
11,698

781
1,335
12,725

6.5
11.0
8.8

รููปที่่� 1.3-15 การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน เดืือนมกราคม – ธัันวาคม 2561P

	ส่่วนอื่่�น ๆ ของพลัังงานหมุุนเวีียนอยู่่�ในรููปของเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพอัันได้้แก่่ เอทานอล และไบโอดีีเซล ซึ่่�งใช้้ผลิิตในน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับยานยนต์์ต่่าง ๆ โดยเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพมีีสััดส่่วนเท่่ากัับร้้อยละ 16.6 ของพลัังงานหมุุนเวีียน
1.3.1 การพัฒนารถยนต์ EV และ Energy Storage
		 EV
		จากการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้พลังงานของโลกข้างต้นพบว่า ในภาคขนส่งการใช้พลังงานเพือ่ ขับเคลือ่ นภาคเศรษฐกิจ
นี้ยังคงเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันกว่า 90% ของพลังงานที่ใช้ภาคขนส่งยังคงเป็นรูปน�้ำมันประเภทต่าง ๆ เช่น
เบนซิน ดีเซล และน�้ำมันเตา จากความต้องการพลังงานทั้งหมด ปีละประมาณ 2.9 billion toe ในขณะที่พลังงานที่เหลืออยู่ใน
รูปของก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ในปี 2040 คาดว่าความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ 3.3 billion toe โดยสัดส่วนของพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น�้ำมัน จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 15 ซึ่งประมาณ
หนงึ่ ในสามของส่วนพลังงาน ที่เพิม่ นี้จะอยูใ่ นรูปของไฟฟ้า ซึ่งตามรูปที่ 1.3-16 พลังงานส่วนที่เพิม่ ในรูปของไฟฟ้าจะตกประมาณ
120 Mtoe และพลังงานไฟฟ้าจ�ำนวนดังกล่าวกว่าร้อยละ 90 จะใช้ในรถ EV ของการขนส่งทางถนน ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้
ในระบบราง
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 1.3-16 Final energy consumption in transport: Growth by fuel and mode, 2017-2040

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
รูปที่ 1.3-17 แสดงให้เห็นถึงอัตราการพัฒนารถ EV ที่คาดว่าจะขยายตัวในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม Copenhagen
Climate Conference ในปี 2009 ซึ่งได้ก�ำหนดข้อตกลง Electric Vehicle Initiative โดยก�ำหนดเป้าหมายให้มรี ถ EV 20 ล้านคัน
ทั่วโลก ในปี 2020 และให้ร้อยละ 30 ของรถใหม่ที่ออกขายตั้งแต่ปี 2030 เป็นรถ EV
รูปที่ 1.3-17 Passenger car parc and vehicle km electrified

ที่มา: BP Energy Outlook: 2019 - 2040
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รูปที่ 1.3-18 The fuel mix for passenger vehicles shifts rapidly in Sky, with electricity dominating by 2070 and
liquid fuels nearly halving from 2020 to 2050
และจากรปู ที่ 1.3-17 สัดส่วนของรถ EV ในจ�ำนวนรถทัง้ หมดของโลกจะเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วนับตัง้ แต่ปี 2025 เป็นต้นไป โดย
คาดว่าในปี 2040 จ�ำนวนรถ EV ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 350 ล้านคันและในอัตรานี้ 300 ล้านคัน จะเป็นรถส่วนบุคคลและที่เหลือ
เป็นรถอื่น ๆ โดยสัดส่วนของรถ EV ส่วนบุคคลจะเท่ากับร้อยละ 15 ของรถส่วนบุคคลทั้งหมด และนอกจากจะเพิ่มจ�ำนวนรถ
EV แล้ว ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารโดยรถ EV ก็จะขยายตัวตามไปด้วย โดยคาดการณ์ว่าในปี 2040 ประมาณร้อยละ 25 ของ
passenger – car จะเป็นการขนส่งโดยรถ EV ถึงแม้รถ EV จะมี share เพียง 15% ก็ตาม

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
รูปที่ 1.3-18 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนสัดส่วนของการใช้พลังงานในภาคขนส่งผู้โดยสารในอนาคตโดยในปัจจุบันกว่า
รอ้ ยละ 90 ของการใช้พลังงานของภาคขนส่งผู้โดยสารอยูใ่ นรูปของน�้ำมัน ส่วนพลังงานในรูปแบบ อืน่ ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ และ
ไฟฟ้ายังมีสัดส่วนที่ต�่ำ แต่จากการมีนโยบายเพิ่มจ�ำนวนรถ EV ในอนาคตจะส่งผลให้สัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่ง
ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป โดยในปี 2040 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่งผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณร้อยละ 40 ของความต้องการใช้พลังงานของภาคขนส่งนี้ และอาจสูงถึงร้อยละ 80 ในปี 2070 เมื่อการขนส่งผู้โดยสาร
ทางถนนหันมาใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด
	จากรูปที่ 1.3-18 จะเห็นได้ว่านอกจากจะมีรถ EV ที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังมีรถซึ่งใช้เชื้อเพลิงสะอาดอื่น ๆ อีก เช่น ไฮโดรเจน
หรือรถไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง รูปที่ 1.3-19 แสดงให้เห็นสัดส่วนของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยจะใช้
เป็นเชื้อเพลิงในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนายาวนานกว่าไฟฟ้า โดยคาดว่าไฮโดรเจนจะเริ่มเข้า
มามีบทบาทมากขึ้นภายหลังจากปี 2050 และจะเริ่มมีสัดส่วนการใช้ที่สูงขึ้นนับจากปี 2070 เป็นต้นไป โดยจะมีบทบาทส�ำคัญ
ในภาคขนส่งมากกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
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รููปที่่� 1.3-19 In Sky, Hydrogen emerges as a material energy carrier after 2040, primarily for industry and transport

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
ส�ำหรั บ ในกรณีของประเทศไทย การใช้รถ EV ยั ง ถื อ ว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ำและในปั จจุ บั น ทางภาครั ฐ ได้ เริ่ ม เข้ามา
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถ EV ในประเทศ โดยให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์
เพื่ อ ผลิ ต รถ EV และส�ำนั ก งานมาตรฐานอุ ต สาหกรรมอยู ่ ใ นระหว่ า งก�ำหนดมาตรฐานของรถ EV ส�ำหรั บ ขนส่ ง
ผู้โดยสารอยู่ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปี 2563 นี้ ซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มของการส่งเสริมการใช้รถ EV อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม
คณะท�ำงานจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้มีการจัดท�ำการประเมินจ�ำนวน EV ในอนาคต ซึ่งค่าพยากรณ์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันคือ จะมีรถ EV จ�ำนวน 1.2 ล้านคัน ในปี 2579 (2036) และมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพื่อชาร์จไฟในช่วงหัวค�่ำ
ที่ 2,466 MW
Energy Storage
	จากการพัฒนาระบบไฟฟ้าในลักษณะ Distributed Generation (DG) ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจาก ระบบ solar หรือพลังงาน
หมุนเวยี นรวมถงึ การพัฒนารถ EV ที่ก�ำลังขยายตัวเพิม่ ขึ้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า
ควบคกู่ นั ไปดว้ ย โดยเฉพาะการใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจัดเก็บ ซึ่งเทคโนโลยปี จจ
ั บุ นั ไดม้ คี วามก้าวหนา้ ไปมาก โดยรถ EV และโครงการ
energy storage ได้หันไปใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ที่มีน�้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับพลังงานที่เก็บได้ และมีรอบการชาร์จได้มาก
ครั้ง ซึ่งเทคโนโลยีที่นิยมใช้โดยเฉพาะ ในรถ EV คือ ลิเธียมไออ้อน แบตเตอรี่ หรือ ลิเธียมโพลีเมอร์แบตเตอรี่ แต่ในปัจจุบัน
ก็มโี ครงการก่อสรา้ ง energy storage ขนาดใหญ่ เพือ่ เก็บไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวยี น เช่น solar เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ดังนั้น energy storage จึงอาจจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามประเภทของแบตเตอรี่คือ
		 - Grid
		 - Vehicles
อย่างไรก็ตามปัญหาหลักๆ ของ energy storage นอกเหนือจากทางด้านเทคโนโลยีคือ เรื่องต้นทุนของแบตเตอรี่ที่ยังมี
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ราคาแพง โดยเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท ลิเธียมไออ้อน ซึ่งเป็นระบบที่มปี ระสิทธิภาพและนิยมใช้ในระบบจัดเก็บเชิงพาณิชย์และ
ในรถ EV ต่าง ๆ ดังนั้น ปัจจัยทางด้านราคาค่าจัดเก็บ (ซึ่งวัดในรูป $/kWh) จึงถือว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่ามีความคุ้มค่า
หรือไม่ในการสร้างระบบจัดเก็บ และต้นทุนค่าจัดเก็บในอนาคตจะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่อย่างไร
รููปที่่� 1.3-20 Battery costs fall rapidly in Sky, in part due to government funding of new technologies

ที่มา: Shell scenarios - Sky, 2019
	จากรู ป ที่ 1.3-20 และรู ป ที่ 1.3-21 จะเห็ น ได ้ ว ่ า มี ค วามเห็ น สอดคล ้ อ งกั น ในแวดวงพลั ง งานว่ า ต ้ น ทุ น ของ
การจั ด เก็ บ โดยแบตเตอรี่ ป ั จจุ บั น อยู ่ ที่ ป ระมาณ 300-350 $/kWh และมี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า ต้ น ทุ น นี้จะลดลง
ในระยะยาว โดย Shell (รู ป ที่ 1.3-20) มองว่ า ต ้ น ทุ น จะลดลงค่ อ นข้างเร็ ว โดยจะอยู ่ ที่ ป ระมาณ 150 $/kWh
ในประมาณปี 2020 และเหลือประมาณ 100 $/kWh ประมาณปี 2023-2025 และจะ flat ไปจนถึง 2030 ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุน
ที่ต�่ำพอที่จะพัฒนาระบบ energy storage ได้หรือช่วยส่งเสริมการขยายตัวของรถ EV ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างไรก็ตามในมุมมองของ National Renewable Energy Laboratory (NREL) เห็นว่า อาจจะยังไม่มีความแน่นอนเรื่อง
การลดลงของต้นทุน โดยราคาอาจลดลงร้อยละ 50 จากปัจจุบัน ภายใต้ Low cost scenario ภายในปี 2025 แต่อาจต้องรอ
ถึงปี 2040 ภายใต้ Mid cost scenario ภายใต้ High cost scenario ราคาจะไม่ลงต�่ำกว่า 250 $/kWh โดยข้อมูลของ NREL
ได้มาจาการส�ำรวจข้อมูลการประเมินราคาของหลายๆ หน่วยงานและบริษัทผู้ผลิต energy storage
แต่โดยสรุปแลว้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กเ็ ห็นพ้องกันว่าราคาแบตเตอรี่คงจะลดลงในอนาคต เพียงแต่วา่ จะลดลงเร็วเท่าใดเท่านัน้
ซึ่งคงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีว่าจะพัฒนาไปในทางใด
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รูปที่ 1.3-21 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems, with values relative to 2018.

ที่มา: W. C. Cole et.al., National Renewable Energy Laboratory, June 2019
รูปที่ 1.3-22 Battery costs projections for 4-hour lithium-ion systems.

ที่มา: W. C. Cole et.al., National Renewable Energy Laboratory, June 2019
1.3.2 การพัฒนารถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งส่งผลต่อการใช้น�้ำมัน
		การพั ฒ นารถไฟความเร็ ว สู ง และรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 ที่ เ กี่ยวข้องกั บ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ซึ่งเป็ น
ฉบั บ ปั จจุ บั น โดยมีจุ ด ประสงค์ ที่จะช่ ว ยกระจายความเจริ ญ และยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิ ต ประชาชน และเป็ น รากฐาน
ส�ำคั ญ ของการพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ซึ่ง World Competitiveness Yearbook 2019
ของ IMD ได้ปรับระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากล�ำดับที่ 30 จากทั้งหมด 63 ประเทศในปี 2558 เป็น
ล�ำดับที่ 25 ในปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งของประเทศที่ดีขึ้น โดยได้ยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยจากล�ำดับที่ 46 ในปี 2558 เป็นล�ำดับที่ 45 ในปี 2562 ส่วนในด้าน
โครงข่ายทางราง ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในล�ำดับที่ 43 ในปี 2558 และได้ถูกยกล�ำดับเป็นที่ 41 ในปี 2562 และ
ถือเป็นล�ำดับที่ 2 ในอาเซียน และตามหลังเพียงประเทศสิงคโปร์
1) ลักษณะการเดินทางในต่างจังหวัด
			จากการส�ำรวจของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่า ในปี 2560 ประชากรไทยไม่รวม
กทม. มีการเดินทาง 2.731 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน โดยร้อยละ 56 เป็นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและร้อยละ 44 เป็นการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ
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รูปที่ 1.3-23 สัดส่วนและรูปแบบการเดินทางของประชาชนระหว่างจังหวัด

อที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	ซึ่งจาก รูปที่ 1.3-23 จะเห็นว่า mode ของรถขนส่งสาธารณะที่ใช้มากที่สุดคือรถโดยสารประจ�ำทาง (ร้อยละ 37) และรถไฟ
(ร้อยละ 4) และเครื่องบิน (ร้อยละ 3)
ตาราง 1.3-4 ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารภายในประเทศ
รูปแบบการเดินทาง
รถโดยสารระหว่างจังหวัด
สัดส่วน (ร้อยละ)
รถไฟ
สัดส่วน (ร้อยละ)
ทางอากาศ *
สัดส่วน (ร้อยละ)
รวม

2555

2556

2557

2558

2559

92.250
60.62
41.761
27.44
18.155
11.93
152.166

102.156
63.56
37.343
23.24
21.217
13.20
160.716

99.680
61.83
36.425
22.59
25.105
15.57
161.210

96.758
59.21
35.127
21.50
31.527
19.29
163.412

98.175
58.68
33.630
20.12
35.430
21.20
167.135

หน่วย: ล้านคน-เที่ยวต่อปี
2560 เพิ่มขี้น/(ลดลง)
(ร้อยละ)
92.950
0.30
55.71
35.433
(3.10)
21.24
38.454
16.34
23.05
166.837
1.88

ที่มา: กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
หมายเหตุ: * ปริมาณผู้โดยสารขาเข้าของเที่ยวบินในประเทศ
	จากตาราง 1.3-4 ในปี 2560 ปริมาณการเดินทางระหว่างจังหวัดเท่ากับ 166.837 ล้านคน-เที่ยวต่อปี ซึ่งในจ�ำนวนนี้ร้อยละ
55.7 เป็นการเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2555 ในขณะที่สัดส่วนการเดินทาง
โดยรถไฟมีเพียงร้อยละ 21 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 27 ในปี 2555 ซึ่งอัตราการขยายตัวของการเดินทางโดยรถโดยสารค่อนข้างต�่ำ
เพียงร้อยละ 0.3 ต่อปี ในขณะที่อัตราการขยายตัวของการเดินทางโดยรถไฟติดลบที่ -3.1% ต่อปี ในทางตรงกันข้าม อัตราการ
ขยายตัวของการเดินทางทางอากาศกลับเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วคือ รอ้ ยละ 16.3 ต่อปี และท�ำใหส้ ดั ส่วนของการเดินทางทางอากาศ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2560 (ตาราง 1.3-4)
ในส่วนของการขนส่งสินค้านั้น การขนส่งทางถนนยังมีสัดส่วนสูงสุดเช่นกันคือ ร้อยละ 87 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการขนส่งโดย
รถบรรทุก ส่วนการขนส่งที่เป็น mass เช่น การขนส่งทางรถไฟมีสัดส่วนที่ต�่ำมาก คือ เพียงร้อยละ 1.37 และการขนส่งทางน�้ำ
ก็มีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยระบบอื่น ๆ (ตาราง 1.3-5)
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ตาราง 1.3-5 ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศในช่วงปี 2559 – 2561 จ�ำแนกตามรูปแบบ
รูปแบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
1. ทางถนน
2. ทางรถไฟ
3. ทางน�้ำ
3.1 ทางล�ำน�้ำ
3.2 ชายฝั่งทะเล
4. ทางอากาศ
ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมภายในประเทศ

2559

2560

2561

709,690
11,562
93,805
53,225
40,580
132
815,189

706,543
11,632
94,391
53,557
40,834
134
812,700

709,028
10,162
90,429
51,309
39,120
55
809,674

หน่วย: พันตัน
สัดส่วนเฉลี่ย
(ร้อยละ)
87.19
1.37
11.43
6.49
4.94
0.01
100.00

ที่มา: กระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559-2561 ประมวลผลจากแบบจ�ำลองระดับประเทศ (National Model: NAM) ของ สนข. และผลการ
ศึกษาส�ำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และ ปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลือ่ นย้ายสินค้า เพือ่ การวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ ปี 2561 ของ สนข.
	จากการที่การขนส่ ง ระหว่ า งจั ง หวั ด เป็ น การขนส่ ง ที่ ใช้ระบบทางถนนเป็ น หลั ก ทั้ ง ในการขนส่ ง ผู้โดยสารและสิ น ค้ า
จึงส่ ง ผลให ้ ต ้ น ทุ น การขนส่ ง ของประเทศ (logistic costs) อยู ่ ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพาะจากการขนส่ ง สิ น ค ้ า ที่ ต ้ อ ง
พึ่งพารถบรรทุ ก เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่งในรายงานของ สศช. ในปี 2560 พบว่ า ต้ น ทุ น logistics ของไทยมี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง
2,106.5 พั น ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.6 ของ GDP ซึ่งในปริ ม าณนี้ ร ้ อ ยละ 54 เป็ น ต ้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการขนส่ ง
สิ น ค้ า และที่ เ หลื อ เป็ น ต ้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า และการบริ ห ารจั ด การ (รู ป ที่ 1.3-24) ซึ่งจากที่
ประเทศไทยมี ต ้ น ทุ น การขนส่ ง ที่ แ พงย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ขีดความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศอย่ า งหลีกเลี่ ย งไม่ ไ ด้
เพราะจะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น และราคาของสิ น ค ้ า รวมถึ ง ต ้ น ทุ น ของการเดิ น ทางของประชากร ซึ่งส่ ว นใหญ่ จ ะ
มาจากการสิ้ น เปลื อ งการใช้พลั ง งาน เนื่ อ งจากระบบการขนส่ ง ทางถนนเป็ น ระบบการขนส่ ง สิ น ค ้ า ครั้ ง ละน้ อ ย ๆ
เมื่อเทียบกับระบบรถไฟ จึงมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต�่ำ ถึงแม้จะมีความสะดวกในแง่การขนส่งแบบ door to door ก็ตาม
(ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้ระบบการขนส่งทางถนนได้รับความนิยม) ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 7 ของประเทศ ได้พยายามปรับปรุง
ระบบการขนส่งของประเทศโดยสนับสนุนใหม้ ีการใช้ระบบรางมากขึ้น โดยไดใ้ หม้ ีการลงทุนขยายเสน้ ทางของระบบราง ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็ว และพัฒนาระบบขนส่งใหม่ ๆ เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
รูปที่ 1.3-24 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2552 - 2560

ที่มา: สศช.
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ระบบรถไฟความเร็วสูง
ปัจจบุ นั กระทรวงคมนาคมได้จัดท�ำแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะมีความยาวรวม 1,707 กม. ครอบคลุมเส้นทางหลัก
ของทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งโครงการแบ่งออกเป็นสองส่วนในปัจจุบันคือ
- โครงการที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
- โครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมการ
(1) โครงการที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
			จากตาราง 1.3-6 และรูปที่ 1.3-25 แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศ จะเห็นได้ว่าได้มีการเริ่มด�ำเนิน
การโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้ว 2 โครงการ ระยะทางรวม 473 กม. โดยโครงการแรกเป็นโครงการ “ไทย - จีน” ซึ่งเป็น
เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ ไปนครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. (ระยะที่ 1) ซึ่งโครงการนี้เริ่มท�ำการก่อสร้างแล้วและคาดว่าจะ
เสร็จสิ้นในปี 2566 ส่วนโครงการที่ 2 เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน คือ ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา
ความยาว 220 กม. ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อ 27 มีนาคม 2561 และอยู่ในระหว่างคัดเลือกผู้ก่อสร้าง โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2566
ตาราง 1.3-6 สถานะปัจจุบันของโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (ณ เดือนสิงหาคม 2562)
โครงการ
ระยะ
กรอบ ปีที่คาดว่า
สถานะปัจจุบัน
ทาง (กม.) วงเงิน จะเปิดให้
(ล้านบาท) บริการ
1. โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ
253
179,683 2566 การก่ อ สร ้ า งโครงการฯ ประกอบด ้ ว ย 14 สั ญ ญา
1)	ช่วงกรุงเทพฯ –
โดยมีความคืบหน้าดังนี้
นครราชสีมา –
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สัญญา
หนองคาย
ระยะ ที่ 1
ได้แก่ สัญญา 1-1 (กลางดง – ปางอโศก) มีความ
	ช่วงกรุงเทพฯ –
ก้าวหน้าร้อยละ 60.0 โดย ทล. และสัญญา 2-1 (สีคิ้ว
นครราชสีมา
– กุดจิก) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 2.05
- อยู่ระหว่างเสนอ คกก. รฟท. พิจารณาอนุมัติผล
ประกวดราคา 2 สัญญา
ได้แก่ สัญญา 4-2 (ดอนเมือง – นวนคร) และ 4-3
(นวนคร – บ้านโพธิ์)
- อยู ่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มเอกสารประกวดราคา 10
สัญญา
2) โครงการรถไฟความเร็ว 220
190,893 2566 รฟท. อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนผู้ด�ำเนินโครงการฯ
สูงเชื่อมสามสนามบิน
ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561
แบบไร้รอยต่อ
ระยะที่ 1 ช่วงดอนเมือง
– สุวรรณภมู ิ – อูต่ ะเภา
รวม 1.
473
370,576
2. โครงการที่อยู่ระหว่าง
เตรียมการ
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โครงการ

ระยะ
ทาง (กม.)

กรอบ ปีที่คาดว่า
สถานะปัจจุบัน
วงเงิน จะเปิดให้
(ล้านบาท) บริการ
208,561
Na. รฟท. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อออกแบบ
รายละเอียดโครงการฯ

1)	ช่วงกรุงเทพฯ
– นครราชสีมา –
หนองคาย ระยะที่ 2
ช่วงนครราชสีมา –
หนองคาย
2)	ช่วงกรุงเทพฯ พิษณุโลก – เชียงใหม่

355

668

445,303

Na.

3) ช่วงกรุงเทพฯ หัวหิน

211

94,673

Na.

รวม 2.
รวมทั้งหมด*

1,234
1,707

303,234
673,810

กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการ
ท่องเที่ยวแห่งญี่ปนุ่ (MLIT) ภายใต้บนั ทึกความร่วมมือระบบ
รางระหว่าง MLIT และ คค. ได้มอบหมายให้ JICA ศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการฯ (F/S) ซึ่งได้ด�ำเนินการ
แล้วตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบัน คค. อยู่ระหว่างการพิจารณา
ด�ำเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
รฟท. อยูร่ ะหว่างการทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการฯ (F/S) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. เอกชน
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

ที่มา: รฟท.
รูปที่ 1.3-25 แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศ

ทมี่ า: รายงานการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิ ศษ การท่องเทยี่ วและการพัฒนาพืน้ ที่
ของ สนข. ปี 2561
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(2) โครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมการ
			 โครงการในกลุ่มนี้มีอยู่ 3 โครงการคือ โครงการแรกเป็นโครงการระยะที่ 2 ของเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ที่ขยายตัวต่อเนือ่ งไปยังหนองคาย โดยมรี ะยะทางจากนครราชสมี า – หนองคาย เท่ากับ 355 กม. ซึ่งโครงการนอี้ ยใู่ นระหว่างการ
ออกแบบ และยังไม่มวี นั ก�ำหนดแล้วเสร็จ ส่วนโครงการที่สอง เป็นเส้นทางสายเหนือ กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ ระยะทางรวม
668 กม. ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ ไทย – ญี่ปุ่น และอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และ
โครงการที่สาม คือ สายใต้ กรุงเทพฯ – หัวหิน ระยะทาง 211 กม. ซึ่งยังอยู่ระหว่างทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการอยู่ ซึ่งโครงการสายใต้นใี้ นระยะยาวมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเส้นทางไปจนถึงชายแดนมาเลเซีย แต่โครงการส่วนนี้
ยังไม่อยู่ในแผนงานในปัจจุบัน
			 ส�ำหรับการใช้พลังงานของรถไฟความเร็วสูงนั้น คณะท�ำงานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้ประเมินไว้ว่า
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ และเปิดด�ำเนินการจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดทั้งโครงการเท่ากับ 200 MW และมีความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,324 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งเมื่อคิดตามค่าความร้อนแล้วพบว่า จะเท่ากับลดการใช้น�้ำมันดีเซลไปได้ปีละ
133 ล้านลิตร (ไม่รวมพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น)
			2) ลักษณะการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล
				การเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑลในปี 2560 เท่ากับ 32.65 ล้านคน-เที่ยวต่อวันตามการประเมิน
ของ สนข. ซึ่งร้อยละ 69 เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ และร้อยละ 31 เป็นการเดินทางโดย
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจากรูปที่ 1.3-26 พบว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะประกอบดว้ ย รถโดยสารประจ�ำทางร้อยละ
15 และเป็นระบบรถไฟฟ้า (BTS MRT และ Airport link) ร้อยละ 4 และที่เหลือเป็นระบบอืน่ ๆ เช่น แท็กซี่ เรือ และรถตโู้ ดยสาร
	จากตาราง 1.3-1 จะเห็นได้ว่าประชากรในเขตกรุงเทพฯ มีการเดินทางโดยรถสาธารณะ 2.265 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ในปี
2561 ซึ่งไม่ไดม้ ีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักจากปี 2555 โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยต�่ำมาก คือ เพียง 0.15% ต่อปี โดยเป็นการ
ลดลงของผู้โดยสารของรถ ขสมก. ที่ลดลงปีละประมาณ 4% ส่วนผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบมีการขนส่งเท่ากับ 1.08 ล้านคนเที่ยวต่อปี คิดเป็นร้อยละ 47.8 ของการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมดและมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงคือ ประมาณปีละ 4.95%
รูปที่ 1.3-26 สัดส่วนและรูปแบบการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560

ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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ตาราง 1.3-7 ปริมาณการเดินทางเฉลี่ยต่อวันในระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2555 – 2561
หน่วย คน-เที่ยวต่อวัน
ปริมาณผู้โดยสาร
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561 เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
เฉลี่ย
รถโดยสาร (ขสมก.) 1,350,668 1,240,074 1,142,138 1,144,642 1,099,379 1,055,559 1,050,487
อัตราเติบโต (%)
(8.19)% (7.90)% 0.22% (3.95)% (3.99)% (0.48)% (4.05)%
รถประจ�ำทางด่วน 16,723 18,846 21,645 22,990 23,427 19,640 15,620
พิเศษ (BRT)
อัตราเติบโต (%)
12.70% 14.85% 6.21%
1.90% (16.17)% (20.47)% (0.16)%
เรื อ โดยสารคลอง 80,862 85,249 81,117 86,825 88,387 93,779 90,206
แสนแสบ/แม่ น�้ำ
เจ้าพระยา
อัตราเติบโต (%)
5.43% (4.85)% 7.04%
1.80%
6.10% (3.81)% 1.95%
รถไฟชานเมือง
27,793 27,521 25,220 24,515 21,974 21,479 25,698
อัตราเติบโต (%)
(098)% (8.36)% (2.80)% (10.37)% (2.25)% 19.64% (0.85)%
รถไฟฟ้า BTS
550,918 588,937 628,225 660,588 681,211 692,407 658,123
อัตราเติบโต (%)
6.90%
6.67%
5.15%
3.12%
1.64% (4.95)% 3.09%
สายเฉลิมรัชมงคล 220,215 236,811 253,255 260,325 273,637 295,302 312,000
อัตราเติบโต (%)
7.54%
6.94%
2.79%
5.11%
7.92%
5.65% 5.99%
สายฉลองรัชธรรม*
20,769 31,936 48,333
อัตราเติบโต (%)
53.77% 51.34% 52.56%
รถไฟฟ้า ARL
40,910 42,775 46,751 52,897 58,000 61,726 64,919
อัตราเติบโต (%)
4.56%
9.30% 13.15% 9.65%
6.42%
5.17% 8.04%
รวมระบบรถไฟฟ้า 812,043 868,523 928,231 973,412 1,033,617 1,081,371 1,083,375
อัตราเติบโต (%)
6.96%
6.87%
4.87%
6.18%
4.62%
0.19% 4.95%
รวมปริมาณ
2,288,089 2,240,213 2,198,351 2,252,384 2,266,784 2,271,828 2,265,386
ผู้โดยสารระบบ
ขนส่งสาธารณะ
อัตราเติบโต (%)
(2.09)% (1.87)% 2.46%
0.64%
0.22% (0.28)% (0.15)%
ที่มา: สถิตจิ ราจรปี 2555-2560 กรมเจ้าท่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ และ บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
หมายเหตุ: รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559
	ซึ่งสัดส่วนของรถไฟฟ้า BTS ปัจจบุ นั อยทู่ รี่ อ้ ยละ 60 ของผู้โดยสารรถไฟฟ้าทัง้ ระบบในปัจจบุ นั และรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
มีสัดส่วนร้อยละ 28.9 ส่วนสายอื่น ๆ มีสัดส่วนยังค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ Airport Rail Link มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6
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ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.
ส�ำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขต กทม. ปัจจุบันนี้เปิดให้บริการแล้ว 4 เส้นทางคือ
	ก. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ระยะทาง 49.3 กม.
	ข. รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) ระยะทาง 21 กม.
ค. รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม) ระยะทาง 23 กม.
ง. รถไฟฟ้า Airport Real Link ระยะทาง 28.5 กม.
		 รวมระยะทาง 121.8 กม.
	ซึ่งทาง กทม. ได้เปิดเส้นทางเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม 2562 โดยเพิ่มสถานีให้บริการอีก 5 สถานี คือ
ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะท�ำให้โครงข่ายมีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก
121.80 กม. เป็น 140.8 กม. ในปี 2563 นี้
ส�ำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ก�ำลังด�ำเนินการอยูใ่ นปัจจบุ นั มีอยู่ 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 224.66 กม. แต่พบว่า
โครงการเหล่านี้มีความล่าช้า (ตาราง 1.3-8) อาทิเช่น
- โครงการสายสีแดงเข้ม ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2557 จะเลื่อนไปเปิดใช้ประมาณปี 2563
- โครงการสายสีแดงอ่อน ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2559 คาดว่าจะเลื่อนไปเปิดใช้ปี 2563
- โครงการสายสีชมพู มีก�ำหนดจะเปิดใช้ปี 2562 คาดว่าจะเลื่อนไปเปิดใช้ปี 2564
เป็นต้น
ตาราง 1.3-8 แผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าภายใต้แผน M – Map และสถานะโครงการในปัจจุบัน
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ
หน่วยงาน มติ ครม. วงเงินลงทุน ระยะเวลา สถานะปัจจุบัน
รับผิดชอบ
(ล้านบาท) ด�ำเนินงาน
โครงการที่ก�ำหนดเปิ ด ให ้ บ ริ ก าร
ในปี 2557
1. สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ–รังสิต
รฟท.
16 ต.ค. 50 87,530.42
เริ่ม
คาดว่าจะเปิดให้
ระยะทาง 26.3 กม.
ก่อสร้าง
บริการปี 63
ปี 56
งานโยธาแล้วเสร็จ
2. สายสี แ ดงอ่ อ น ช่ ว งบางซื่ อ –
รฟท.
6 ต.ค. 50 9,087.39
เริ่ม
ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.26
ก่อสร้าง อยู่ระหว่างติดตั้ง
งานระบบไฟฟ้า
ปี 56
และเครื่องกล คาด
ว่าจะเปิดให้บริการ
ปี 63
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ผลการ
ประเมิน

ล่าช้า

ล่าช้า

ตาราง 1.3-8 (ต่อ) แผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าภายใต้แผน M – Map และสถานะโครงการในปัจจุบัน
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ

หน่วยงาน มติ ครม.
รับผิดชอบ
3. สายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต–
รฟม.
15 ต.ค. 51
สะพานใหม่–คคู ต ระยะทาง 19 กม. (อยู่ระหว่าง
โอนทรัพย์สิน
ให้ กทม. ตาม
มติ คจร.)
4. สายสี ม ่ ว ง ช่ ว งเตาปู น –
รฟม.
25 ก.ค.
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา
60
ภิเษก) ระยะทาง 23.6 กม.
โครงการที่ก�ำหนดเปิ ด ให ้ บ ริ ก าร
ในปี 2559
รฟม.
27 พ.ค.
5. สายสี น�้ำเงิ น ช่ ว งหั ว ล�ำโพง–
บางแค และบางซื่อ–ท่าพระ
51
ระยะทาง 27 กม.
6. สายสี แ ดงอ่ อ น ช่ ว งบางซื่ อ –
รฟท.
26 ก.ค.
59
พญาไท–มักกะสัน–หัวหมาก และ
สายสแี ดงเข้ม ช่วงหัวล�ำโพง–บางซือ่
ระยะทาง 25.9 กม.
โครงการที่ก�ำหนดเปิ ด ให ้ บ ริ ก าร
ในปี 2562
7. สายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี
รฟม.
26 มี.ค.
ระยะทาง 34.5 กม.
59
8. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ระยะทาง 20 กม.

รฟม.

9. สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชันศาลายา ระยะทาง 14.7 กม.

รฟท.

10. สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชันศิริราช ระยะทาง 5.7 กม.

รฟท.

วงเงินลงทุน ระยะเวลา สถานะปัจจุบัน ผลการ
(ล้านบาท) ด�ำเนินงาน
ประเมิน
58,384.45
เริ่ม
คาดว่าจะเปิดให้ ล่าช้า
ก่อสร้าง
บริการปี 64
มิ.ย. 58

101,112.00

เตรียม
ประกวด
ราคาปี 62

คาดว่าจะเปิดให้
บริการเม.ย. 69

ล่าช้า

เริ่ม
ก่อสร้าง
เม.ย. 54
44,157.76
เริ่ม
ก่อสร้าง
ปี 62

คาดว่าจะเปิดให้
บริการเดือน มี.ค.
63
คาดว่าจะเปิดให้
บริการปี 67

ล่าช้า

53,490.00

คาดว่าจะเปิดให้
บริการต.ค. 64

ล่าช้า

คาดว่าจะเปิดให้
บริการก.ย. 68

ล่าช้า

คาดว่าจะเปิดให้
บริการปี 65

ล่าช้า

คาดว่าจะเปิดให้
บริการปี 65

ล่าช้า

82,369.17

เริ่ม
ก่อสร้าง
มิ.ย. 61
19 เม.ย. 107,540.86 เริ่ม
59
ก่อสร้าง
พ.ค. 60
26 ก.พ. 10,202.00
อยู่
62
ระหว่าง
ประกวด
ราคา
5 มี.ค. 62 6,645.00
อยู่
ระหว่าง
ประกวด
ราคา

ล่าช้า
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ตาราง 1.3-8 (ต่อ) แผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าภายใต้แผน M – Map และสถานะโครงการในปัจจุบัน
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ
หน่วยงาน มติ ครม. วงเงินลงทุน ระยะเวลา สถานะปัจจุบัน ผลการ
รับผิดชอบ
(ล้านบาท) ด�ำเนินงาน
ประเมิน
โครงการที่ก�ำหนดเปิดให้บริการ
ในปี 2572
11. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว- รฟม. 29 มี.ค. 59 51,810.00 เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด เร็วกว่า
ส�ำโรง ระยะทาง 304 กม.
มิ.ย. 61 ให้บริการต.ค. 64 แผน
ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผน M-MAP
12. สายสี ท อง ช่ ว งกรุ ง ธนบุ รี - กทม.
6 ก.ย. 59 3,845.00 เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด
ประชาธิปก ระยะทาง 2.7 กม.
ปี 61
ให้บริการปี 66
ตาราง 1.3-8 (ต่อ) โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม.
โครงการที่ส�ำคัญ
หน่วยงาน วงเงินลงทุน ระยะเวลา
สถานะปัจจุบัน
ผลการ
รับผิดชอบ (ล้านบาท) ด�ำเนินงาน
ประเมิน
โครงการที่ก�ำหนดเปิดให้บริการ
ในปี 2562
1. สายสีส้ม ตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน- รฟม.
85,288.54
ปี
คค. อยู่ระหว่างเสนอ ครม.
ล่าช้า
ศนู ย์วฒ
ั นธรรม ระยะทาง 17.5 กม.
63 - 68 พิจารณา และคาดว่าจะเปิด
ให้บริการ ก.ย. 68
โครงการที่ก�ำหนดเปิดให้บริการ
ในปี 2572
2. สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแครฟม.
14,790.00
ปี 72
คค. อยู่ระหว่างเสนอ ครม. คาดว่าจะ
พุทธมณฑล สาย 4 ระยะทาง 8 กม.
และคาดว่าจะเปิดให้บริการ เร็วกว่าแผน
มิ.ย. 65
3. สายสีเขียวอ่อน
รฟม.
10,770.00
N/A
ช่วงสมุทรปราการ-บางปู
ระยะทาง 7 กม.
4. สายสี เขียวอ่ อ น ช่ ว งคู ค ต- รฟม.
10,150.00
N/A
ล�ำลูกกา ระยะทาง 6.5 กม.
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของ สศช.
	ซึ่งโครงการทอี่ ยรู่ ะหว่างก่อสรา้ งและยังไม่เปิดใช้นเี้ มือ่ เสร็จสิน้ โครงการเหล่านี้จะมคี วามยาวรวมกัน 224.7 กม. และจะท�ำให้
ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้ามวลชนในเขต กทม. และปริมณฑลเพิ่มเป็น 361.41 กม.
โดยรวม การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเหล่านี้คณะท�ำงานพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้มี
การประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเนื่องจากโครงการยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่อาจประเมินผลการประหยัด
น�้ำมันเชื้อเพลิงได้
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1.3.3 การส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
		 ทางกระทรวงพลังงานก�ำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผน PDP2018 เป็นฉบับ PDP2018 (Rev.1) และเพิ่งผ่านการท�ำ
ประชาพิจารณ์ไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแผน PDP ถือเป็นแผนแม่บทหลักที่แผนอื่น ๆ ใน Thailand Integrated
Energy Blueprint (TIEB) ใช้เป็นฐานในการจัดท�ำแผนอื่น ๆ อีก 4 แผน คือ
		 - แผน AEDP
		 - แผน EEDP
		 - แผนแก๊ส
		 - แผนน�้ำมัน
		 ดังนั้นรายงานฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน AEDP จึงเป็นแผนเบื้องต้นซึ่งสามารถสรุปมาได้อย่างย่อ จากข้อมูลที่
เผยแพร่โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานในขณะนี้ซึ่งแผน AEDP ได้แยกการจัดท�ำแผนออกจาก 3 สาขาหลัก คือ
		 - แผน AEDP2018 (การผลิตไฟฟ้า)
		 - แผน AEDP2018 (ความร้อน)
		 - แผน AEDP2018 (ขนส่ง)
		ซึ่งแผน AEDP ฉบับปรับปรุงปัจจุบันสามารถสรุปได้คือ
1) แผน AEDP2018 (การผลิตไฟฟ้า)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

แผน AEDP2015
เป้าหมาย* ผูกพันแล้ว

แผน AEDP2018
แผน PDP2018 รวมเป้า
Rev.1
หมาย
9,290
12,139
2,725
2,725
3,500
5,790
1,485
2,989
183
565
1,000
1,000
400
900
44
75
69
308
2,920
18,696
29,411
52,894
85,652
250,204
250,204
21.14%
34.23%
3.55%
5.75%

ผลต่าง
2018-2015

พลังงานแสงอาทิตย์
6,000
2,849
6,139
พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน�้ำ (กฟผ.)
2,725
ชีวมวล
5,570
2,290
220
พลังงานลม
3,002
1,504
13
ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสีย/ของเสีย)
600
382
35
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
680
320
ขยะชุมชน
500
500
400
ขยะอุตสาหกรรม
50
31
25
พลังน�้ำขนาดเล็ก
376
239
68
พลังน�้ำขนาดใหญ่ (กฟผ.)
2,906
2,920
14
รวม (MW)
19,684
10,715
9,727
ผลิตไฟฟ้าได้ (GWh)
65,582
32,757
20,070
ความต้องการไฟฟ้า (GWh)
326,119 326,119
75,915
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน: AE (%) 20.11%
10.04%
14.12%
AE/FEC ภาคการผลิตไฟฟ้า (%)
4.27%
2.13%
1.49%
ตาราง 1.3-9 ร่างแผน AEDP2018 (การผลิตไฟฟ้า)
หมายเหตุ:
(1) *เฉพาะเป้าหมายตามแผน AEDP2015 เป็นตัวเลขก�ำลังผลิตติดตั้ง (installation capacity) นอกเหนือจากนั้นเป็นก�ำลัง
ผลิตตามสัญญา (Contract capacity)
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(2) ให้รวมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า เช่น ความร้อนใต้พิภพ ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่ไม่มีในแผน
AEDP2018-REV1 เป็นเป้โครงการศึ
าหมายเพิ
่มเติมภายใต้แผน AEDP2018-REV1 ด้วย
กษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รูปที่ 1.3-27 ปรับแผนโรงไฟฟ้
AE ใน PDP2018 Rev.1
แผนพลัางงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปทีกระทรวงพลั
่ 1.3-27 ปรับงแผนโรงไฟฟ้
า AEาใน
PDP2018ตRev.1
	จากตาราง 1.3-9 และรูปที่ 1.3-27
งานได้ปรับลดเป้
หมายการผลิ
ไฟฟ้าในแผน AEDP2018 (Rev.1) เมื่อ
เทียบกับแผน AEDP2015 กล่าวคือ ปริมาณก�ำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ถูกปรับลดลงจาก
1.3-9 และรู
ที่ 1.3-27แต่กระทรวงพลั
งานได้
าหมายการผลิ
า ในแผนบปรุง
19,684 MW ในปีจากตาราง
2580 ของแผนปี
2018ป(Rev.1)
ก�ำลังผลิตนี้ยังงคงที่
เมื่อปเทีรับยลดเป้
บกับแผน
AEDP2018ตก่ไฟฟ้
อนมีการปรั
AEDP2018AEDP2018(Rev.1)
(Rev.1) เมื่อเทียบกัในตาราง
บแผน AEDP2015
อ ปริม“เพิ
าณกำลั
้งของการผลิ
าจาก
ซึ่งตัวเลขแผนตาม
1.3-10 เป็นกล่เป้าาวคืหมายที่
่มเติมง”การผลิ
จากที่ตไติด้ดมตัีก�ำลั
งการผลิตที่ตไฟฟ้
“ผูกพั
น” แล้ว
มาจากแผน
AEDP2015
ซึ่งการเปลี่
นแปลงหลั19,684
ก เมื่อเทีMW
ยบกัในปี
บ AEDP2018
(ก่อนปรั2018
บปรุง(Rev.1)
) สรุปได้แต่
คือกำลังผลิตนี้ยังคงที่
พลังงานหมุ
นเวียนได้
ถูกปรับยลดลงจาก
2580 ของแผนปี
- เพิ
บซื้อไฟฟ้
าจากโรงไฟฟ้
ชน ภายใต้
Energy forAEDP2018(Rev.1)
All ในช่วงปี 2563ในตาราง
– 25671.3-10
คือ เป็น
เมื่ม่อนโยบายรั
เทียบกับแผน
AEDP2018
ก่อนมีาชุกมารปรั
บปรุง โซึครงการ
่งตัวเลขแผนตาม
		 -เป้าsolar
MW่ได้มีกำลังการผลิตที่ “ผูกพัน” แล้วมาจากแผน AEDP2015 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลัก
หมายทีhybrid
่ “เพิ่มเติ		 ม”550
จากที
		 -เมื่อbiogas
600(ก่MW
เทียบกับ(crop)
AEDP2018
อนปรับปรุง) สรุปได้คือ
		 - biogas (waste) 183 MW
		 - biomass			
เพิ่มนโยบายรับซื้อ600
ไฟฟ้MW
าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้โครงการ Energy for All ในช่วงปี 2563 – 2567 คือ
- เร่งรัดไฟฟ้าจากลมให้เร็วขึ้นคือเริ่มรับซื้อจากปี 2565 แต่เป้าหมายของลมในปี 2580 ยังคงเดิมที่ 1,485 MW
- solar hybrid
550 MW
-	ชะลอรับซื้อ Solar ภาคประชาชนและลดการรับซื้อ Solar จากเป้าเดิมมี 10,000 MW ในปี 2580 เป็น 9,290 MW
		 (ซึ่งรวม Solar hybrid 550- MWbiogas
แล้ว) (crop)
600 MW
- biogas (waste)
183 MW
และเมือ่ เทยี บแผน AEDP2018 (Rev.1) กับแผน AEDP2015 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก (ตาราง 1.3-10) สรุปได้คอื
biomass
600 MW
- แผน AEDP2018 เพิ่มการผลิ- ตไฟฟ้
าจาก Solar ค่อนข้างมาก
เพราะมีทั้ง Solar ภาคประชาชน และ Solar ลอยน�้ำของ
กฟผ. เพิ- ่มเข้ามา
เร่งรัดไฟฟ้าจากลมให้เร็วขึ้นคือเริ่มรับซื้อจากปี 2565 แต่เป้าหมายของลมในปี 2580 ยังคงเดิมที่ 1,485 MW
- คงบทบาทของโรงไฟฟ้าชีวมวล และพลังงานลม
- ่มบทบาทของก๊
ชะลอรับซื้อ Solar
ภาคประชาชนและลดการรั
บซื้อ Solar จากเป้าเดิมมี 10,000 MW ในปี 2580 เป็น 9,290
- เพิ
าซชีวภาพจากพื
ชพลังงาน
MW (ซึ่งรวม มSolar
- เพิ่มบทบาทของชุ
ชน hybrid 550 MW แล้ว)
- คงบทบาทของการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ
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1.3-38
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ดังนัน้ ภายในปี 2580 ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากแผน AEDP2018 (Rev.1) เมือ่ รวมกับก�ำลังการผลิตที่ผูกพันแล้วจาก AEDP2015
จะท�ำให้มีก�ำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2580 สูงถึง 29,411 MW และผลิตไฟฟ้าได้ถึง 85,652 GWh คิดเป็น
ร้อยละ 34.2 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2580
2) แผน AEDP2018 (ภาคความร้อน)
ตาราง 1.3-10 แสดงแผน AEDP2018(Rev.1) ภาคความร้อน เมื่อเทียบกับแผน AEDP2015 ซึ่งจากตารางสามารถสรุปการ
เปลี่ยนแปลงของแผนได้คือ
ตาราง 1.3-10 ร่างแผน AEDP2018 (ภาคความร้อน)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน

แผน
AEDP2015
AEDP2015 ปี 2018

แผน AEDP2018
ผลต่าง
แผนด�ำเนินการ รวมเป้าหมาย 2018-2015

ชีวมวล (ktoe)

22,100

6,900

16,100

23,000

900

ก๊าซชีวภาพ (ktoe)
ขยะ (ktoe)
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวยี น
อื่น ๆ (ktoe)
ไบโอมีเทนอัด (ตัน/วัน)
รวม (ktoe)
ความต้องการใช้ความร้อน (ktoe)
ผลิตความรอ้ นจากพลังงานทดแทน: AE (%)
AE/FEC ภาคการผลิตความร้อน (%)

1,283
495
1,210

634
125
10

649
370
90

1,283
495
100

1,100

25,088
68,414
36.67%
19.15%

7,669
68,414
11.21%
5.85%

4,785
19,226
64,657
29.73%
15.15%

4,800
26,901
64,657
41.61%
21.20%

4,800
1,813
-3,756
4.93%
2.05%

-	การผลิตความร้อนจากชีวมวลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (900 ktoe) เมื่อดูถึงแผนใหม่และรวมกับที่ผูกพันแล้วในปี 2018
-	การผลิตจากก๊าซชีวภาพและขยะไม่เปลี่ยนแปลง
- ปรับลดการผลิตความร้อนจาก Solar ลงมากเมื่อเทียบกับปี 2015
- เพิ่มการผลิตจากไบโอมีเทนอัดซึ่งเดิมไม่อยู่ในแผน
- โดยรวมแล้ว การผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 41.6 ของความต้องการความร้อน
ในปี 2580 เมื่อเทียบกับ 36.7% ตามเป้าหมายของปี 2015
3) แผน AEDP2018 (ภาคขนส่ง)
ตาราง 1.3-11 แสดงการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในภาคขนส่งจากพลังงานหมุนเวียนของแผน AEDP2018(Rev.1) เมื่อเทียบกับ
AEDP2015 ซึ่งสรุปได้คือ
- ลดเป้าหมายการผลิต E100 ลงจากเดิมที่ 11.3 ล้านลิตรต่อวันเป็น 7.5 ล้านลิตรต่อวัน
- ลดเป้าหมายการผลิต B100 จาก 14 ล้านลิตรต่อวันเป็น 8 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งนี้จากการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลงจากแผนเดิม
- ยกเลิกแผนการผลิตไบโอมีเทนอัด และเชื้อเพลิงทดแทนอื่น ๆ
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- ดังนั้นเป้าหมายการผลิตพลังงานภาคขนส่งจากพลังงานหมุนเวียนจะลดลงมา 8,714 ktoe ในแผน AEDP2015 เป็น
4,085 ktoe ในแผน AEDP2018(Rev.1)
ตาราง 1.3-11 ร่างแผน AEDP2018 (ภาคขนส่ง)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
แผน AEDP2015
พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
AEDP2015 ปี 2018
เอทานอล (ล้านลิตร/วัน)
11.30
4.20
ไบโอดีเซล (ล้านลิตร/วัน)
14.00
4.24
น�้ำมันไพโรไลซีส (ล้านลิตร/วัน)
0.53
ไบโอมีเทนอัด (ตัน/วัน)
4800.00
15.00
เชื้อเพลิงทดแทน อื่น ๆ (ktoe)
10.04
รวม
8,714
2,123
ความต้องการเชื้อเพลิงทั้งหมด (ktoe)
34,798
34,798
ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน: AE (%) 25.04%
6.10%
AE/FEC ภาคขนส่ง (%)
6.65%
1.62%

แผน AEDP2018
ผลต่าง
แผนด�ำเนินการ รวมเป้าหมาย 2018-2015
3.30
7.50
-3.80
3.76
8.00
-6.00
0.53
0.53
-4,800.00
-10.04
1969
4085
-4629
40890
40890
6092
4.81%
9.99%
-15.05%
1.55%
3.22%
-3.43%

4) ภาพรวม
ตาราง 1.3-12 แสดงภาพรวมของการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวยี นในแผน AEDP2018 เมือ่ เทยี บกับแผน AEDP2015
โดยเป้าหมายรวมยังคงที่ไว้ที่ร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2580 โดยไปเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้านละ 1.49% และ 2.05% ตามล�ำดับ และไปลดสัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพลง 3.43%
ตาราง 1.3-12 ภาพรวมของการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในแผน AEDP2018 เทียบกับแผน AEDP2015
พลังงานทดแทน
AEDP2015
AEDP2018
ผลต่าง
ไฟฟ้า
4.27%
5.75%
1.49%
ความร้อน
19.15%
21.20%
2.05%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
6.65%
3.22%
-3.43%
รวม
30.07%
30.18%
0.11%
1.3.4 การพัฒนาระบบ Smart Grid และ Smart City
		การพัฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศได้ด�ำเนินการไปตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย Smart Grid ของไทย
พ.ศ. 2558-2579 ที่จัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนานโยบายโครงข่าย Smart
Grid ของประเทศไทยในภาพรวมและเป็นตัวชี้ทิศทางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาและลงทุน ซึ่งนิยามผู้ใช้ในการ
พัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid จะมีความหมายกว้างๆ คือ “การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการท�ำงานได้
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น หรือมีความสามารถมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรนอ้ ยลง (Doing more with less) มปี ระสิทธิภาพน่าเชือ่ ถือ
มคี วามปลอดภัย มคี วามยัง่ ยืน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดลอ้ ม ซึ่งสามารถท�ำใหเ้ กิดขึ้นไดโ้ ดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยรี ะบบสือ่ สาร
สารสนเทศ (ICT) ระบบเซนเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยที างดา้ นการควบคุมอัตโนมัตเิ พือ่ ท�ำใหร้ ะบบไฟฟ้าก�ำลัง (Power
grid) สามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่าง ๆ ในระบบมากขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ กระบวนการเหล่านี้จะต้องเกิด
ขึ้นทั่วทั้งระบบไฟฟ้า ครอบคลุมระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ�ำหน่าย และระบบผู้ใช้ไฟฟ้า”
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมอี งค์ประกอบพืน้ ฐานทางด้านเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถตรวจวัดรับส่งสัญญาณข้อมูลและ
ท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอืน่ ๆ ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยใี นกลุม่ ต่าง ๆ ทัง้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software)
พีเพิลแวร์ (Peopleware) เช่น
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT)
• เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า
• เทคโนโลยีการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
• เทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์ (Advanced Metering Infrastructure, AMI), การปรับความต้องการไฟฟ้า (Demand
		 Response)
• เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System, EMS) ได้แก่ ภายในบ้าน (Home EMS,
		 HEMS), ภายในอาคาร (Building EMS, BEMS), ภายในโรงงาน (Factory EMS, FEMS) และภายในชุมชน (Community
		 EMS, CEMS) เป็นต้น
ดังนั้นค�ำจ�ำกัดความของ Smart Grid จึงมีความหมายกว้างขวางซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้าทั้งระบบตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าไปถึง
ระบบจ�ำหน่าย และความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ จึงเป็นนิยามที่ครอบคลุม รวมไปถึงการด�ำเนินการ Smart City ซึ่งก็เป็นส่วน
หนึ่งของค�ำนิยามของ Smart Grid ด้วย
ปัจจุบันการไฟฟ้าทั้งสามแห่งของประเทศได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของตน
ให ้ มีขีดความสามารถใกล ้ เ คี ย งกั บ ระบบ Smart Grid มากยิ่ ง ขี้น และเริ่ ม ด�ำเนิ น การบู ร ณาการข้อมู ล ร่ ว มกั น และ
พั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ของตนให ้ เข้ากั น ได ้ ดั ง นั้ น โครงการ Smart Grid จึงเป็ น การพั ฒ นาโครงข่ า ยไฟฟ้ า เดิ ม ซึ่ง
ถูกสรา้ งมาจากระบบรวมศนู ย์ ใหม้ ีขีดความสามารถรองรับการจัดการระบบไฟฟ้าแบบกระจายศนู ย์ (Distributed Generation)
ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐในปัจจบุ นั และยังสามารถต่อยอดขีดความสามารถให้กวา้ งไกลไปยิง่ ขึ้น ภายใตย้ ทุ ธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงข่าย Smart Grid 5 ด้านคือ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า (Power Reliability and Quality)
			 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาความเชือ่ ถือไดแ้ ละคุณภาพของไฟฟ้ามเี ป้าประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) พัฒนาระดับความ
		 (1) เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ และ
		 (2) พัฒนาคุณภาพไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน (Energy Sustainability and
Efficiency)
			 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้พลังงานมีเป้าประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) เพิม่
ความสามารถในการพึ่งพาแหล่งพลังงานภายในประเทศ (2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการก�ำลังผลิตหลักของประเทศ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานปฐมภูมิในการผลิตไฟฟ้า และ (4) พัฒนาและใช้งานระบบไฟฟ้าแบบ Microgrid
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการท�ำงานและการใหบ้ ริการของหน่วยงานการไฟฟ้า (Utility Operation and Service)
			 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นความยัง่ ยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงานมเี ป้าประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) การบริการ
มีประสิทธิภาพดีขึ้น (2) การบริการมีความถูกต้องแม่นย�ำโปร่งใส (3) การท�ำงาน มีประสิทธิภาพดีขึ้น และ (4) การท�ำงานมี
ความถูกต้องแม่นย�ำ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการก�ำหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ (Integration and Interoperability)
			 ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการก�ำหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบมีเป้าประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) มีความ
สามารถในการอัพเกรดและถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารของอุปกรณ์และมิเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประเภท IED ไปสู่การ
ท�ำงานแบบ Interoperability และ (2) สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยน (Accessibility & Interchangeability ข้อมูลการผลิต
และการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน (รู้สถานะของการผลิตไฟฟ้าจาก DG และ
สถานะ Demand response แบบ Real time)
Final Report
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้ นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industrial
Competitiveness)
			 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สามารถก�ำหนดดัชนีวัดผล
สัมฤทธิต์ ามเป้าประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) สามารถพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยที เี่ กี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดขึ้นภายใน
ประเทศ (2) การบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใหต้ น้ ทุนทางดา้ นพลังงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
สามารถแข่งขันได้ และ (3) เกิดธุรกิจต่อยอดภายในประเทศและมีความสามารถในการส่งออกเทคโนโลยี/สินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และแผน Grid Modernization
	จากการทบทวนแผนทนี่ �ำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟผ. พบว่า กฟผ. มแี ผนการด�ำเนินการที่ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization กล่าวคือ มีการด�ำเนินการเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น การติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงานทั้งแบบแบตเตอรี่ และแบบ
Pump Storage หรือการพัฒนาเทคโนโลยี Renewable Energy Forecasting (RE Forecast) รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับการมสี ว่ นร่วมของผู้ใช้บริการระบบโครงข่าย ผ่านการด�ำเนินการด้าน Demand Response นอกจากนี้ในแผนที่น�ำทาง
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟผ. ยังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
กับต่างประเทศได้ด้วย
อย่างไรก็ตามในแผน Grid Modernization นัน้ กฟผ. มคี วามคิดเห็นว่าอาจตอ้ งมีการด�ำเนินการเพิม่ เติมจากแผนทนี่ �ำทางการ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดเดิมของ กฟผ. เช่น ควรมนี โยบายและเทคโนโลยี การเชือ่ มโยงข้อมลู ระหว่างการไฟฟ้าทัง้
3 แห่ง รวมถึง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่อให้การด�ำเนินการ Grid Modernization
มีความครอบคลุมทั้งโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Flexible generation Virtual Power plant (VPP),
การลงทุนแพลตฟอร์มส�ำหรับ Energy Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นต้น
รวมถงึ มีการก�ำหนดนโยบายและข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นต่อการผลักดันการเข้ามามสี ว่ นร่วมในระบบของเทคโนโลยตี า่ ง ๆ และ การแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า และผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งในแผนการพัฒนา Grid Modernization
ควรจะมีการวางแผนในการพัฒนานโยบายและเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน เช่น มีการศึกษาเบื้องต้น การด�ำเนินการ
น�ำร่อง และการด�ำเนินการ Roll out ทัว่ ประเทศ เป็นตน้ ซึ่งการด�ำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ ระบบไฟฟ้ามคี วามทันสมัย สามารถ
ใหบ้ ริการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ รองรับการเพิม่ ขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ช่วยให้เกิด
การแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ เป็นผู้น�ำด้านกิจการไฟฟ้าในระดับสากล และมีความพร้อมส�ำหรับเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย
ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และแผน Grid Modernization
	จากการทบทวนแผนที่น�ำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟภ. พบว่า กฟภ. มีแผนการด�ำเนินการที่
ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization ตามแนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือมีการด�ำเนินการทั้งทางด้าน
นโยบาย เช่น การพัฒนาข้อก�ำหนดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ระบบไฟฟ้าจ�ำหน่าย ที่จะเป็นการส่งเสริมการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก ในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีนั้น เทคโนโลยีสมาร์ทกริดในระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า ทมี่ ีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดเพิม่ เติมในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของตน เพือ่ ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบ SCADA
การด�ำเนินการดา้ นโครงสรา้ งพืน้ ฐานเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร ที่ กฟภ. ไดป้ รับปรุงระบบสือ่ สารของตนเองใหส้ ามารถ
รองรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสาร นอกจากนั้น กฟภ. ยังมีแนวทางในการลงทุนเทคโนโลยีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่
เป็นหนงึ่ ในเทคโนโลยีส�ำคัญในการเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มคี วามทันสมัยมากขึ้น รวมทัง้ เป็นข้อมูล
ที่สนับสนุนการท�ำงานของเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมาก อีกทั้ง กฟภ. ได้มีแผนการลงทุนเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อรองรับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

อย่างไรก็ตามในแผน Grid Modernization นั้น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีความคิดเห็นว่าอาจต้องมี การด�ำเนินการเพิ่มเติม
จากแผนที่น�ำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟภ. เช่น ควรมีนโยบายและเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมถึง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่อให้การด�ำเนิน
การ Grid Modernization มีความครอบคลุมทั้งโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Demand Response
Management System (DRMS) Virtual Power Plant (VPP), Distributed Energy Resource Management System
(DERMS) การลงทุน Platform ส�ำหรับ Energy Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP)
เป็นต้น รวมถึงมีการก�ำหนดนโยบายและข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นต่อการผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบของเทคโนโลยีต่าง ๆ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ระหว่างผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า และผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งในแผน การพัฒนา Grid
Modernization ควรจะมีการวางแผนในการพัฒนานโยบายและเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน เช่น มีการศึกษาเบื้องต้น
การด�ำเนินการน�ำร่อง และการด�ำเนินการ Roll out ทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความ
ทันสมัย สามารถให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิด การแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ และยังท�ำให้ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยทัดเทียมกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแผน Grid Modernization
	จากการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของแผน กฟน. พ.ศ. 2559-2579 พบว่า กฟน. มีแผนการ
ด�ำเนินงานบางส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิดของแผน Grid Modernization กล่าวคือ กฟน. มีแผนการด�ำเนินงานพัฒนาสถานี
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบสภาวะการเกิดไฟฟ้าดับ ระบบสนับสนุนการแก้ไขไฟฟ้าดับ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่มความ
เชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า นอกจากนมี้ แี ผนการติดตัง้ ระบบเครือ่ งวัดอัตโนมัตคิ รอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟน. ได้มีแผนพัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อ SPP/VSPP รถยนต์ไฟฟ้า
ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบควบคุมการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างไรก็ตามในแผน Grid Modernization นั้นการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งมีความคิดเห็นว่าอาจต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติมจาก
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ กฟน. พ.ศ. 2559–2579 เช่น ควรมีนโยบายและเทคโนโลยีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมถึง Big Data/Data analytics และ Cybersecurity & Data privacy เพื่อให้การด�ำเนิน
การ Grid Modernization มีความครอบคลุมทั้งโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Demand Response
Management System (DRMS) Virtual Power Plant (VPP), การลงทุน Platform ส�ำหรับ Energy Trading Platform
(ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นต้น รวมถึงมีการก�ำหนดนโยบายและข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นต่อการ
ผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบของเทคโนโลยีต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ระหว่างผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า และ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งในแผนการพัฒนา Grid Modernization ควรจะมีการวางแผนในการพัฒนานโยบายและ
เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน เช่น มีการศึกษาเบื้องต้น การด�ำเนินการน�ำร่อง และการด�ำเนินการ Roll out ทั่วประเทศ
เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายอย่างแท้จริง น�ำไปสู่ระบบไฟฟ้าที่มีความทันสมัย สามารถให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ และยังท�ำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยทัดเทียม
กับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น
โครงสรา้ งของ Grid Modernization แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ�ำหน่าย เช่นเดียวกัน
กับระบบไฟฟ้าในปัจจบุ นั กล่าวคือยังคงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของโครงสร้างแบบ Enhance Single Buyer (ESB) หากแต่จะมีความ
ซับซ้อนทัง้ ด้านการส่งผ่านพลังงาน และดา้ นระบบสือ่ สารมากยิง่ ขึ้น โดยระบบผลิตจะประกอบไปดว้ ยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน (IPPs) การท�ำสัญญาซือ้ ไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าต่างประเทศ (FIPP) และจะมีการซือ้ ขายไฟฟ้ากับต่างประเทศในภูมภิ าค (Regional
power exchange) มากขึ้น นอกจากนัน้ กฟผ. สามารถด�ำเนินการ Virtual Power Plant (VPP) ได้ ในส่วนของระบบจ�ำหน่าย
จะมี Retail หรือ ผู้คา้ ไฟฟ้าปลีก เข้ามามสี ว่ นร่วมในระบบไฟฟ้าในระดับระบบไฟฟ้าในระดับระบบจ�ำหน่ายเนือ่ งจากในอนาคตมี
แนวโน้มว่าการไฟฟ้าและภาคเอกชนจะเข้ามามสี ว่ นร่วมด�ำเนินการธุรกิจทางไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในระบบจ�ำหน่าย เช่น Load aggregator,
VPP aggregator, และ ETP/NETP เป็นตน้ อีกทัง้ การให้บริการ TPA ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ส่วนของระบบไฟฟ้า
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องค์ประกอบในระบบไฟฟ้าตามแนวคิดของโครงการ Grid Modernization นั้น จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วม
ในระบบมากยิ่งขึ้น เช่น Microgrid Energy Storage System (ESS), EV charging station, Energy Trading Platform
(ETP)/National Energy Trading Platform (NETP), Regional power exchange, VPP, และ Demand response เป็นต้น
ในส่วนของระบบควบคุมและโครงข่ายระบบสื่อสารของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. จะมีศูนย์ควบคุมระบบตัวเอง (System
Operators, SO) โดยที่ SO ของ กฟผ. จะท�ำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โรงไฟฟ้า
สัญญาซื้อไฟฟ้าแบบคงที่กับโรงไฟฟ้าต่างประเทศ และแพลตฟอร์มของการซื้อขายไฟฟ้ากับต่างประเทศ รวมถึงสามารถด�ำเนิน
การ VPP ในระบบผลิตและระบบส่งเองได้ นอกจากนั้น SO ของ กฟผ. สามารถด�ำเนินการ Demand Response (DR) ได้โดย
DRMS ที่สั่งการได้ทั้ง Load aggregators ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ. และ กฟน. และ Load aggregators ของภาคเอกชนโดยตรง
รวมถึงสามารถด�ำเนินการ RE forecast ได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งผ่าน SO ของการไฟฟ้าแต่
ละแห่ง ส่วนก�ำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตของ กฟผ. รวมถึงก�ำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) Microgrid และ ESS ที่เชือ่ มต่อ
กับระบบส่งจะถูกส่งไปยัง กฟภ. และ กฟน. เพื่อให้กระจายก�ำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจ�ำหน่ายต่อไป ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีก�ำลังไฟฟ้าจาก กฟน. และ กฟภ. ไหลย้อนเข้าไปยังระบบส่งของ กฟผ. ได้เนื่องจาก การให้บริการ
TPA (Third Party Access) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
ด้านระบบจ�ำหน่ายและผู้ค้าไฟฟ้าปลีก (Retailer) นั้น ทั้งการไฟฟ้าและภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจทางไฟฟ้า
รูปแบบใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่น Load aggregators, Virtual Power Plant (VPP) และสามารถซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใต้
แพลตฟอร์ม ETP/NETP โดยผู้มีส่วนร่วมแต่ละรายสามารถใช้เทคโนโลยีที่ตนเองเป็นเจ้าของ เช่น ESS, EV charging station,
หรือ Microgrid เข้ามามีสว่ นร่วมในธุรกิจทางไฟฟ้าที่สนใจได้ ซึ่งภายในกลุม่ ของ ผู้ที่รวมตัวกันท�ำธุรกิจไฟฟ้านัน้ จะมีการเชือ่ มต่อ
ทั้งข้อมูลและการส่งผ่านค�ำสั่งภายในโดย Load Aggregator Management System (LAMS), Virtual Power Plant
Management System (VPPMS), Distributed Energy Resource Management System (DERMS), EV Charging
Management System โดยที่ Management System เหล่านี้จะถูกสั่งการโดย SO ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อด�ำเนินการ
ลดโหลด (โดย Load aggregator) หรือบริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายใน (โดย VPP หรือ Utilities management system)
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะพบว่าการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผน Grid Modernization จะท�ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการ
ซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม ETP/NETP หรือการใช้บริการ Third Party Access (TPA) รวมถึง
มีตัวเลือกในการเข้าร่วมกับ LAMS หรือ VPPMS โดยการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามการสั่งการของผู้ให้บริการ LAMS และ
VPPMS ส�ำหรับเทคโนโลยี EV นั้น หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ EV ในอนาคตจะสามารถเข้าร่วมกับระบบ V2G ของการไฟฟ้าทั้ง
3 แห่ง เพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานในระบบไฟฟ้า และรับผลตอบแทนผ่านอัตราต่าง ๆ เช่น อัตราการช่วยเหลือระบบ
ไฟฟ้าในดา้ นความถี่ แรงดัน หรือ ตัวประกอบก�ำลัง เป็นต้น ตามความเหมาะสม นอกจากนี้เมือ่ ระบบไฟฟ้าพัฒนาตามแผน Grid
Modernization แล้วจะท�ำให้เกณฑ์และข้อก�ำหนดที่สง่ ผลต่อการจ�ำกัดการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ใช้ไฟฟ้า
ลดลง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีอสิ ระในการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายในที่อยูอ่ าศัยและสถานประกอบการมากขึ้น
ขั้นตอนและแผนการพัฒนา Grid Modernization
ในบทนี้จะกล่าวถึงรายการปรับปรุงและพัฒนา Grid Modernization ทั้งการพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบ และ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่ได้ผ่านมติการประชุมของคณะท�ำงานร่วม 3 การไฟฟ้า โดยจะมีการก�ำหนดขั้นตอนและแผนงาน
การพัฒนา Grid Modernization ในเชิงรายละเอียดแยกตามรายการปรับปรุงพัฒนาแต่ละรายการ โดยแผนพัฒนา Grid
Modernization ในรายละเอียด จะมีการแบ่งระยะเวลาการด�ำเนินการเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ (พ.ศ. 2561–2565) ระยะ
กลาง (พ.ศ. 2566–2570) และระยะยาว (พ.ศ. 2571–2580) พรอ้ มทัง้ มีการก�ำหนดงบประมาณการลงทุนส�ำหรับรายการปรับปรุง
พัฒนาในช่วงแผนการด�ำเนินงานระยะสั้น โดยในบทนี้จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(1) ขั้นตอนและแผนงานการพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ส�ำหรับการปรับปรุงพัฒนาดา้ นนโยบายและกฎระเบียบจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขภายในองค์กรและ/หรือมีการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายการปรับปรุงพัฒนาแต่ละรายการ ทั้งนี้การ
ปรับปรุงพัฒนาดา้ นนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ จะมีลกั ษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปตามแต่ละการไฟฟ้าเพือ่ ให้สอดคลอ้ ง
กับวิสยั ทัศน์ของการไฟฟ้านัน้ ๆ โดยการปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบนี้จะประกอบด้วยการพัฒนา 9 รายการ ได้แก่
1) 		การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กฟผ.)
2)		การพัฒนาการบริการพลังงานไฟฟ้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (กฟภ.)
3)		การพัฒนาการบริการให้เป็นผู้น�ำเมืองมหานครของ ASEAN (กฟน.)
4)		การปรับปรุงระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (กฟผ.)
5)		การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ Distributed Energy Resource (DER) (กฟภ. และ กฟน.)
6)		การพัฒนาการให้บริการ Third Party Access (TPA) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
7)		การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมถึง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data
privacy (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
8)		การพัฒนา Demand Response (DR) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
9)		การพัฒนา Virtual Power Plant (VPP) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
โดยขั้นตอนและแผนงานของแต่ละรายการพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบจะพิจารณาจากเป้าหมาย และปัจจัยการ
พัฒนา เพือ่ ใหต้ อบโจทย์วสิ ยั ทัศน์ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง โดยสรุปแลว้ ขัน้ ตอนและรายละเอยี ดทางดา้ นนโยบายและกฎระเบียบ
จะประกอบไปดว้ ย การศึกษา การก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินการการผลักดันใหภ้ าครัฐก�ำหนดนโยบายส่งเสริม และการด�ำเนินการ
เต็มรูปแบบ
(2) ขั้นตอนและแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
	การปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันเพื่อท�ำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีแต่ละรายการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นการไฟฟ้าแต่ละแห่งจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกันขึ้นกับบริบทของการไฟฟ้า
นั้น โดยส�ำหรับการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะประกอบด้วย 16 รายการ ดังนี้
1) 		 Flexible generation (กฟผ.)
2)		 Hydro – Floating Soar Hybrid System (กฟผ.)
3)		 Renewable Energy Forecasting (RE Forecasting) (กฟผ.)
4)		 Energy Storage System (ESS) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
5)		 Demand Response Management System (DRMS) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
6)		 National Energy Trading Platform (NETP) / Energy Trading Platform (ETP) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
7)		 Virtual Power Plant (VPP) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง) และ Distributed Energy Resources Management System
(DERMS) (กฟภ. และ กฟน.)
8)		 Substation/Transmission (กฟผ.) / Distribution Technology (กฟภ. และ กฟน.)
9)		 HVDC/FACTS Devices (กฟผ.)
10)		การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (รวมถึง Big data/Data analytics และ Cybersecurity & Data
privacy) (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง)
11)		 RCC-EMS (กฟผ.) และ SCADA/EMS/DMS (กฟภ. และ กฟน.)
12)		 EV Support (กฟผ.) / EV Charging Management System (กฟภ. และ กฟน.)
13)		 Advanced Metering Infrastructure (AMI) (กฟภ. และ กฟน.)
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14)		 Microgrid (กฟภ. และ กฟน.)
15)		 Asset Management (กฟภ. และ กฟน.)
16)		 GIS (กฟภ.)
1.3.5 Solar Roof
		 เนือ่ งจากนโยบาย Solar Rooftop เกี่ยวพันกับนโยบายของการขยายบทบาทเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และการเปิดตลาด
เสรีการซื้อขายไฟฟ้า จึงจะน�ำหัวข้อนี้ไปรวมไว้ในการศึกษาข้อ 1.3.7 ข้างล่าง
1.36 การขยายตััวของบทบาทของภาคเอกชนในการผลิิตไฟฟ้้า
		 เนือ่ งจากนโยบายขยายบทบาทภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้ามีความเกี่ยวพันกับนโยบายการส่งเสริม Solar Rooftop และ
การเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต จึงจะน�ำหัวข้อนี้ไปรวมไว้ในการศึกษาข้อ 1.3.7 ข้างล่าง
1.3.7 แนวโน้มการเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
		จากการวิเคราะห์ในส่วนต้นๆ ที่ผ่านมาจะเห็นได้วา่ ภาครัฐได้มนี โยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิต
กระแสไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเอกชนเหล่านี้แต่เดิมมีลักษณะดังนี้
		 - เป็นผู้ผลิตในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมทมี่ ีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองอยแู่ ลว้ ในกิจการของตน แต่ได้ขายก�ำลังการผลิต
ส่วนเกินเข้าระบบ
		 - เป็นผู้ท�ำธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายเข้าสู่ระบบบางส่วน และอาจขายตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟภาคอุตสาหกรรมบางส่วน
ในนิคมอุตสาหกรรม
		 แต่ต่อมานโยบายของภาครัฐได้เปิดกว้างให้ผู้บริโภค (consumer) ก็สามารถเข้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยโดยอาจผลิต
เพื่อใช้เองหรือขายปริมาณการผลิตบางส่วนเข้าระบบซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคเหล่านี้กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ไปในตัว (producer) ซึ่ง
ปกติก็จะเป็นลักษณะ Solar Rooftop เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรียกกว่า Prosumer ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเปิดเสรี
ของกิจการผลิตไฟฟ้าที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามบี ทบาทมากยิง่ ขึ้นในการผลิตไฟฟ้าเข้าสรู่ ะบบนอกเหนือไปจากผู้ผลิต
ในส่วนของภาครัฐ
1) Solar Rooftop
	จากรายงานการเตรยี มความพรอ้ มเพือ่ รองรับ Prosumer ส�ำหรับการไฟฟ้าที่จัดท�ำโดย สนพ. ได้มีการประเมินศักยภาพของ
Solar Rooftop ของประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่หลังคาแล้วค�ำนวณหา population โดยวิธีทางสถิติของพื้นที่หลังคา
ทั่วประเทศโดยแยกเป็นพื้นที่ในเขต กฟน. และ กฟภ. ซึ่งพบว่าพื้นที่หลังคามีประมาณ 2,383 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสามารถจะ
ติดตั้งแผงโซลาร์ได้ถึง 381,000 MW แต่เมื่อค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของศักยภาพการติดตั้งพบว่า ศักยภาพสูงสุดที่เป็นไปได้คือ
38,100 MW
อย่างไรก็ตามเมื่อค�ำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์ เช่น ราคาของแผงโซลาร์ในปัจจุบัน และ
ทิศทางของราคาแผงในอนาคต ประกอบกับราคารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop ด้วยแล้ว ได้มีการประเมินศักยภาพ
ของโซลาร์ในประเทศในปี 2579 ไว้ดังนี้
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ศักยภาพของ Solar Rooftop (MW)
กฟน.
5,946 – 7,894
กฟภ.
18,668 – 28,943
ประเทศไทย
24,614 – 36,787
ที่มา: รายงานเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer, สนพ., ธันวาคม 2561
โดยตัวเลขตัวต�่ำมีสมมติฐานที่ต้นทุนของแผงโซลาร์ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี และไม่มีราคารับซื้อคืนไฟฟ้า ส่วนตัวเลขตัวสูงคือ
ต้นทุนของแผงลดลงร้อยละ 4 ต่อปี และมีราคารับซื้อคืนไฟฟ้าในอัตรา 2.73 บาท/KWh
อย่างไรก็ตาม สนพ. ยังไดม้ ีการศึกษาเพือ่ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพือ่ รองรับ Prosumer ซึ่งก็มีการประเมินศักยภาพของ
Solar Rooftop เช่นกัน และวิธีการศึกษาก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการศึกษาที่สรุปไว้ข้างต้น คือ ค�ำนวณจากพื้นที่หลังคาของ
ประเทศโดยการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษานี้พบว่า มีพื้นที่หลังคาที่มีศักยภาพที่จะติดตั้งแผงโซลาร์นี้ 1,042 ตารางกิโลเมตร
และสามารถติดตั้งแผงโซลาร์ได้ 208,409 MW และการศึกษานี้ยังได้ท�ำการพยากรณ์ศักยภาพดังกล่าวไปถึงปี 2580 คือ
2560
2570
2580
ศักยภาพ Solar Rooftop (MW)
208,409
217,291
226,373
ที่มา: โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ Prosumer, Full Advantage, สนพ. มิถุนายน 2562.
โดยสัดส่วนของการติดตั้ง Solar Rooftop แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าคือ
- บ้านอยู่อาศัย							 ประมาณร้อยละ 55
-	กิจการขนาดเล็ก						 ประมาณร้อยละ 30
-	กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่		 ประมาณร้อยละ 15
ดังนั้นศักยภาพของ Solar Rooftop ส่วนใหญ่จึงมาจากบ้านอยู่อาศัย โดยที่มีโอกาสที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายเข้าระบบ
มากกว่าผู้ใช้ไฟอัตราอื่น ๆ โดยเฉพาะการใช้ไฟประเภทกิจการจะผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟ
ของตนและคาดว่าจะไม่มีเหลือเพื่อขายเข้าระบบ
อย่างไรก็ตามจากศักยภาพของแผงโซลาร์ที่ 208,409 MW นั้น เมื่อค�ำนึงถึง Economic และ Market Potential ประกอบ
ด้วยแล้ว คาดว่าก�ำลังผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จะลดลงไปมากดังนี้
แนวโน้มศักยภาพของ Solar Rooftop (MW)
2560
2570
2580
Technical Potential
208,409
217,291
226,373
Economic Potential
3,909
7,708
9,794
Market Potential
3,880
7,475
9,267
	ซึ่งจากศักยภาพของแผงโซลาร์ที่ได้จะค�ำนึงถึงทั้ง Technical (Grid capacity) Economic และ Market Potential สนพ.
พบว่า Solar Rooftop จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดังนี้
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ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (GWh)
Potential
ใช้เอง
ส่วนเกิน (ขาย)

2560
5,174
1,883 (36%)
3,291

2570
9,958
3,947 (39%)
6,011

2580
12,345
4,941 (40%)
7,404

ดังนั้น Solar Rooftop จึงมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 5,174 GWh ในปัจจุบัน เมื่อค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว
และอาจจะมีเหลือขายเข้าระบบ 3,291 GWh หรือร้อยละ 64 ของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปี 2580 ปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop มศี กั ยภาพที่จะเพิม่ สงู ขึ้นถึง 12,345 GWh ต่อปี และมีไฟฟ้าที่สามารถขายเข้าระบบได้ถงึ 7,400 GWh
นอกจากนี้ สนพ. ยังพบว่า ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้ติดตั้งแผงโซลาร์ และท�ำการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภค
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผงโซลาร์และประโยชน์ที่จะได้ จะท�ำให้การติดตั้งแผงเพิ่มสูงขึ้นกว่ากรณีข้างต้นขึ้นไปอีกโดยได้มี
การประเมินศักยภาพแผงโซลาร์ที่ภาครัฐเพิ่มการสนับสนุนไว้ดังนี้
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (GWh)
กรณีฐาน
กรณีให้เงินอุดหนุนการลงทุน
กรณีผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ

2560
3,884
3,880
3,884

2580
9,267
13,341
17,076

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ดังที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาก�ำลังไฟฟ้าฉบับ 2018 (Rev.1) ที่สรุปไว้
ข้างต้น จึงอยู่ในศักยภาพที่สามารถท�ำได้ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ
2) บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า
ปัจจบุ นั ภาคเอกชนมีบทบาทในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึ้นเป็นอย่างมากเมือ่ เทยี บกับในอดตี ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐ
ที่จะสนับสนุนใหเ้ อกชนไดเ้ ข้ามามสี ว่ นร่วมในสาขาพลังงาน เพือ่ เพิม่ การแข่งขัน และเป็นการส่งเสริมใหม้ ีการน�ำวัสดุเหลือใช้และ
ความร้อนมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพลังงาน โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ
ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) IPP และ SPP ที่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและ VSPP ที่มีสัญญาขายไฟฟ้า ให้การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซี่งสรุปได้ดังนี้
		 (1.1)	ผู้ผลิตไฟฟ้า IPP จากข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 มีโรงไฟฟ้า IPP ดังนี้
				จ�ำนวนโรงไฟฟ้า					 		 12		 ราย
				ก�ำลังการผลิตตามสัญญา			 14,943		 MW
		 (1.2)	ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ซึ่งมีจ�ำนวนและก�ำลังการผลิตดังนี้
				 SPP - Firm จ�ำนวน						 83		 ราย
				ก�ำลังการผลิต							 5,820		 MW
				 SPP – Non - Firm จ�ำนวน			
43		 ราย
				ก�ำลังการผลิต							 1,716		 MW
				 รวม SPP								 126 ราย
				 รวมก�ำลังการผลิตตามสัญญา
5,946		 MW
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

		 (1.3) รวมก�ำลังการผลิตของ IPP และ SPP ที่ขายเข้าระบบ กฟผ.
				 รวม IPP และ SPP						 138 ราย
				 รวมก�ำลังการผลิตตามสัญญา			 20,895 MW
(2) VSPP คือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่มีก�ำลังการผลิตไม่เกิน 10 MW และขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง
ก�ำลังการผลิตของ VSPP ณ 31 ธันวาคม 2560 คือ
				จ�ำนวนราย (ประมาณ)					 918 ราย
				ก�ำลังการผลิตตามสัญญา				 3,573 MW
				 (ไม่รวมของ พพ. ประมาณ 37 MW และ PEA ประมาณ 46 MW)
(3) IPS และ SPP – Direct ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ณ ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองเกิน 1 MW หรือขายตรงให้แก่ลูกค้าของตน ซึ่ง
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้ คือ
IPS
จ�ำนวนราย
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง

120
2,574 MW

SPP - Direct
128
4,957 MW

(4)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีก�ำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 MW และขอขนานเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งกว่าร้อยละ 98 ของก�ำลังการผลิตมาจาก Solar Rooftop โดยมีก�ำลังการผลิตคือ
				กฟภ.		 128.3 MW
				กฟน.		 10.3 MW
				 รวม		 138.3 MW
ดังนั้น โดยรวมแล้วก�ำลังการผลิตตามสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทุกกลุ่มมีก�ำลังการผลิตรวมกันเท่ากับ 29,563 MW
ณ 31 ธันวาคม 2560 และในอนาคต บทบาทของการผลิตไฟฟ้าจะสูงขึ้นไปจากนี้อีกมากตามรายละเอียดที่แสดงไว้แล้วข้างต้น
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ตามแผน PDP2018 (Rev.1)
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
3) การเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
		 ในปัจจุบัน สนพ. มีการศึกษาเพื่อก�ำหนดนโยบายการเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตอยู่สองรูปแบบ เพื่อรองรับการ
เปลยี่ นแปลงของกิ
า ที่จะเพิ
ม่ บทบาทของผู้ผลิ
ตไฟฟ้จากการศึ
าเอกชนใหกม้ ษาของบริ
ากขึ้นในอนาคต
ซึ่งแนวทางท
ี่ สนพ.ได้คาดว่
3.1)จการไฟฟ้
ตลาดซื
้อขายไฟฟ้
าของ Prosumer
ษัท Full
Advantage
มีการาจะด�ำเนินการ
จะเป็นรูปตลาดการซื
้อขายไฟฟ้าเสรี ที่ให้ผู้ซื
้อและผู้ขายสามารถเจรจาซื
เสนอสามแนวทางของการซื
้อขายไฟฟ้
าของ Prosumer คื้ออขายไฟกันได้โดยตรง ผ่านตลาดการซื้อขายที่จะมีการ
จัดตั้งขึ้น ซึ่งรูปแบบของแนวทางการเปิดตลาดเสรีซื้อขายไฟฟ้าสรุปได้ดังนี้
Prosumer
(P2G) ซึจากการศึกษาของบริ
่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ส ร้ษาัทง Full
platform
การซื้ได้
อ ขายในตลาด
		 3.1) (1)ตลาดซื
้อขายไฟฟ้าtoของGrid
Prosumer
Advantage
มีการเสนอสามแนวทางของ
การซื้อขายไฟฟ้าของprosumer
Prosumerในลั
คือกษณะดังนี้
(1) Prosumer to Grid (P2G) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้าง platform การซื้อขายในตลาด prosumer ในลักษณะดังนี้
Prosumer
Platform

.
.

.
ESB
SO

Prosumer

โดย Prosumer ขายเข้าสู่ตลาดเพื่อขายเข้าระบบของ กฟน. และกฟภ. โดยยังเป็นระบบ
Final Report
Enhanced single buyer (ESB) เหมื อนปัจจุบัน และตลาดรับซื้ออาจเป็นระบบประมู ล โดยมี ตัวแทนรั
บซื้ อบสมบูรณ์
รายงานฉบั
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โดย Prosumer ขายเข้าสู่ตลาดเพื่อขายเข้าระบบของ กฟน. และกฟภ. โดยยังเป็นระบบ
Enhanced single buyer (ESB) เหมื อนปัจจุบัน และตลาดรับซื้ออาจเป็นระบบประมู ล โดยมี ตัวแทนรับซื้ อ
เป็นผู		
้ดูแลสัญโดย
ญาและติ
ดตามตรวจสอบ
Prosumer
ขายเข้าสู่ตลาดเพื่อขายเข้าระบบของ กฟน. และกฟภ. โดยยังเป็นระบบ Enhanced single buyer
(ESB) เหมือนปัจจุบัน และตลาดรับซื้ออาจเป็นระบบประมูล โดยมีตัวแทนรับซื้อ เป็นผู้ดูแลสัญญาและติดตามตรวจสอบ

(2) Group
Prosumer
(PG)toหรืpeer
อ Peer(P2P)
to peer
ซึ่งเป็นตระบบที
ู้ผลิตและผู
้ซื้อไฟจากสามารถเจรจา
(2) Prosumer
(PG)Group
หรือ Peer
ซึ่งเป็น(P2P)
ระบบที่ผู้ผลิ
และผู้ซื่ผ้อไฟจาก
prosumer
ซื้อขายกันเองได้ prosumer สามารถเจรจาซื้อขายกันเองได้

Prosumer
Platform
Prosumer
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย
			ซึ่งระบบนี้จะต้
องมีการพัฒนาระบบตลาดโดยอาจจะเป็นการประมูลและการรับประกันการส่งมอบตามสัญญาและมี
ซึ่งระบบนี
ะต้องมีหกลายรู
ารพัฒ
นาระบบตลาดโดยอาจจะเป็
นการประมู
ลและการและผู้ใช้ไฟ
บทปรับ อย่างไรก็ตาม ระบบ P2P
อาจพัฒ้จนาไปได้
ปแบบ
แต่เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่
าง Prosumer

รับประกั
งมอบตามสัญญาและมี
บทปรับ่ (1)
อย่าและ
งไรก็(2)
ตามโดยไฟฟ้
ระบบ P2P
ฒนาไปได้
(3) Hybrid
ซึ่งเป็นการส่
นระบบผสมผสานระหว่
าง ระบบที
าจากอาจพั
prosumer
(3) Hybrid ซึ่งเป็หลายรู
นระบบผสมผสานระหว่
าง ระบบที่
(1) และ (2)าโดยไฟฟ้
าจาก prosumer
นหนึ่งจะซื้อขายโดยตรงกับ
ปแบบ
แต่เป็นการซื
้อขายโดยตรงระหว่
ง Prosumer
และผู้ใช้กฟน.
ไฟ ส่วและ
ส่
ว
นหนึ
ง
่
จะซื
้
อ
ขายโดยตรงกั
บ
ผู
้
ใ
ช้
ไ
ฟ
และอี
ก
ส่
ว
นหนึ
่
ง
ขายเข้
า
ระบบให้
กฟภ. อระบบปัจจุบัน
ผู้ใช้ไฟ และอีกส่วนหนึ่งขายเข้าระบบให้ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งเป็นระบบที่ด�ำเนินการได้ง่าย และไม่มีผลกระทบต่
ซึ่งเป็นระบบที่ดำเนินการได้ง่าย และไม่มีผลกระทบต่อระบบปัจจุบันมากนัก
มากนัก
1.3-54

Prosumer
Platform

.
.

.
ESB
SO

Prosumer

นั ส�ำนั
กงานคณะกรรมการก�ำกับบกิกิจก
ารพลังงงานก�ำลั
Sandbox
เพือ่ เพื
ทดสอบระบบการซื
อ้ ขายของ
ในปัในปั
จจุจจ
บันบุ สำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
จการพลั
งานกำลังด�ำเนิ
งดำเนินการ
นการERCERC
Sandbox
่อทดสอบ
Prosumer
อนจริง เพืเสมื
่อดูอวนจริ
่าระบบการซื
ทธิภาพ ปและระบบมีข้อดีข้อเสี
ยอะไรก่
ระบบการซื
อ้ ขายของเสมื
Prosumer
ง เพื่อดูว้อ่าขายใดจะมี
ระบบการซืป้อระสิ
ขายใดจะมี
ระสิทธิภาพ และระบบมี
ข้อดีอขนจะเปิ
้อเสีย ดให้ใช้จริงต่อไป
และเตรียมเสนอ กพช. เพื่อขอยกเว้นนโยบาย ESB ที่ก�ำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียว
อะไรก่อนจะเปิดให้ใช้จริงต่อไป และเตรียมเสนอ กพช. เพื่อขอยกเว้นนโยบาย ESB ที่กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อ
3.2) ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration
ไฟฟ้าเพีย			
งรายเดียวสืบเนื่องจากจะมี SPP (firm) 29 ราย ที่จะหมดอายุสัญญาประมาณ 2,000 MW ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า และ

ประมาณ 73% ของก�ำลังการผลิตจะอยู่ในพื้นที่ EEC สนพ. จึงมีแนวนโยบายที่จะให้มีตลาดซื้อขายไฟฟ้าจาก SPP ที่ก�ำลังจะ
3.2) ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration
หมดสัญญาเหล่านี้ โดยดูว่าทางเลือกของตลาดซื้อขายควรจะมีลักษณะใด และได้ให้ที่ปรึกษา (PTIT และ มจธ.) ท�ำการศึกษา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะสืซึ่งแนวคิ
ดคือจะพัSPP
ฒนาตลาดซื
เสรี (power
โดยมีลัก2,000
ษณะของตลาดโดยสรุ
บเนื่องจากจะมี
(firm) 29้อขายไฟฟ้
ราย ที่จาะหมดอายุ
สัญpool)
ญาประมาณ
MW ภายใน ปคือ

1-106

5-10 ปี ข้ างหน้ า และประมาณ 73% ของกำลั งการผลิ ต จะอยู่ ในพื้ น ที่ EEC สนพ. จึ ง มี
แนวนโยบายที่จะให้มีตลาดซือ้ ขายไฟฟ้าจาก SPP ที่กำลังจะหมดสัญญาเหล่านี้ โดยดูว่าทางเลือก
ของตลาดซื้อขายควรจะมีลักษณะใด และได้ให้ที่ปรึกษา (PTIT และ มจธ.) ทำการศึกษาเพื่อให้
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- ลักษณะตลาด
- ตลาดทวิภาคี				ก�ำหนดสัญญามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
- ตลาด Exchange			 ใช้ตลาดแลกเปลี่ยนของ SET
- Day – ahead energy เป็นการประมูลในตลาดหนึ่งวันล่วงหน้าทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง
-	ผู้ขาย						 - SPP IPP ที่หมดสัญญา
									 - EGAT Gen
									 -	ผู้ใช้อุตสาหกรรมที่สามารถท�ำ DR ได้
-	ผู้ซื้อ						 -	ผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม
									 -	กฟภ.
									 - EGAT SO
- ราคาตลาดกลาง			 - ตลาด exchange อาจมีได้หลายราคาในแต่ละวัน
									 - Day ahead market ราคากลางมาจากการประมูล ราคาขึ้นกับตาม zone
		ซึ่งโดยสรุปคือจะเป็นตลาดส�ำหรับโรงไฟฟ้าที่จะหมดสัญญากับ กฟผ. และมีก�ำลังการผลิตเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึง
ต้องมีตลาดรองรับส�ำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ และคาดว่าจะเป็นลักษณะตลาดเสรี (power pool) ซึ่งจะต้อง
มีการศึกษาในรายละเอียดก่อนที่จะน�ำไปปฏิบัติ

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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1.4 หน่วยงานต้นแบบที่ดี (Best Practices)

		 เพื่อให้การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางและวิธีการศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ
Best Practices เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�ำคัญมาก โดยมีวัตถุประสงค์คือ
			 1. เพื่อถอดบทเรียนจากหน่วยงาน / องค์กร ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล โดยพิจารณาตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูลภายใน การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล การบริหาร
โครงสร้างภายในองค์กร การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่หรือการให้บริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการน�ำ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล
			 2. เพื่อวิเคราะห์ กระบวนการท�ำงาน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของหน่วย
งานต้นแบบที่ได้รับจนเป็นหน่วยงาน / องค์กรที่มีความสามารถบริหารจัดการได้ดี รวมทั้งวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย และเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
		 ทางทปี่ รึกษาได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลของหลายหน่วยงาน / องค์กร ที่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ทัง้ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน จากนั้นประชุมหารือร่วมกันภายในระหว่างที่ปรึกษาและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกหน่วยงาน / องค์กร ที่มีความเหมาะสมเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ดี
หรือ Best Practices โดยผลการพิจารณาหน่วยงาน / องค์กร ที่มีความเหมาะสม จ�ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
• หน่วยงานภาครัฐ – สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)
		กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
• หน่วยงานภาคเอกชน - ศูนย์ข้อมูล INET IDC3 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
1.4.1 สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน)
		 ประวัติความเป็นมา
		 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม เริม่ ต้นจากโครงการพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ พระองค์ทรงห่วงใย
สถานการณ์น�้ำมาโดยตลอด ทรงให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมลู ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน�้ำหลังจากเหตุการณ์น�้ำท่วม
ครั้งใหญ่ในปี 2538
		 ปี 2541 เริม่ ต้นพัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพือ่ เชือ่ มต่อข้อมลู จาก
หน่วยงานทเี่ กี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตนุ ยิ มวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
และส�ำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 และได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจพัฒนา
และบริหารจัดการน�้ำ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน�้ำของ
ประเทศไทย
		 ปี 2546 เริ่มงานวิจัยโทรมาตร ร่วมกับ National Agriculture Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดยน�ำ
อุปกรณ์ระบบโทรมาตร ที่เรียกว่า Field Server ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโทรมาตรที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูก มาปรับใช้ในสภาพ
แวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร และความร่วมมือในกลุ่ม Agriculture Working
Group ของ APAN และมีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่า Field Server Forum ขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในประเทศที่
สนใจจะน�ำไปใช้ประโยชน์
ปี 2547 จัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร” ภายใต้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เพื่อการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร 2. เพื่อรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ความรู้ และน�ำเสนอผลการวิจัยไป
ใช้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน�้ำและการเกษตร 3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศส�ำหรับการ
จัดการทรัพยากรน�้ำและการเกษตร ด�ำเนินการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งด้านงานพัฒนาและระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อน�ำผลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ
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ปี 2553 ทางสถาบันฯ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส�ำหรับรองรับระบบการท�ำงานของคลังข้อมลู น�้ำและภูมอิ ากาศแห่งชาติ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยเร่งระยะเวลาในการประมวลผล
ทั้งในส่วนของการดึงข้อมูล การส�ำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงการค�ำนวณที่ซับซ้อนจากแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ ท�ำให้ได้
ปริมาณผลลัพธ์มากขึ้นในช่วงเวลาเท่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ทั้งในการปฏิบัติงาน
ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปี 2555 ทางสถาบันพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู ดา้ นการจัดการทรัพยากรน�้ำ เชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเรื่อยมาจนจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำมีผลบังคับใช้วันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 42 หน่วยงาน ใน
การให้บริการข้อมูลน�้ำที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การใช้งานน�้ำต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่สนใจ
ที่ปรึกษาได้ด�ำเนินการติดต่อประสานงานทางหน่วยงานเพื่อขอเข้าส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม
2562 เป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายข้อมูลที่ทางที่ปรึกษาได้ก�ำหนดกรอบในการขอเข้าพบจาก สสน. และครั้งที่ 2
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างทีมที่ปรึกษากับผู้บริหารหน่วยงาน สสน. โดยรายละเอียดผลการ
ส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ครั้งในแต่ละประเด็นตามกรอบการพิจารณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1)	การบริหารจัดการข้อมูล ทาง สสน. พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามกรอบการพัฒนาธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐและการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาในหลายมิติ โดยเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ผ่านการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีก�ำหนดกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลในหลายกลุ่มงาน
แต่ละกลุม่ งานมีขอบเขตการด�ำเนินงานทไี่ ม่ซบั ซ้อนแต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ
จะมหี นา้ ทใี่ นการเก็บรวบรวม ขอความร่วมมือ และวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจ�ำลองเพือ่ ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศที่ได้ผลออกมาไป
ให้ทางฝ่ายจัดการน�้ำชุมชนด�ำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่เครือข่ายจัดการน�้ำชุมชน และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและ
ดิจทิ ลั ท�ำหนา้ ที่การพัฒนาระบบโครงสรา้ งพืน้ ฐานสารสนเทศให้มีการเชือ่ มโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงาน
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์
			 นอกจากนี้ทาง สสน. ได้รบั การยอมรับและความเชือ่ มัน่ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มมี าตรฐาน เชือ่ ถือได้อย่างต่อเนือ่ ง
จากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน�้ำทั้งภาครัฐและเอกชน ในการอ้างอิงข้อมูลจาก สสน.
เพือ่ เอาไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ตลอดจนการวางแผนก�ำหนดนโยบายไปสภู่ าคปฏิบตั ิ และสามารถสรา้ งรายได้จากการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นเองจากเจ้าหน้าที่ สสน. รวมทั้งในปัจจุบันทาง สสน. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ Internet of
Things (IoT) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเองที่บางหน่วยงานไม่สามารถด�ำเนินการได้
		 2)	การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล สสน. บริหารงานคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติโดยรวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลมากกว่า 400 รายการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 42 หน่วยงาน การบริการข้อมูลผ่าน Website และ Mobile
Application และการวิจยั เรือ่ ง Big Data ข้อมูลต่าง ๆ จะน�ำไปเชือ่ มต่อกับศนู ย์ปฏิบตั กิ ารนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการน�้ำระดับภาคและระดับจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นมีการ
ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 การด�ำเนิน
การเชื่อมโยงข้อมูลของ สสน. กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำ และระบบบริหารจัดการน�้ำ ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นในมาตรา 24 ทาง สสน. จึงได้เข้าหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือและการอนุญาตในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยจัดท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน หรือจัดท�ำเป็นหนังสือเพือ่ ขอความยินยอม โดยในปี พ.ศ. 2555 สสน. ไดร้ บั มอบหมายใหด้ �ำเนินการเรือ่ งคลังข้อมูลน�้ำ
และภูมิอากาศแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2558 สสน. อาศัยการท�ำงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน�้ำและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการก�ำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยจะ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนด และ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก�ำหนด ในส่วนนี้ สสน. อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
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		 3)	การให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Open Data) สสน. เปิดให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติผ่าน
ทาง Website บริการข้อมูลจากโทรมาตรอัตโนมัติแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก พายุ และระดับน�้ำ ผ่าน SMS บริการรายงานการ
คาดการณ์และการวิเคราะห์ผ่าน Website, E-mail, Application และ Line และบริการข่าวสารผ่าน Mobile Application
		 4)	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ทาง สสน. ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูล การให้บริการ
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและระบบบริหารจัดการน�้ำ โดยพิจารณาถึงระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายที่ส�ำคัญคือ การเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าว จะ
ต้องไม่เป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม มาตรา14 และไม่เป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศตามมาตรา 15 รวมถึงไม่เป็นข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 อีกทั้ง สสน. ยังค�ำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่จัดท�ำกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผย
ข้อมูลด้วย
		 5)	การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สสน. ให้ความส�ำคัญการเก็บรวบรวมและการรักษาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
โดยมีการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
			 •	พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
			 •	พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
			 •	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
			 •	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
			 •	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
			 •	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
				 สสน. ได้ด�ำเนินการตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก�ำหนด โดยการออกระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศของ สสน. โดยที่
ในปัจจุบัน สสน. อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2562 ด้วย นอกจากนี้ทาง สสน. ด�ำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ LOG ตามที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สสน.
		 6)	การบริหารจัดการโครงสรา้ งภายในองค์กร ทาง สสน. มีการบริหารจัดการในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมีข้อดีในเรือ่ ง
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการองค์กร และการจัดสรรงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
และเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยได้มีการคัดเลือกบุคลากรในทุกระดับจากผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์โดยตรง
ด้านการบริหารจัดการน�้ำทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมงาน
		 7) แผนการพัฒนาบุคลากร สสน. มีการส่งเสริมและการจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงนโยบาย
องค์กรทสี่ ามารถส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กรตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้แล้ว สสน. ยังมีการให้ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และการฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
การท�ำงานหลังจากเรียนจบ
		 8)	การใช้กฎหมายและข้อบังคับ สสน. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2562 เป็นหน่วยงานภาครัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามที่ก�ำหนดในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2540 โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดตามประกาศราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			 • รวบรวม เชือ่ มโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน�้ำและภูมอิ ากาศที่มีผลกระทบต่อน�้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ พัฒนาใหเ้ ป็นระบบคลังข้อมลู น�้ำแห่งชาติ รวมทัง้ ใหบ้ ริการข้อมลู เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้ำของประเทศ
			 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและระบบบริหารจัดการน�้ำ
			 • ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรน�้ำ
			 • น�ำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้หน่วยงานน�ำไปใช้ประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ และใหบ้ ริการถ่ายทอดเทคโนโลยที เี่ ป็นผลการวิจยั และพัฒนาของสถาบันใหภ้ าครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ไม่ก็ได้
			 • ด�ำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�้ำแห่งชาติตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
		 9) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจบุ นั ทาง สสน. ไดม้ ีการน�ำเทคโนโลยสี ารสนเทศทันสมัยมาสนับสนุนการท�ำงาน
ตามภารกิจและหนา้ ที่ของ สสน. ทัง้ ในส่วนของ Hardware และ Software นอกจากนที้ างฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยแี ละดิจทิ ลั สสน.
ซี่งมีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะฉุกเฉิน
		 10) ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก สสน. เป็นหน่วยงานที่รับส่งข้อมูลด้านการบริหารจัดการน�้ำของประเทศ รูปแบบ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างของแต่ละหน่วยงานท�ำให้ทาง สสน. ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการรูปแบบข้อมูลโดยการก�ำหนด
โครงสรา้ งมาตรฐานของข้อมูลส�ำหรับหน่วยงานที่มคี วามพร้อมในการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ส�ำหรับบางหน่วยงาน
ที่ขาดความพรอ้ มทัง้ ดา้ นงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ แต่มคี วามร่วมมือในการเชือ่ มต่อข้อมลู ทาง สสน. จึงตอ้ งสนับสนุน
ทรัพยากรในส่วนที่ขาดและช่วยเหลือด�ำเนินงานในแต่ละหน่วยงานเป็นกรณีไป เรื่องการน�ำข้อมูลออกไปใช้งานปัจจุบันยังมี
บางชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้น�ำออกมาใช้งานเนื่องจากต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลก่อน เรื่องการติดต่อประสานงาน บางหน่วยงานที่มี
การปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน เป็นต้น
	จากการศึกษา ที่ปรึกษาพบว่า สสน. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกับภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในการ
บริหารจัดการข้อมูลระดับชาติ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากหน่วยงานวิจัยภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบ องค์การมหาชน ซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นล�ำดับ
1.4.2 ศูนย์ข้อมูล INET IDC3
		 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ INET เป็นองค์กรเอกชนที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที
แบบครบวงจรตัง้ แต่บริการเชือ่ มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรปู แบบ การใหบ้ ริการศนู ย์ข้อมลู พรอ้ มอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทมี่ มี าตรฐาน
ในระดับสากล และให้บริการระบบ Cloud Computing Solution โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์
ภายใตค้ วามร่วมมือของ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งชาติ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั
ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด�ำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียน
บริษัท จากนั้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 และได้รับอนุมัติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) ให้ ด�ำเนินการเป็น
ผู้ใหบ้ ริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประเภทนิตบิ คุ คลหรือองค์กร และประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิน้ สุดของอายุการได้สทิ ธิ
ด�ำเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
		 ปัจจุบันบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ INET ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร
ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
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		 1) บริการ Cloud Solutions ใหบ้ ริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์รว่ มกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ซึ่งมีบริการ คือ
		 - Infrastructure as a Service (IaaS) ให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้
บริการประหยัดการลงทุนทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สัมพันธ์กับรายจ่าย
		 - Platform as a Service (PaaS) ให้ผู้ใช้บริการสามารถน�ำ Application มาท�ำงานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้
บริการใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software
		 - Software as a Service (SaaS) ให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, ERP on Cloud เป็นต้น
		 2) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access) ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส�ำหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่
หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทุกจังหวัด
		 3) บริการ Co-Location ที่ศูนย์ INET-IDC ที่มีอยู่ 3 แห่ง เพื่อให้บริการส�ำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ แบบ
รับฝาก servers ส�ำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัย และมีเสถียรภาพโดยน�ำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้ หรือ
เป็นศูนย์ส�ำรองข้อมูล
		 ทางที่ปรึกษาได้ด�ำเนินการติดต่อประสานงานทางหน่วยงานเพื่อขอเข้าส�ำรวจข้อมูล โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะเจ้าหน้าที่ สนพ. พร้อมที่ปรึกษาเข้าส�ำรวจและถอดบทเรียนจากศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ไอเน็ต INET-IDC3 ที่ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีทางด้านการจัดตั้งและบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) โดยด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความปลอดภัย และการบริหารดูแลศูนย์ IT โดยมีเนื้อหาส�ำคัญดังนี้
1)	การออกแบบศูนย์ข้อมูล
		 ปัจจุบัน iNET มีศูนย์ข้อมูล เรียกว่า ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต INET-IDC อยู่ 3 แห่งประกอบด้วย อาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร์ (INET-IDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (INET-IDC3)
		 ดา้ นการออกแบบและเลือกที่ตงั้ – เดิมทีการให้บริการของ INET นัน้ เป็นการให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จึงจัดสถานทตี่ งั้ ของศูนย์ IDC ไว้ในเขตกรุงเทพฯ ต่อมาเมือ่ มีการขยายธุรกิจและพบสถานการณ์ความไม่สงบในหลายดา้ นทัง้ ทาง
ธรรมชาติ และการเมือง บริษัทจึงจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ IDC ใหม่ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติดังนี้
		 - เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่ำทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่น
ใกล้ท่าอากาศยาน ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมอันตราย เข่น สารเคมี น�้ำมัน เป็นต้น
อยู่ในระดับเหนือน�้ำทะเล 42 เมตร
		 - มีความปลอดภัยด้วยเป็นพื้นที่ปิด สามารถสร้างก�ำแพงและสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงพื้นที่
		 - มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนทั้ง ไฟฟ้า น�้ำประปา การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคม การขนส่ง
		 - ระยะรัศมีห่างจากกรุงเทพฯ เกิน 80 กิโลเมตร หากแต่มีเส้นทางการเชื่อมต่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้เวลา
ไม่นาน
		ซึ่งศูนย์ INET IDC3 นี้สามารถเชื่อมต่อกับ 2 ศูนย์หลักผ่านระบบการเชื่อมต่อความเร็วสูงด้วยการต่อเชื่อมด้วย Dark
Fiber ขนาด 10 Gbps. จ�ำนวน 4 เส้นทาง (Fiber Routes) ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท�ำให้เส้นทางใด ๆ ขาดหายไป จะมี
เสน้ ทางเครือข่ายอืน่ ท�ำหนา้ ส�ำรองไดท้ นั ที ท�ำให้การเชือ่ มต่อและการรับส่งข้อมลู มเี สถยี รภาพสงู นอกจากนแี้ ลว้ INET ยังร่วมมือ
กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยในการจัดตั้ง POP Nodes ซึ่งเป็นจุดในการให้บริการเชื่อมต่อกับ internet ท�ำให้
สามารถมั่นใจได้ถึงระบบเครือข่ายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ INET ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รูปที่ 1.41 ระบุถึงเครือข่ายการ
เชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์ IDC ทั้ง 3 แห่ง และผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
		การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง firewall, network และ การเชื่อมต่อกันระหว่างศูนย์ IDCs นั้นได้รับความร่วมมือ
จากบริษทั Hewlett Packard Enterprise (HPE) ในการออกแบบและวางโครงสร้างตามหลักการ การจัดตัง้ ศูนย์ Data Center
ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ Data Center ขนาดใหญ่ให้เหมาะกับบริบทการท�ำงานและความต้องการของลูกค้า
ในทุกด้าน รวมถึงด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว (Network Bandwidth) และการรองรับปริมาณงาน (Throughput)
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

หลักการ การจัดตั้งศูนย์ Data Center ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ Data Center ขนาดใหญ่ให้
เหมาะกับบริบทการทำงานและความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน รวมถึงด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว
(Network Bandwidth) และการรองรับปริมาณงาน (Throughput)

รููปที่่� 1.4-1 ภาพโครงสร้้างการเชื่่�อมต่่อโครงข่่ายระหว่่างศููนย์์ IDC ทั้้�ง 3 แห่่ง

รูปที่ 1.4-1 ภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างศูนย์ IDC ทั้ง 3 แห่ง
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศูนย์ INET IDC3 มีระบบสาธารณูปโภครองรับดังนี้
		 - ไฟฟ้า
			 • เชื่อมต่อไฟมาจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี 2 (Sub-station) ที่ต่อเข้ามารองรับไฟขนาด 115 kV
			 • เครื่อง UPS ที่ออกแบบเป็น 2N คือระบบจ่ายที่เป็นอิสระกันสองระบบ
			 • มีถังน�้ำมันส�ำรองขนาด 10,000 ลิตรส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (Generator) ให้สามารถท�ำงานได้ถึง 32 ชั่วโมง
1.4-10
		 - ระบบท�ำความเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 22 องศาเซลเซียส (+/- 3) และ ความชื้นที่ 50% (+/- 20%)
		 - น�้ำประปา
		 - ระบบดับเพลิงและตรวจสอบเพลิงไหม้
		 - 	การเชื่อมต่อสายสัญญาณ internet และ network ความเร็วสูง เชื่อมด้วย Dark Fiber ขนาด 10 Gbps. จ�ำนวน
4 เส้นทาง (Fiber Routes)
		 - ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
2) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
		 ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET IDC3 มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรดูแลศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็น
		 - 	ผู้จัดการศูนย์ – 1 คน – มีหน้าที่บริหาร จัดการ และดูแลศูนย์
		 - เจ้าหน้าที่ศูนย์ – 25 คน – ดูแล รับผิดชอบระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยท�ำงานเป็นกะ กะละ
12 ชั่วโมง โดยท�ำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน
		 - วิศวกรไฟฟ้า – 7 คน –ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดของศูนย์ฯ
		 - วิศวกรคอม – 1 คน –ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในส�ำนักงานของศูนย์ฯ
		 - 	ช่างอาคาร – 1 คน – ดูแลความเรียบร้อยของระบบอาคาร
นอกจากเจ้าหนา้ ทปี่ ระจ�ำแลว้ ยังคงมเี จ้าหนา้ ทบี่ ริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิรค์ ตามข้อตกลงใน maintenance
contracts ที่มีกับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ INET IDC3
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รููปที่่� 1.4-2 – โครงสร้้างบุุคลากรศููนย์์ INET IDC3
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3) มาตรฐานสากล
รูปที่ 1.4-2 – โครงสร้างบุคลากรศูนย์ INET IDC3
		 INET ใหค้ วามส�ำคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั กิ ารข้อมลู data center ในทุกดา้ นรวมทัง้ ความมัน่ คงปลอดภัยของ
สถานที่ ระบบปฏิบัติการ การเข้าถึงศูนย์ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล จึงได้ออกแบบการบริหารจัดการระบบตามมาตรฐานสากล
ที่เป็3)นที่ยมาตรฐานสากล
อมรับ และมีการประเมิน (evaluation and assessment) โดยหน่วยงานนอก (3rd party evaluators) ให้มั่นใจได้
ว่าผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานต่าง ๆ โดย INET IDC ได้รับรองมาตรฐานดังนี้
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การบริ
ดการศู
นย์ปฏิบัติการข้Uptime
อมูล data
center
ในทุกด้านรวมทั้ง
		 Uptime
Institute
Tier IIIญ–กับINET
IDC3หผ่ารจั
านการรั
บรองการออกแบบจาก
Institute
(http://www.uptiให้มีระบบควบคุ
มอุณหภูมิ ระบบไฟฟ้
และ ระบบอื
redundant
ความมัmeinstitute.com)
่นคงปลอดภัยของสถานที
่ ระบบปฏิ
บัติการ าการเข้
าถึงศู่นนๆย์ในรู
ข้อปมูแบบของ
ลและการเข้
าถึงข้components
อมูล จึงได้อซึ่งอกแบบ
หมายถึงว่าเมื่อมีจุดใดในระบบขัดข้อง หรือปิดเพื่อซ่อมบ�ำรุงจะมี ระบบส�ำรองให้พร้อมท�ำงานได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการ
การบริท�ำงานภายใน
ห ารจั ด การระบบตามมาตรฐานสากลที
่ เ ป็ น ทีด่ ยหยุอมรั
บ และมี
ก าร ประเมิ น (evaluation and
data center เพื่อที่จะลดความเสี่ยง ของระบบที่จะเกิ
ดท�ำงาน
หรือ Downtime
		 ISO/IEC 27001 : 2013 – INET rdได้ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการการดูแล
assessment)
โดยหน่วยงานนอก (3 party evaluators) ให้ม ั่นใจได้ว่าผ่านเกณฑ์และได้รับ การรับรอง
ความปลอดภัยของข้อมูลของระบบ Cloud และ Data Center Security Management (http://www.iso.org)
		 ISO/IEC
: 2011IDC
– INET
บรองมาตรฐาน
20000-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการดูแล
ตามมาตรฐานต่
าง ๆ20000-1
โดย INET
ได้รผ่ับานการรั
รองมาตรฐานดั
งนีISO/IEC
้
ศูนย์ข้อมูล data center
4) 	การพั
ฒนาด้านเทคโนโลยี
Uptime
Instituteสารสนเทศ
Tier III – INET IDC3 ผ่านการรับรองการออกแบบจาก Uptime Institute
		 นอกจากการด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ Cloud, Co-Location และ Internet แล้ว INET ยังมีการให้บริการ
(http://www.uptimeinstitute.com)
ให้มีระบบควบคุ
มอุณหภูมinnovation,
ิ ระบบไฟฟ้
า และและระบบอื
ๆ ในรูปแบบ
outsourcing service ทั้งด้าน software development,
infrastructure,
DevOps
Digital ่น
Marketing
ที่มีบุคลากรให้คcomponents
�ำปรึกษาและพัฒนาระบบ
ในแบบทัง้งว่on-site
ของ redundant
ซึ่ง หมายถึ
าเมื ่อ มีและ
จ ุดoff-site
ใดในระบบขัด ข้อ ง หรือ ปิดเพื่อ ซ่อ มบำรุ ง จะมี
มีการตั้ง INET Platform Service ให้แก่ลูกค้าภาครัฐ สาธารณสุข การศึกษา และอื่น ๆ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทลูกที่มีการ
พัฒนาระบบพและบุ
คลากรที่ให้บริทกันารอย่
างต่อเนืก่อระทบกั
งด้วยเทคโนโลยี
บน platform ที่ทันสมั
ย เช่นcenter เพื่อที่จะลดความเสี่ยง
ระบบสำรองให้
ร้อมทำงานได้
ทีโดยไม่
บการทำงานภายใน
data
PETDY Platform - อุปกรณ์ IoT เพื่อใช้ติดตามสัตว์เลี้ยงผ่าน GPS และ application บนมือถือ
ของระบบที
ดทำงานLtd.หรื-อเป็Downtime
Agrinno่จะเกิ
Techดหยุ
& Services
น platform ด้านการเกษตรช่วยในการประมาณการแปลงปลูก อายุ และ นับจ�ำนวน
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และสามารถบริหารต้นทุนให้เหมาะสม

ISO/IEC 27001 : 2013 – INET ได้ ผ ่ า นมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ ่ ง เป็ น มาตรฐานด้ า น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Management (http://www.iso.org)

นอกจากนี้ INET มีการจัดตั้ง INET Innovation Hub ในหลายจังหวัด และร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ในการจัดการหลักสตู รฝึกอบรมส�ำหรับนักศึกษาใน
พื้นที่โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นเทคโนโลยีที่ต้องการในตลาด และสามารถใช้ได้จริงเมื่อส�ำเร็จการศึกษา เช่น การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยภาษา R และ Python และทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ และมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
5) ปัญหาและอุปสรรค
		 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์ INET IDC3 นั้นจะมาจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงระบบที่ฝากไว้ที่
ศูนย์ฯ ได้เนื่องด้วยปัญหาขัดข้องของระบบ network ของลูกค้าเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงานให้ลูกค้า
และ service provider ในการแก้ไขปัญหา
รายละเอีียดข้้อมููลหน่่วยงานอยู่่�ในภาคผนวก ก
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4

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่่� 2

งานศึึกษา ทบทวน สำำ�รวจ
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
งานศึกษา ทบทวน ส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ก่อนเริ่มจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ปรึกษาท�ำการศึกษา  ทบทวน
ส�ำรวจวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการปัจจุบนั ของสภาพแวดล้อมของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกองงานต่าง ๆ
ภายใน สนพ. เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการท�ำงาน การจัดเก็บข้อมูลพลังงานในปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บในอนาคต ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ น�ำไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะ ในการออกแบบและ
พัฒนาศูนย์ฯ ต่อไป
2.1		 การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ (Business) จะต้องส�ำรวจและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. และแนวทางที่ทางแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานที่ได้ก�ำหนดไว้ เป็นกรอบในการด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอน โดยเบื้องต้นในการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ใน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจ (Business) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่่วนที่่�  1 ยุุทธศาสตร์์ด้้าน ICT สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (อ้้างอิิงจากแผนแม่่บทเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน ปีี 2557-2561) และยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ตามแผนปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงาน
ส่วนที่ 2 ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และกระบวนการ การท�ำงานปัจจุบันภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สนพ.
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน ICT สนพ.และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฯ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
			 วิสยั ทัศน์ ICT สนพ.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการ
และสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันด้วยระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			พันธกิจ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
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เอกภาพ

• ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มี

• เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
			 ยุทธศาสตร์ ICT สนพ.
			 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
เป้าประสงค์
1.1 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศรองรับในการด�ำเนินงานตามภารกิจและเชื่อมโยงกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ให้ มี ข ้ อ มู ล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
1.2 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
		 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้เพียงพอ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อให้องค์กรมีการใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย
กลยุทธ์
2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลภาครัฐได้งา่ ยและโปร่งใส
2.2 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้พร้อมใช้งานตอบ
สนองความต้ อ งการของภารกิ จ และสามารถน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ง านได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า
เต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม
2.3 จัดให้มีการท�ำแผนรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
			 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดความตระหนักในการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
3.2 พัฒนาบุคลากรให้มขี ดี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารขององค์กรเพือ่ ให้มกี ารใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

2-2

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
4.1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน
4.2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรและให้บริการความรู้ด้าน
พลังงานแก่ประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรหรือ ระหว่าง
บุคลากรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน
4.2 ส่งเสริมให้บคุ ลากรรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บองค์ความรูด้ า้ นพลังงานและทีเ่ กีย่ วข้องใน
ระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4.3 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการ ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลขององค์กร
			 วิสัยทัศน์ NEIC ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
เป็็นองค์์กรที่่�ได้้รับั การยอมรัับว่่าเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลด้้านพลัังงาน ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้ข้อ้ มููลมีีความเข้้าใจและสามารถตััดสิินใจ
ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับพลัังงานได้้ดีขึ้้�ี นและทัันสถานการณ์์ สามารถเชื่่�อมโยงประเด็็นทางพลัังงานกัับด้้านเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมได้้
			 พันธกิจ
บูรณาการข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และน�ำมาวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างอิสระและเป็นกลาง
และส่งเสริมการก�ำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ การแข่งขันในธุรกิจพลังงานอย่างเสรี การให้ความรูด้ า้ นพลังงานแก่ประชาชน
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงถึงผลกระทบด้านพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้โดย National Energy Information
Center : NEIC มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
• เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิตดิ า้ นพลังงานแบบสามารถตอบข้อซักถามจากประชาชนและเอกชนในเรือ่ งของพลังงาน
• จัดท�ำระบบจ�ำลองสถานการณ์ด้านพลังงานทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว การพยากรณ์การใช้พลังงาน การ
วางแผนและพัฒนาเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงาน และให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลสถิติด้านพลังงานเพื่อน�ำมาศึกษาและวิเคราะห์ (โดย NEIC เองหรือด�ำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
• พัฒนากลไกทีท่ ำ� ให้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนพลังงาน และตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ถูกน�ำมาเผยแพร่
บนฐานข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน NEIC ในการพยากรณ์ดา้ นพลังงาน รวมถึงการจัดท�ำระบบจ�ำลองสถานการณ์
ด้านพลังงานทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว
พัฒนาและปรับปรุงให้ระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้านพลังงานมีความทันสมัยอยู่เสมอ
			ยุทธศาสตร์
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโปรแกรมระบบงานเชื่อมโยงเครือข่าย
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนที่ 2 ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และกระบวนการท�ำงานปัจจุบันภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สนพ.
ทางที่ปรึกษาได้ก�ำหนดกรอบการศึกษาทบทวน รวบรวม และส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ การ
พัฒนาบุคลากร และรูปแบบโครงสร้างองค์กรในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยเริม่ ต้นจากการศึกษาหน่วยงาน
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ทีร่ บั ผิดชอบในปัจจุบนั ภายใน สนพ. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สนพ.) รวมทัง้ ผลการศึกษาทีท่ างคณะกรรมการ
ปฏิรูปพลังงานได้เคยท�ำการศึกษาไว้ ทั้งในส่วนของรูปแบบโครงสร้างองค์กร และแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดผล
การศึกษาดังต่อไปนี้
1) รูปแบบโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.
ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าภารกิจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการพยากรณ์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศด้าน
พลังงาน อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ซึ่งมีรูปแบบองค์กรคือ หน่วยราชการ โดย
มีโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสายงาน ดังต่อไปนี้ คือ
1. กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
2. กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
3. กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โดยแต่ละกลุ่มงาน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ จ�ำนวนบุคลากร สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
ภาระหน้าที่
ต�ำแหน่ง
1. จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลพลังงานเชิงปริมาณทั้งในภาพรวม 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และรายสาขาในด้านการผลิต การใช้ การน�ำเข้า  การส่งออก มูลค่า 1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
พลังงาน ค่าภาคหลวง ปริมาณส�ำรองพลังงาน และข้อมูลด้านการลด 1.2 ระดับช�ำนาญการ/ปฏิบัติการ
     1 ต�ำแหน่ง
ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ
2. จัดท�ำการส�ำรวจการใช้พลังงาน และ จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงานของประเทศ
3. จัดท�ำตารางวิเคราะห์พลังงานของไทยและของโลก
4. จัดท�ำรายงานสถานการณ์พลังงานของไทย เป็นรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และรายงานสรุปส�ำหรับผู้บริหาร ฯลฯ
5. จัดท�ำข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
6. จัดท�ำและพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management information
System) เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และผลการวิเคราะห์
ให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำไปประยุกต์ใช้
7. เผยแพร่ข้อมูลพลังงาน และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ Internet Intranet DOC ของ สนพ. MOC ของกระทรวงฯ วารสารนโยบาย
พลังงาน ระบบฐานข้อมูล สนพ. รายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศแห่งชาติ รายงานด้านเศรษฐกิจพลังงาน และอื่น ๆ
8. เป็นศูนย์ประสานข้อมูลพลังงาน (Focal Point) ภายใต้กรอบความร่วมมือ
พหุภาคี ได้แก่ กลุ่มประเทศ อาเซียน APEC Joint Organizations Data
Initiative (JODI) และ IEA
9. เป็นศูนย์ประสานข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ
10. ปฏิบตั งิ านร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

2. กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
ภาระหน้าที่
ต�ำแหน่ง
1. จัดท�ำประมาณการความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระยะสั้น และระยะยาว
1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
2. ศึกษาและพัฒนาแบบจ�ำลองความต้องการไฟฟ้าของประเทศ
1.2 ระดับช�ำนาญการ/ปฏิบัติการ
3. จัดท�ำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook)
4 ต�ำแหน่ง
ระยะสั้น และระยะยาว
4. ศึกษาและพัฒนาแบบจ�ำลองประมาณการความต้องการพลังงานของ
ไทยและพัฒนาแบบจ�ำลองเศรษฐกิจพลังงานในระดับมหภาคเพื่อใช้เป็น
เครือ่ งมือในการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว
5. ร่วมพัฒนาแบบจ�ำลองด้านพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและ
ทวิภาคี ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน APEC ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอื่น ๆ
6. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน ได้แก่ ภาพรวมพลังงาน
ทั้งด้าน Demand และ Supply สมดุลพลังงาน (Energy Balance) และ
ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน (Energy Indicators)
7. ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายและแผนพลังงาน
ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานด้านพลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
8. ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก ภาวะ
เศรษฐกิจโลก นโยบายและการพัฒนาพลังงานของประเทศต่าง ๆ รวมถึง
การเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านพลังงาน
ของไทยกับต่างประเทศ
9. ศึกษา  วิเคราะห์ และร่วมจัดท�ำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ สาขาพลังงาน ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ และอื่น ๆ
11.ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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3. กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ภาระหน้าที่
1. จัดท�ำแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงาน
ของหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถ
เชื่อมโยง และใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายใน (Back office) รวมถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือ
ข่ายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
4. ศึกษา  ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายระบบฐาน
ข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
5. จัดท�ำงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ICT ของหน่วยงาน
6. พัฒนาและปรับปรุง Website ของหน่วยงาน และศูนย์ปฏิบัติการ สนพ.
(DOC) ให้ทันสมัยเพื่อเป็นที่เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านพลังงาน
7. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่ อง สนพ. ให้มคี วามรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ เพือ่ สามารถ
น�ำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาด้าน ICT การจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
9. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.
2.
3.
4.

ต�ำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.1 ระดั บ ช� ำ นาญการ/ปฏิ บั ติ ก าร
2 ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวขาญด้านพลังงาน 1 ต�ำแหน่ง

จากตารางสรุปภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สนพ. มีภารกิจทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด้านการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ งานวิเคราะห์ วิจยั และงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ บุคลากรในแต่ละสายงานมีจ�ำนวนที่จ�ำกัด ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มงานด้านสารสนเทศพลังงานมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 ท่าน ใน
ขณะทีก่ ลุม่ งานวิเคราะห์และประมาณการณ์เศรษฐกิจ มีเพียง 5 ท่านเท่านัน้ เมือ่ เทียบกับภารกิจและความส�ำคัญของสารสนเทศ
ข้อมูลพลังงานที่มีความจ�ำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
2.1.1 กระบวนการท�ำงาน (Business Processes)
ในส่วนของการพิจารณากระบวนการท�ำงาน ทางที่ปรึกษาได้ด�ำเนินการส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ ในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจ (Business) จะต้องด�ำเนินการพิจารณากระบวนการ
ท�ำงาน (Business Process) ในปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สนพ. ทางที่ปรึกษาได้ใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain Analysis) มาก�ำหนดกระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน
(Supporting Process) โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้

2-6

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

กิระบวนกิารทำำางานปััจจุบัน ภายใน ศทำ. สนพ. เป็็นการศึึกษากระบวนการทางธุุรกิจสำำาหรับ การป็ฏิิบัติิงาน (Operation)
และการบริหารจัดการ (Management) โดยการพิิจารณาจากภาระหน้าท่�ของศึูนย์เทคโนโลย่สำารสำนเทศึและการสำ่�อสำาร สำนพิ.
ด้วยเคร่อ� งมื่อการวิเคราะห์หว่ งโซ่่คณ
ุ ค่า (Value Chain Analysis) เพิ่อ� สำรุป็กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการ
สำนับสำนุน (Supporting Process) ดังรูปัทำ่� 14
รูปที่ 2.1-1 กระบวนการท�ำงาน (Business Processes)
รูป็ท่� 14 กระบวนการทำางาน (Business Processes) ป็ัจจุบัน

กระบวนการหลัก (Core Process)
งานจัดหารวบรวมข้อมูล

งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน

งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจำาลอง

งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process)
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารและจัดการงบประมาณ

งานบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กิระบวนกิารทำำางานปััจจุบัน ภายใน สนพ. เมื่�อศึึกษากระบวนการทำางานของแติ่ละกองงาน ภายใน สำนพิ. พิบว่า ป็ัญหา
การนำาเข้าข้อมืูลมืาใช้้ในการป็ฏิิบติั งิ านเป็็นป็ัญหาและอุป็สำรรคท่พิ� บจะครอบคลุมืติลอดกระบวนการทำางานติัง� แติ่ระบบ (System)
จากผลการส�
ำรวจรวบรวมข้
อมูลเคราะห์
ทางทีป่ รึ(Analytic)
กษาพบประเด็
นส�ำคัญป็ทีรายละเอ่
ม่ คี วามเกียย่ ดดั
วข้งอน่งกั� บภารกิจ หน้าที่ และกระบวนการท�ำงาน
การป็ฏิิ
บัติิ (Operation)
และการวิ
สำามืารถสำรุ
ของศู
สารสนเทศและการสื
มีรายละเอี
ยดดัน งนี(Timeliness
้
• นรูย์ป็เทคโนโลยี
แบบและวิ
ธุ่ การจั ด เก็ บ ข้ อ มืู ล่อสาร
– ข้สนพ.
อ มืู ล มืาไมื่
พิ ร้ อ มืกั
Frequency) มื่ รูป็ แบบ ไมื่ สำ มืำ�าเสำมือ
ด้านกระบวนการหลั
ก (Core
Process)
อมูลพลังมื่งานเป็
่ส�ำคันญคำในการ
(Inconsistency)
ข้อมืูลขาดหาย
(Missing
Date) มื่กจะพบว่
ารจัดเก็าบงานจั
กระจัดหารวบรวมข้
กระจาย (Scattering)
ความืซ่ำน�าจุซ่้อดนเริ่ค่มาต้ไมื่นติทีรงกั
านวณ
ดำำ�เนิิพินธุ์งานของศูู
ผลลั
ติ่างกัน นย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. โดยปััจจุุบัันข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่่�ได้้รัับจากการจััดหาและรวบรวม
จะเป็็
ข้้อมููลทุุอติงการในการจั
ิยภููมิิ ข้้อมููลดเชิิเก็งบสถิิ–ติติ้ิ รูองการข้
ูปแบบหรืื
ลัักมื� ษณะของข้้
อมููหากยั
ลจะถููงกคงขาดการสำนั
กำำ�หนดมาจากหน่่
าง ๆ ทั้้�งภายในและ
• นความืติ้
อมืูลอเพิิ
เติิมื (Needs)
บสำนุนวยงานต่่
ด้านงบป็ระมืาณ
ติ้องติิดติามื
ภายนอกกระทรวงพลัั
แหล่
งข้อมืูลหร่อจัดหาข้งองานที่่�มีี
มืูลใหมื่คๆวามร่่วมมืือในการรัับส่่งข้้อมููล ส่่งผลให้้ทางศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ.
ได้้รั•ับข้้ระบบการเช้่
อมููลที่่�ไม่่ทััน�อสมัั
ไม่่ตรงตามความต้้
องการที่่�จะนำำ�มาใช้้
ได้้ทัันทีี (Flexibility)
ไม่่สอดคล้้อขาดการบู
งเป็็นมาตรฐานเดีี
ขาดเอกภาพ
มืติ่ยอและบู
รณาการ - ยังไมื่
มื่ความืย่ดหยุ่นของระบบ
รณาการข้ยวกัั
อมืูนล (Integration)
การบริิ
หารจััดบการข้้
อมููลให้้ดเกิิการ
ดประสิิ
ทธิิภาพสููดงติามืโครงการ
สุุด ส่่วนงานวิิ(Tracking)
เคราะห์์ ประมวลผลและพัั
ฒนาแบบจำำ�ลอง
เนื่่�ยอความืรู
งจากข้้เ้ อฉพิาะ
มููลที่่�
• การป็ฏิิ
ัติิและการจั
- ขาดการติิ
การรวบรวมืวิเคราะห์
ข้อมืูล ติ้องอาศึั
ับจากงานจัั
ดหารวบรวมข้้อมููลมาเบื้้�องต้้นไม่่มีีความพร้้อมที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกได้้ จึึงนำำ�มาใช้้ได้้แค่่เพีียง
บุได้้ครัคลของบุ
คลากร
การวิิเคราะห์์และประมวลผลในรููปแบบ Descriptive Analytics คืือ การแสดงผลในรููปแบบที่่�ง่่ายในการนำำ�เสนอ เช่่น
กราฟหรืือตาราง เป็็นต้้น แต่่ไม่่มีีความพร้้อมที่่�จะนำำ�ไปวิิเคราะห์์แบบ Predictive Analytics หรืือ Prescriptive Analytics
ในช่่วงเวลาที่่�มีีความต้้องการทัันท่่วงทีีหรืือเกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน รวมทั้้�งส่่งผลต่่องานพััฒนาระบบแลกเปลี่่�ยน เชื่่�อมโยง
และบูรณาการข้อมูลอีกด้วย
ด้านกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้กระบวนงานหลักท�ำงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันถือว่าบุคลากรภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. สามารถบริหารจัดการงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐก�ำหนดได้ แต่อาจจะได้รับงบประมาณที่จ�ำกัดและไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้การพัฒนางานในหลายส่วนอาจจะไม่ตรงตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ การพัฒนาเครื่องมือ (Tools)
ที่จะใช้ในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพียงบางส่วน การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
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กษาการจั
2.1.2 กระบวนการท�โครงการศึ
ำงานในปั
จจุบดันทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
รองรันบการใช้
ลขนาดใหญ่
(Big Data)
ในการขับเคลือ่ น
จากกระบวนการหลั
ก ข้เพืา่องต้
ที่ ป รึขอ้กมูษาได้
ท� ำ การจ�
ำ แนกกระบวนการท�
ำ งานปั จ จุ บั น ตามภารกิ จ ของ
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลั
งงานของประเทศไทย
กองงานต่าง ๆ ภายใน
สนพ.
และสรุปออกมาในรูปของ Use Case Diagrams ภารกิจ และรายละเอียดการไหลของข้อมูล
Workflows เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และออกแบบการจัดการการไหล และกระบวนการการท�ำงานส�ำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ และให้
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลต่อไป กระบวนการท�ำงานในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1.2.1	ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
จของศููนย์์สเทคโนโลยีี
2.1.2.1 ศูภารกิิ
นย์เทคโนโลยี
ารสนเทศสารสนเทศและการสื่่�อสารในปััจจุุบันั  มีีรายละเอีียดดัังนี้้� โดยจััดทำำ�เป็็น use case diagram
แสดงดัังรููปที่่� 2.1-2 และกระบวนการการทำำ�งานและกระบวนการไหลของข้้อมููล แสดงดััง รููปที่่� 2.1-3 และ รููปที่่� 2.1-4

ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ โดยจัดทำเป็น use
diagram
งรูปdiagram
ที่ 2.1-2ส�ำและกระบวนการการทำงานและกระบวนการไหลของข้
อมูล แสดงดัง
รูcase
ปที่ 2.1-2
แสดง แสดงดั
use case
หรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปที่ 2.1-3 และ รูปที่ 2.1-4

รูปที่ 2.1-2 แสดง use case diagram สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รูปที่ 2.1-3 แสดงกระบวนการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รูปที่ 2.1-3 แสดงกระบวนการทำงานของศู
นย์ตเปิทคโนโลยี
รูปที่ 2.1-4 กระบวนการไหลของข้
อมูล (data flow) ส�ำหรับการผลิ
โตรเลียมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รูปที่ 2.1-4 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับการผลิตปิโตรเลียม
รูปที่ 2.1-4 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับการผลิตปิโตรเลียม

2.1-12
2.1-12
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1) ข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม
ภาพรวมข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (Department of Mineral Fuels) นั้น เป็นข้อมูลในส่วน
ตั้งต้นของพลังงานด้านปิโตรเลียมของประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่ส�ำคัญคือ ข้อมูลปริมาณการผลิตปิโตรเลียมรายเดือน
ข้อมูลการด�ำเนินการส�ำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในไทยรายเดือน ข้อมูลปริมาณปิโตรเลียม มูลค่าและการขายรายเดือน
ค่าภาคหลวง และข้อมูลปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมรายปี โดยปัจจุบัน แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากเว็บไซต์ http://dmf.go.th
ผู้ที่น�ำข้อมูลไปใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจะน�ำข้อมูลพลังงานดังกล่าว โดยการเป็นส่วนหนึ่งในการหาปริมาณพลังงานที่มาจาก
แหล่่งผลิิตในประเทศไทย ข้้อมููลเหล่่านี้้�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ โดยการเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการวิิเคราะห์์ความสามารถการผลิิตพลัังงาน
จากประเทศเฉพาะหมวดปิิโตรเลีียม โดยทะเบีียนข้้อมููลทางที่่�ปรึึกษาได้้จัดั ทำำ�ในรายละเอีียดในหััวข้้อ 2.2.2 ด้้านข้้อมููลพลัังงาน
ที่่�จััดเก็็บในปััจจุุบัันและมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในภาคผนวก ข
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่อง แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ความล่าช้าและความไม่สม�่ำเสมอของข้อมูลในบางรอบของการน�ำเข้าข้อมูล พบว่าผู้ด�ำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมอาจไม่ได้รับข้อมูลบางส่วน ท�ำให้มีปัญหาในการน�ำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เช่น
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบการผลิตของเดือนก่อนหน้าขาดหายไป
- ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลย้อนหลังประมาณ 2 เดือน
- ข้อมูลแปลง และแหล่งผลิตปิโตรเลียมในไทยไม่สามารถระบุตำ� แหน่งทีใ่ ช้ในการขุดเจาะ หรือต�ำแหน่งพืน้ ที่
เพื่อระบุจังหวัดและอ�ำเภอที่ด�ำเนินการผลิตได้
- การน�ำข้อมูลเข้ายังเป็นการ key in ในบางส่วน เช่น ข้อมูลปริมาณเทียบเท่าน�้ำมันดิบและข้อมูล
ก๊าซธรรมชาติเหลว จะไม่ถูกน�ำมาเก็บในฐานข้อมูล ทางผู้ด�ำเนินการจะต้องเลือกตัดข้อมูลส่วนนี้ออกไป
- ความละเอียดของข้อมูลด้านการผลิตปิโตรเลียมสามารถเก็บละเอียดมากขึ้นได้จากมิติการผลิตรายหลุม
และมีรายละเอียดประเภทของหลุมผลิต ประเภทผลผลิตปิโตรเลียม เช่น ก๊าซ น�้ำมัน และน�้ำ เข้ามาใน
ฐานข้อมูลหลักได้ ทั้งนี้ตัวอย่างประโยชน์ เช่น น�ำมาใช้วิเคราะห์ในเชิงปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในไทย
และศักยภาพการผลิตแยกตามประเภทของหลุมผลิต การก�ำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถน�ำข้อมูลที่เกิดจากการผลิตพลังงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป
- เมือ่ มีขอ้ มูลแหล่งใหม่เข้ามาผูด้ ำ� เนินการต้องท�ำงานการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำมาใช้
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องการส�ำรวจปิโตรเลียม
- ยังไม่ได้นำ� ข้อมูลส่วนนีจ้ ดั เก็บในระบบฐานข้อมูล ซึง่ ข้อมูลนีม้ ปี ระโยชน์ในการวิเคราะห์ปริมาณการลงทุน
และกิจกรรมการจัดหาปิโตรเลียมในประเทศไทย ได้ละเอียดถึงรายหลุมที่ขุดเจาะรายเดือน
- ไม่สามารถระบุได้ว่าหลุมที่ด�ำเนินการขุดเจาะในแต่ละเดือนนั้น เกิดจากการเจาะในแหล่งใหม่ หรือแหล่ง
ทีม่ กี ารผลิตอยูแ่ ล้ว ทัง้ นีเ้ มือ่ เกิดแหล่งผลิตใหม่ ระบบควรทีจ่ ะสามารถตรวจสอบได้วา่ เป็นแหล่งผลิตใหม่จริง
ชื่อแหล่งถูกต้อง และน�ำมาเป็นชื่อแหล่งปิโตรเลียมอ้างอิงเพิ่มเติมได้ในอนาคต
- สามารถน�ำข้อมูลการขุดเจาะเพื่อให้เห็นทิศทางการลงทุนหรือการด�ำเนินการของบริษัทต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยในแต่ละรอบรายเดือน และสามารถดูศกั ยภาพการด�ำเนินการของบริษทั ผูด้ ำ� เนินการ รวมถึง
ทิศทางและพืน้ ทีส่ ำ� รวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ซึง่ ในส่วนของการวางแผนนโยบายสามารถน�ำ
ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อใช้ด�ำเนินการตัดสินใจในการให้อนุญาตสัมปทานในไทยในแต่ละแปลง
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
- ความละเอียดของข้อมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมยังไม่มากเพียงพอ พบว่ามีชื่อแหล่งซ�้ำซ้อน ตัวอย่าง เช่น
แหล่งกะพงมีจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งแถว ซึ่งทางผู้รับผิดชอบในการน�ำข้อมูลเข้า  จะต้องน�ำส่วนของข้อมูลที่
เก็บมารวมเป็นแถวเดียว ทัง้ นีถ้ า้ เพิม่ มิตทิ ลี่ ะเอียดขึน้ อีกหนึง่ คอลัมน์จะสามารถแก้ไขปัญหาการรวมข้อมูล
เบื้องต้นให้ผู้ด�ำเนินการท�ำงานสะดวกยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการแปลงสภาพข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น
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- งงานของประเทศไทย
ขาดข้อมูลในส่วนผูซ้ อื้ หรือมิตทิ สี่ มั พันธ์กนั อืน่ ๆ ซึง่ คาดว่าทางกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติรายงานฉบั
อาจท�ำการเก็
บข้รณ์
อมูล
บสมบู
แผนพลั

ที่อาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมหลังท�ำการส�ำรวจรายละเอียดในแต่และกรม
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านการส�ำรองปิโตรเลียม
2) การจัดหาผลิ
ณฑ์ำปเข้ิโตรเลี
การผลิ
ตภายในประเทศ
งออก่อการใช้
น้ำมันเตาและราคา
- เป็ตนภัการน�
าข้อมูยลมแบบ
manual
ท�ำให้มีโอกาสผิการส่
ดพลาดเมื
ท�ำการกรอกข้
อมูลเข้าสู่ระบบ
รอบปรับปรุงข้อมูลไม่แน่นอนและรอบการเผยแพร่ขอ้ มูลค่อนข้างยาวนาน (1 ปี) ท�ำให้ผรู้ บั ผิดชอบการน�ำ
น้ำมันต่า- งประเทศ
ข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ต้องเข้ามาตรวจสอบซ�ำ้ จนกว่าจะพบข้อมูลล่าสุดและน�ำมาเก็บในฐานข้อมูลต่อไป
ตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียมและการผลิ
ตภายในประเทศนั
้น มาจากแหล่
ก คือ
2) การจัดภาพรวมข้
หาผลิตภัณอฑ์มูปลการจั
ิโตรเลีดยหาผลิ
ม การผลิ
ตภายในประเทศ
การส่งออก
การใช้น�้ำมันเตาและราคาน�
้ำมันงต่หลั
างประเทศ
กรมธุ
จพลัดงงาน
ณฑ์ทยมและการผลิิ
ี่เกี่ยวข้องกับตปิภายในประเทศนั้้�
โตรเลียมทั้งในส่นวนของเชื
้อเพลิ
ดิบ และ
ภาพรวมข้้
อมููรลกิการจัั
หาผลิิซึต่งภััมีณผลิฑ์์ตปิภัิโตรเลีี
มาจากแหล่่
งหลััง กน้ คืืำมัอนกรมธุุ
รกิิจพลัังงาน ซึ่่�งมีี
ผลิิตภััณฑ์์ผลิ
ที่่�เกี่่�ตยภัวข้้ณอฑ์งกััอบื่นปิิโๆตรเลีี
ยมทั้้�งในส่่่อวนของเชื้้�
อเพลิิงต น้ำำ��มัั
บ และผลิิ
ภััณฑ์์อื่่�น ๆ โดยความเชื่่�องมโยงของผลิิ
โดยความเชื
มโยงของผลิ
ภัณฑ์นดิิเหล่
านี้เชื่อตมโยงในภาพของการใช้
านพลังงานตภััณฑ์์เหล่่านี้้�
เชื่่�อมโยงในภาพของการใช้้
ถููกอ้้วานของการผลิ
งอิิงจากข้้อมููลตดิิภายในประเทศ
บทั้้�งในส่่วนของการผลิิ
ตภายในประเทศ
ภายในประเทศส่งวานพลัั
นหนึง่งงานภายในประเทศส่่
ซึ่งถูกอ้างอิงจากข้อวมูนหนึ่่�
ลดิบง ซึ่่�ทั้งงในส่
การนำเข้
า
การนำำ�เข้้าจากต่
จากต่่าางประเทศ
งออก
และการจัั
ดเก็็บดภายในประเทศ มีี
รายละเอีี
ดการแยกประเภทปิิ
โตรเลีียมสำำ�หรัับเฉพาะ
งประเทศการส่่
การส่
งออก
และการจั
เก็บภายในประเทศ
มีรยายละเอี
ยดการแยกประเภท
น้ำำ��มัันเตา โดยเก็็บปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเตาแยกเป็็นประเภทอุุตสาหกรรม 9 ประเภท และภาคการขนส่่ง โดยทั้้�งหมดจะมีีข้้อมููล
ปิโตรเลียมสำหรับเฉพาะน้ำมันเตา โดยเก็บปริมาณการใช้น้ำมันเตาแยกเป็นประเภทอุตสาหกรรม 9
ราคาน้ำำ��มัันจากต่่างประเทศสำำ�หรัับน้ำำ��มัันแต่่ละชนิิด โดยทะเบีียนข้้อมููลทางที่่�ปรึึกษาได้้จััดทำำ�รายละเอีียดในหััวข้้อ 2.2.2 ด้้าน
้งหมดจะมี
มูลราคาน้ำมัขนโดยกระบวนการไหลของข้้
จากต่างประเทศสำหรับน้อำมููมัลนแสดงดัั
แต่ละ งรููปที่่� 2.1-5
ข้้อมููลพลัังประเภท
งานที่่�จััดเก็็และภาคการขนส่
บในปััจจุุบัันและมีีง รโดยทั
ายละเอีี
ยดเพิ่่�มเติิขม้อในภาคผนวก

ชนิด โดยทะเบียนข้อมูลทางที่ปรึกษาได้จัดทำรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานที่
รูปที่ 2.1-5จัดกระบวนการไหลของข้
มูล (data
flow)
หรับผลิตภัณฑ์ขปโดยกระบวนการไหลของข้
ิโตรเลียม
เก็บในปัจจุบันและมีรอายละเอี
ยดเพิ
่มเติส�มำในภาคผนวก
อมูลแสดงดัง
รูปที่ 2.1-5

รูปที่ 2.1-5 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปัญหาที่พบ

การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูล
- ในส่วนมุมมองด้านประเทศนั้นสามารถจับกลุ่มให้เห็นมิติที่สร้างภาพใหญ่มากขึ้น เช่นการมองด้านทวีป
หรือกลุ่มประเทศ
- ผู้จัดเก็บข้อมูลจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับแต่งโครงสร้างจาก File Excel ซึ่งสร้างความล�ำบากในการจัดเก็บ
ข้อมูล

2.1-15

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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- เมือ่ มีชนิดข้อมูลเข้ามาใหม่ทางระบบยังไม่สามารเก็บข้อมูลในเบือ้ งต้นได้ทนั ที โดยจะต้องท�ำการสร้างชนิด
ข้อมูลนั้นก่อนน�ำเข้า เช่น ชื่อของน�้ำมันดิบของแต่ละประเทศ จะใช้ชื่อเรียกน�้ำมันดิบไม่เหมือนกัน และมี
ข้อมูลชื่อน�้ำมันดิบ หรือชื่อประเทศใหม่ ๆ เข้ามาตลอดเวลา ซึ่งทางผู้ด�ำเนินการต้องตั้งชื่อชนิดน�้ำมันดิบ
หรือชื่อประเทศเหล่านั้นเข้ามาในฐานข้อมูลก่อนจึงจะท�ำการน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้
- พบข้อมูลปริมาณรวมไม่เท่ากับราคาคูณด้วยปริมาณในการจัดซื้อ ถ้าผู้ใช้งานข้อมูลไม่มีความเข้าใจอาจ
ท�ำให้เกิดการน�ำข้อมูลไปใช้อย่างผิดพลาด
- มีขอ้ มูลหลายส่วนทีท่ ำ� การเก็บข้อมูลแต่ยงั ไม่ได้นำ� มาเปรียบเทียบ หรือสร้างให้เห็นเป็นห่วงโซ่อปุ ทานของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- มีโอกาสเกิดความล่าช้าและความไม่สม�่ำเสมอของข้อมูลในบางรอบการปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากการส่ง
ข้อมูลมาโดยรายบุคคล
- ข้อมูลที่ได้บางส่วนยังไม่มีการจัดเก็บเนื่องจากระบบฐานข้อมูลเดิมไม่รองรับ
- ยังไม่พบการน�ำข้อมูลมาเชือ่ มโยงกันให้เห็นชัดเจนในเรือ่ งของห่วงโซ่อปุ ทาน จากแหล่งผลิต โรงกลัน่ การน�ำเข้า
การส่งออก เพื่อน�ำมาวางแผนและก�ำหนดนโยบายจากข้อมูลดิบที่มี เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิด
ไม่ทราบแหล่งที่ไป ว่าน�ำไปใช้ประโยชน์ปลายทางที่ไหน อย่างไร
- กลุม่ บริษทั ต่าง ๆ นัน้ สามารถแยกรายละเอียดประเภทกลุม่ ได้เพิม่ เติม เช่น รัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
สามารถน�ำมาวิเคราะห์และท�ำให้เห็นภาพในเชิงของกลุ่มได้หลากหลายมิติมากขึ้น เป็นต้น
- การวิเคราะห์การบริโภคภายในประเทศนัน้ เกิดจากปริมาณการขายน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ท�ำให้
มีโอกาสมองภาพการใช้พลังงานในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่ครบทุกภาคส่วน
- การน�ำเข้าข้อมูลยังเป็นแบบ Manual เช่น ข้อมูลการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ ท�ำให้มโี อกาสเกิดความผิดพลาด
ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล
- เมื่อมีข้อมูลแหล่งปิโตรเลียมใหม่ หรือมีการเปลี่ยนชื่อ ผู้ด�ำเนินการต้องท�ำการตรวจสอบเอง และต้อง
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำมาใช้ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
- ข้อมูลการใช้น�้ำมันเตายังมีส่วนที่ต้องไปดึงข้อมูลเองจากเว็บของกรมธุรกิจพลังงาน ในส่วนของการจัดหา
และจัดจ�ำหน่ายในส่วนของภาคขนส่ง ซึ่งผู้น�ำเข้าข้อมูลจะต้องน�ำเข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง
- การกรอกข้อมูลราคาน�้ำมัน ผู้จัดท�ำต้องใช้ความช�ำนาญในการน�ำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางหลาย
แหล่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหน่วยตัวคูณอาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงแหล่งข้อมูลราคา
น�้ำมันในแต่ละประเทศนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ และต้องท�ำการแปลงหน่วย ณ จุดนี้สามารถท�ำการ
ตรวจทานข้อมูลอัตโนมัติได้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะน�ำเข้าข้อมูลผิดพลาด
3) การผลิตไฟฟ้า การน�ำเข้าไฟฟ้า การจ�ำหน่ายและการใช้ไฟฟ้า
ภาพรวมข้อมูลไฟฟ้าที่ได้นั้น เป็นข้อมูลในส่วนตั้งต้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า  และการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย โดย
ด้านการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  ข้อมูลโรงงานผลิตไฟฟ้า  ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ใน
โรงงาน ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (NET) ที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่น�ำเข้า สัญญาการผลิตไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนการขายและการใช้ไฟฟ้านั้น ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการขายไฟฟ้า ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
ให้กบั ต่างประเทศ ราคาขายให้กบั ต่างประเทศ tariff การผลิตไฟฟ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพือ่ ขายนอกระบบ grid และ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัด
โดยข้้อมููลด้้านการผลิิตไฟฟ้้าจะได้้ข้้อมููลจาก กฟผ. และคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) (เฉพาะในส่่วนของ
โรงผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็ก และโรงไฟฟ้้าที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายขายไฟนอกระบบ grid) โดยจะมีีข้้อมููลการผลิิตไฟฟ้้าของโรงไฟฟ้้าของ
กฟผ. ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนขนาดใหญ่่ (IPP) ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (SPP) ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็กมาก (VSPP) และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขายเอง
โดยไม่่จำำ�หน่่ายเข้้าระบบ (IPS) และผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วย ปริิมาณการผลิิตไฟฟ้้าจริิง ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ใช้้ใน
โรงงาน ปริิมาณการผลิิตไฟฟ้้าสุุทธิิ พลัังงานไฟฟ้้าสููงสุุด ณ เวลา Peak ของเดืือน การใช้้ประเภทเชื้้�อเพลิิงและปริิมาณเชื้้�อเพลิิง
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ในการผลิิตไฟฟ้้า ส่่วนการจำำ�หน่่ายและการใช้้ไฟฟ้้านั้้�นจะได้้ข้้อมููลจาก การไฟฟ้้าฝ่า่ ยผลิิต (กฟผ.) การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.)
และการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) และ คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.) โดยข้้อมููลที่่�นำำ�เข้้าระบบของ สนพ. โดย
ทะเบีียนข้้อมููลทางที่่�ปรึึกษาได้้จััดทำำ�รายละเอีียดในหััวข้้อ 2.2.2 ด้้านข้้อมููลพลัังงานที่่�จััดเก็็บในปััจจุุบัันและมีีรายละเอีียด
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
เพิ่่�มเติิมในภาคผนวก ขพลักระบวนการไหลของข้้
อมููลแสดงดัังรููปที่่� 2.1-6 และรููปที่่� 2.1-7
งงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 2.1-6 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ส�ำหรับไฟฟ้า 

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

รููปที่่� 2.1-7 กระบวนการไหลของข้้
อมููลกระบวนการไหลของข้
(data flow) สำำ�หรััอบมูไฟฟ้้
า flow) สำหรับไฟฟ้า
รูปที่ 2.1-6
ล (data

รูปที่ 2.1-7 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับไฟฟ้า (ต่อ)
2.1-18

ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องการผลิตไฟฟ้า
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
- ความล่าช้าและความไม่สม่ำเสมอของข้อมูลในบางรอบของการปรับปรุงข้อมูล พบว่า
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ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องการผลิตไฟฟ้า
- ความล่าช้าและความไม่สม�่ำเสมอของข้อมูลในบางรอบของการปรับปรุงข้อมูล พบว่าผู้ด�ำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ปรับปรุงบางเดือน ท�ำให้มีปัญหาในการน�ำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ หรือการ
คาดการณ์ข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลการผลิตของเดือนก่อนหน้า 
- ข้อมูลชนิดเดียวกันมาจากหลายแหล่ง เช่น จากเว็บไซต์และจากอีเมล์ ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
- ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลย้อนหลังประมาณ 2 เดือน เช่น ปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) จะได้
ข้อมูลล่าสุดของเดือน ตุลาคม 2562
- ข้อมูลทีไ่ ด้บางส่วนยังไม่มกี ารจัดเก็บเนือ่ งจากระบบฐานข้อมูลเดิมไม่รองรับ เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Station
service off-load ในโรงไฟฟ้า และ พลังงานสูงสุด ณ เวลา Peak ของเดือน
- การแบ่ง categories ของแต่ละผู้ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้ายังไม่มีความสอดคล้องกัน
- การผลิตไฟฟ้าจาก SPP ยังไม่มีข้อมูลการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลการใช้ในโรงงานไฟฟ้าไม่ได้แยก
เป็น Station service on-load และ Station service off-load เหมือนกับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และ IPP
- ข้อมูลเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้ายังต้องหาข้อมูลเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางส่วน พพ. มีเก็บไว้ แต่ พพ. จะให้
ข้อมูลเป็นรายปี และข้อมูลล่าช้า 1 ปี ซึ่งความล่าช้าของข้อมูลท�ำให้มีปัญหาในการวิเคราะห์
- มีความไม่สอดคล้องกันของชือ่ ย่อโรงผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. และ จากในระบบของ สนพ. ต้องท�ำการ mapping
เองภายในระบบ
- มีความไม่สอดคล้องกันของชื่อประเภทโรงไฟฟ้า บางครั้งเป็นภาษาไทย บางครั้งเป็นภาษาอังกฤษ
- ไม่สามารถดูได้วา่ ใช้เชือ้ เพลิงเท่าไหร่เมือ่ เทียบกับปริมาณการผลิตไฟฟ้า โดยมีขอ้ มูลปริมาณเชือ้ เพลิงเฉพาะ
โรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เท่านั้น
- การน�ำเข้าข้อมูลยังเป็นแบบ Manual โดยต้องมาปรับไฟล์ Excel เพือ่ ทีจ่ ะ upload เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
- ความละเอียดของข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าสามารถเก็บละเอียดมากขึน้ ได้ ในกรณีที่ กกพ. ส่งข้อมูลให้เพิม่ เติม
- เมือ่ มีขอ้ มูลแหล่งใหม่ หรือมีการเปลีย่ นชือ่ โรงไฟฟ้า ผูด้ ำ� เนินการต้องท�ำการตรวจสอบเองว่าเป็นโรงไฟฟ้าใหม่
หรืื อโรงไฟฟ้้ าที่่�มีี การเปลี่่�ยนชื่่�อ และต้้ องยืื นยัั นความถูู กต้้ องของข้้ อมูู ลก่่ อนนำำ�มาใช้้  ซึ่่� งบางครั้้� งมีี
ความผิิดพลาดเกิิดขึ้้�น
- ข้อมูลไฟฟ้าน�ำเข้าจะใช้ข้อมูลจังหวัดที่น�ำเข้า ไม่ได้ใช้ข้อมูลต�ำแหน่งที่ผลิตของประเทศที่ขอซื้อไฟฟ้า
- การหาจัังหวััดของโรงผลิิตไฟฟ้้ายัังต้้องหาข้้อมููลเอง ซึ่่�งถ้้ามีีโรงไฟฟ้้ารายใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นจะต้้องใช้้วิิธีี
แบบใช้้บุุคคลในการหาข้้อมููลจัังหวััด
- ข้อมูลโรงไฟฟ้า  IPP ชื่อบางครั้งใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ บางครั้งใช้ชื่อเต็มภาษาไทย เช่น ใน sheet gen3
และ fuel2 (production.xls)
- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะมีเฉพาะของ กฟผ. และ IPP ภายใต้ กฟผ.
- ไม่มีข้อมูลโรงไฟฟ้าที่หยุดการผลิต ยกเลิกการผลิต หรือโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ที่ชัดเจน
- การนำำ�เข้้าไฟฟ้้า  จะต้้องใช้้ค่่าปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าจากไฟล์์หนึ่่�ง (Jan2019 production.xls) ไปคููณกัับ
ราคาจากอีีกไฟล์์หนึ่่�ง (นำำ�มาจากสููตรการปรัับอััตราค่่าไฟฟ้้า  (FT) ข้้อมููลช้้าหลายเดืือน (2-4 เดืือน)
ถ้้าราคายัังไม่่ได้้ข้อ้ มููลจะใช้้ข้อ้ มููลราคาของเดืือนล่่าสุดุ ที่่�มีีข้อ้ มููล การประมาณราคาสำำ�หรัับการหามููลค่่าการ
น�ำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ จะใช้ความจ�ำของผูเ้ ก็บข้อมูล และจะต้องมีการ update ข้อมูลใหม่ ซึง่ เมือ่ ได้
ข้อมูลจาก กฟผ. โดยตรงจะท�ำให้การท�ำงานสะดวก และข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- การน�ำค่าปริมาณไฟฟ้ามาใช้บางครัง้ รายงานปริมาณไม่เท่ากัน เช่น ปริมาณไฟฟ้าทีไ่ ด้จาก กฟผ. รายเดือน
ไม่ตรงกับ FT และต้องมีการ key in ราคาเข้าระบบ
- จังหวัดที่น�ำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ สนพ. ต้องหาข้อมูลเอง
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมโดยใช้มลู ค่าแยกตาม tariff โดยค�ำนวณจากปริมาณไฟฟ้าแยกตาม tariff และ
ราคาแยกตาม tariff
- โรงไฟฟ้้าราชบุุรีี ต้้องมีีการ key in เชื้้�อเพลิิงไฟฟ้้า  (ก๊๊าซธรรมชาติิ) ซึ่่�งแต่่ก่่อนเป็็นโรงไฟฟ้้าของ กฟผ.
แต่่ข้อ้ มููลได้้จาก ปตท. (Summary-NEPO-Monthly-Nov-19.xlsx) ทำำ�ให้้มีเี ชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการผลิิตไฟฟ้้า
เพิ่มเติมนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
- มีความต้องการข้อมูลรายโรงไฟฟ้าของ IPS แต่ยังไม่ได้ข้อมูล
- กกพ. มีข้อมูล VSPP ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เข้าระบบ grid แต่ยังไม่ได้รายงานมาที่ สนพ.
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก VSPP
- การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก กฟภ. (PEA Solar roof) ปัจจุบนั ใช้ผลรวมการผลิตเท่านัน้ ยังไม่ได้
เก็บข้อมูลการผลิตรายแห่งได้
- การผลิิตไฟฟ้้าจ่่ายให้้กัับระบบของ กฟภ. และ กฟน. (PEA FiT ของ PEA and MEA) ปััจจุุบััน สนพ.
ใช้้ผลรวมการผลิิตเช่่นเดีียวกััน ยัังไม่่เก็็บข้้อมููลรายแห่่งและรายเชื้้�อเพลิิงที่่�ผลิิตไฟฟ้้า
- ข้อมูล adder จาก กฟภ. จะเก็บผลรวมการผลิตรายประเภทเชื้อเพลิง ยังไม่มีรายโรงไฟฟ้า
- ข้อมูลบางส่วนไม่สอดคล้องกันระหว่าง กฟน. และ กฟภ. เช่น กฟน. ส่งรหัสโรงไฟฟ้า  ส่วน กฟภ. จะส่ง
ชื่อของโรงไฟฟ้า บางครั้งส่งชื่อโรงไฟฟ้ามาบางส่วนท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการจ�ำแนกโรงไฟฟ้า
- ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจาก กฟน. (File FiT) จะต้องหักลบปริมาณการผลิตไฟฟ้าประเภทขยะออกไป
เนื่องจากข้อมูลจาก file MEA adder มีการรวมการผลิตไฟฟ้าจากขยะและน�ำเข้าระบบ สนพ. แล้ว
- ข้อมูลที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์คือสถานะ VSPP จาก กฟน. (2019-09_MEA-StatusVSPP_
คุณวีรพงษ์.xlsx) เช่น สถานการณ์รบั ซือ้ ไฟฟ้า สถานะ solar ภาคประชาชน สถานะ solar pilot project เป็นต้น
- ข้อมูลควรได้จากที่เดียวจาก กกพ. ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลจากการไฟฟ้าทั้ง 3 การไฟฟ้า
- การประมวลผลข้อมูลยังต้องมีการใช้ความรูเ้ ฉพาะตัวบุคคล เช่น ไฟล์ FiT ของ MEA ต้องน�ำส่วนทีเ่ ป็นขยะ
ออกไป เพราะมีการรายงานซ�ำ้ ซ้อน อยูใ่ นไฟล์ adder อยูแ่ ล้ว (2019-09_MEA-VSPP_FiT_คุณวีรพงษ์.xlsx)
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลในเรื่องการขายไฟฟ้าและการส่งออก
- มีการใช้ตัวย่อ ซึ่งเข้าใจกันเองภายใน สนพ. เช่น R1-R3 ในการจัดกลุ่มผู้ขายไฟฟ้า
- การใช้้ข้้อมููลจากไฟล์์ จะต้้องมีีการแปลผลเอง เช่่น การใช้้ไฟฟ้้าจะไม่่ใช้้ข้้อมููลการขายไฟฟ้้าจาก กฟภ.
ให้้กัับตััวกลางเพื่่�อจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าอีีกทอดหนึ่่�ง เพราะข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้้าสุุดท้้ายจะซ้ำำ��ซ้้อน
- ข้อมูลสถานะต่าง ๆ ของเขื่อนของ กฟผ. ยังไม่ได้มีการจัดเก็บ
- ราคาราย tariff จาก FT มีแยกปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดด้วย ท�ำให้สามารถดูมูลค่าย่อยจนถึง
รายจังหวัด หรือแยกราย tariff ได้เลย และแยกตาม TSIC ได้ด้วย
- การขายไฟฟ้้าให้้กัับต่่างประเทศยัังไม่่ได้้ข้้อมููลมููลค่่าการขายจริิง ปััจจุุบัันใช้้ค่่าหน่่วยไฟฟ้้าจาก กฟภ.
ในการคำำ�นวณ และใช้้ปริิมาณการขายไฟฟ้้าจากไฟล์์ของ กฟผ.
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลเรื่องการ ใช้ไฟฟ้ารายจังหวัด
- กฟภ. แยกข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดตามประเภท ซึง่ ยังไม่ได้จดั เก็บ เช่น small, medium, and large
businesses
- TSIC ที่ได้จาก กฟภ. มี 2 หลัก ท�ำให้ไม่สามารถแยกประเภทได้ จริง ๆ แล้ว กฟภ. มี 5 หลักในรายจังหวัด
แต่ไม่ได้ข้อมูล ได้มีการลอง map แล้ว แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ตรงกัน
- ข้อมูลรหัสจังหวัดของ กฟน. ไม่ตรงกันกับข้อมูลในกระทรวงมหาดไทย และไม่ตรงกับ กฟผ.
- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดของแต่ละประเภททีร่ ายงานจาก กฟน. รูปแบบไม่สอดคล้องกัน เช่น บางครัง้
แยกตามประเภท TSIC และบางครัง้ รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าเช่น บ้าน องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ไฟชัว่ คราว
สถานีอัดประจุไฟฟ้า ท�ำให้การน�ำเข้าข้อมูลจะต้องตั้งรหัสภายในของ สนพ.
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

- แผนพลั
ไฟฟ้าฟรี
ที่ได้ข้อมูลจาก กฟภ. ไม่มีเลข tariff ต้องมาตั้งรหัสเองในระบบของ สนพ. รายงานฉบับสมบูรณ์
งงานของประเทศไทย
- การใช้ไฟฟ้าฟรีของ กฟน. ไม่ได้มีการรายงาน
4) การผลิต การใช้ลิกไนต์และการนำเข้าถ่านหิน
4) การผลิต การใช้ลิกไนต์และการน�ำเข้าถ่านหิน
ภาพรวมข้อมูลภาพรวมข้
การน�ำเข้อามูและการใช้
ไนต์ โดยใช้
้อมูลโดยใช้
จากการไฟฟ้
าฝ่ายผลิต าซึฝ่่งาประกอบด้
วยการใช้วลยการ
ิกไนต์ในโรงไฟฟ้า
ลการนำเข้ลาิกและการใช้
ลิกขไนต์
ข้อมูลจากการไฟฟ้
ยผลิต ซึ่งประกอบด้
จากใช้กฟผ.
มีเฉพาะโรงผลิ
ไฟฟ้ซึาแม่
มาะ ส่วนข้อตมูไฟฟ้
ลการใช้
ลิกไนต์
คืออทีมู่อลื่นการใช้
ๆ ประกอบด้
จีซีเมนต์ บจก.
ลิกไนต์ซึ่งในโรงไฟฟ้
าจาก ตกฟผ.
่งมี เฉพาะโรงผลิ
าแม่เมาะ
ส่วนข้
ลิกไนต์คือวทีย่อเอสซี
ื่น ๆ ประกอบด้
วย ทีดับบลิว
โคออพเปอเรชั
น่ บจก.
ทรัพย์ บจก. จะเก็
บข้อและ
มูลการใช้
ลกิ ไนต์ทรรัวมกั
ส่วนข้จะเก็
อมูลบการผลิ
ประกอบด้
วย กฟผ. บริษทั
เอสซีจีซีเมนต์
บจก.และทีดลานนาทวี
ับบลิว โคออพเปอเรชั
่น บจก.
ลานนาทวี
พย์นบจก.
ข้อมูลตการใช้
ลิกไนต์
ลานนาทวี
ย์ และ
บริษัทตสัประกอบด้
นติตรานนท์
ข้อษมูัทลลานนาทวี
การใช้และการผลิ
ตได้บริ
มาจาก
และ กรมอุ
รวมกันทส่รัวพนข้
อมูลการผลิ
วย โดยได้
กฟผ. บริ
ทรัพย์ และ
ษัทสันกฟผ.
ติตรานนท์
โดยได้ตขสาหกรรมพื
้อมูลการ ้นฐานและ
การเหมื
องแร่ (กพร.)
ลที่ได้และ
จากกรมอุ
กฟผ.ตจะมี
รายละเอี้นยฐานและการเหมื
ดเพิ่มเติมคือ ปริอมงแร่
าณการใช้
ิกไนต์อเมูทีลยทีบกั
ใช้และการผลิ
ตได้โดยข้
มาจากอมูกฟผ.
สาหกรรมพื
(กพร.) ลโดยข้
่ได้บจการผลิ
าก กฟผ.ตไฟฟ้า (kWh)
เป็นจะมี
เท่าไหร่
รายละเอียดเพิ่มเติมคือ ปริมาณการใช้ลิกไนต์เทียบกับการผลิตไฟฟ้า (kWh) เป็นเท่าไหร่
ภาพรวมข้อมูลการน�ำเข้าและการใช้ถ่านหิน โดยน�ำข้อมูลการน�ำเข้าหลักมาจากกรมศุลกากร http://customs.go.th/
ภาพรวมข้ อมู ลการนำเข้ าและการใช้ ถ ่ านหิ น โดยนำข้ อ มู ล การนำเข้ าหลั ก มาจากกรมศุลกากร
statistic_report.php?ini_content=statistics_report&ini_menu=nmenu_esevice&left_menu=nmenu_esehttp://customs.go.th/statistic_report.php?ini_content=statistics_report&ini_menu=nmenu_esevice&l
vice_007&lang=th&left_menu=nmenu_esevice_007 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณและมูลค่าของถ่านหินแต่ละประเภท
eft_menu=nmenu_esevice_007&lang=th&left_menu=nmenu_esevice_007
และผลผลิ
ตพลอยได้ เช่น anthracite, peat, briquettes, coke, retort และ lignite โดยมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ปริมาณและมู
ของถ่ปานหิ
นแต่ลจัะประเภท
และผลผลิ
น anthracite,
peat,ดเก็็briquettes,
โดยทะเบีี
ยนข้้อลมููค่ลาทางที่่�
รึึกษาได้้
ดั ทำำ�รายละเอีี
ยดในหััวตข้้พลอยได้
อ 2.2.2 ด้้เช่านข้้
อมููลพลัังงานที่่�จัั
บในปััจจุุบันั coke,
และมีีรายละเอีียด
retort
และ
lignite
เพิ่่�มเติิมในภาคผนวก ข และกระบวนการไหลของข้้อมููลแสดงดัังรููปที่่� 2.1-8
โดยทะเบียนข้อมูลทางที่ปรึกษาได้จัดทำรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บใน
จจุบันและมี
รายละเอียดเพิ่มเติอมมูในภาคผนวก
ข และกระบวนการไหลของข้
รูปทีปั่ 2.1-8
กระบวนการไหลของข้
ล (data flow)
ส�ำหรับถ่านหินและลิกไนต์อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-8

รูปที่ 2.1-8 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับถ่านหินและลิกไนต์
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลเรื่องการผลิตและการใช้ลิกไนต์
- ยังไม่ได้น�ำข้อมูลจากกรมศุลกากร เรื่องการน�ำเข้าและส่งออกลิกไนต์เข้าสู่ระบบ
- การน�ำเข้าข้อมูลต้องมีการค�ำนวณโดยแยกประเภทระหว่างลิกไนต์ทผี่ ลิตและใช้ใน กฟผ. แยกกันกับทีอ่ นื่ ๆ
โดยจะต้องค�ำนวณผลรวม และน�ำเข้าระบบ สนพ. เอง
- บางครั้งไม่ได้ข้อมูลจากแหล่งต้นทางท�ำให้ต้องมีการส่งอีเมล์ติดตามด้วยตนเอง
- ยังไม่มีการเก็บข้อมูลการใช้ปริมาณลิกไนต์เทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
- การใช้ลิกไนต์ของโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะของ กฟผ. ที่ได้รายงานจาก กพร. ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
กฟผ. โดยตรง เนื่องจากอาจมีการเก็บส�ำรองลิกไนต์ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลเรื่องการน�ำเข้าถ่านหิน
- ควรใส่ code ที่ตั้งโดยกรมศุลกากรส�ำหรับเลือกประเภทถ่านหินจากเว็บไซต์กรมศุลกากร โดย code
จะทราบเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น
- Code ทีก่ รมศุลกากรและ สนพ. ใช้ในการเก็บถ่านหินไม่ตรงกัน ท�ำให้ผนู้ ำ� เข้าข้อมูลจะต้องเชือ่ มโยงข้อมูล
ด้วยตัวเอง
- ยังใช้การ key in เพื่อน�ำข้อมูลเข้าระบบของ สนพ.
- มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดเก็บ เช่น ในอนาคตจะไม่จัดเก็บข้อมูลที่เป็น peat
- มีการเก็บปริมาณถ่านหินรวม เข่น
• Peat, agglomerated lignite, และ Briquettes
• Coke และ retort
- ไม่มีข้อมูลการส่งออกถ่านหิน
- การกรอกข้อมูลการน�ำเข้าถ่านหินนั้น ท�ำได้ยากและใช้เวลา ต้องอาศัยการเข้าเว็บไซต์ ท�ำการกรอกรหัส
HS-Code และน�ำข้อมูลมาคีย์ด้วยระบบ Manual รวมถึงในบางรายการผู้น�ำเข้าข้อมูลต้องเข้าใจและ
ท�ำการรวมชนิดถ่านหินเป็นค่าเดียว เช่น การรวมข้อมูล Peat, Agglomerated lignite และ Briquettes
เข้าด้วยกัน โดยที่ในอนาคตอาจจะมีการปรับการรวมข้อมูล ท�ำให้เกิดความล�ำบากในการจัดการข้อมูล
ที่เก็บแล้วในอดีต
- ข้อมูลจากกรมศุลกากรนั้นไม่สามารถแยกระบุได้ว่า  สิ่งที่น�ำเข้าชนิดใดเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ใช่ ในขณะที่
การก�ำหนดนั้นอาจมีความแตกต่างกันในระหว่างกรมอื่น ๆ เช่น พพ. หรือ=T”
- ระบบการเก็บข้อมูลการน�ำเข้าถ่านหินยังไม่เก็บข้อมูลแยกย่อยในระดับรายประเทศซึง่ มีแผนในการจัดเก็บ
รายประเทศและข้อมูลการส่งออกในอนาคต
5) การน�ำเข้า NG และ LNG
ภาพรวมข้้อมููลการนำำ�เข้้า Natural Gas (NG) โดยมีีการนำำ�เข้้าจาก 3 แหล่่งในประเทศพม่่า ได้้แก่่ Yandana Zawtika และ
Yetagun โดยมีีรายละเอีียดคืือปริิมาณและมููลค่่า  โดยได้้รัับข้้อมููลจาก ปตท. ส่่วนข้้อมููลการนำำ�เข้้า  LNG จะได้้ข้้อมููลมาจาก
กรมธุุรกิิจพลัังงาน โดยจะเก็็บข้้อมููลปริิมาณและมููลค่่าเช่่นเดีียวกัันกัับ Natural Gas และมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมคืือการนำำ�เข้้าจาก
ประเทศใด โดยข้้อมููล NG กรมธุุรกิิจการค้้า จะส่่งข้้อมููลมาเหมืือนกััน แต่่เนื่่�องจากไม่่มีีข้้อมููลแยกรายแหล่่ง จึึงใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้จาก
ปตท. แทน โดยทะเบีียนข้้อมููลทางที่่�ปรึึกษาได้้จััดทำำ�รายละเอีียดในหััวข้้อ 2.2.2 ด้้านข้้อมููลพลัังงานที่่�จััดเก็็บในปััจจุุบัันและมีี
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข และกระบวนการไหลของข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-9
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รูปที่ 2.1-9 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ส�ำหรับ NG และ LNG
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รูปที่ 2.1-9 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับ NG และ LNG
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลเรื่องการน�ำเข้า NG และ LNG
- การน�ำเข้า NG จะน�ำเข้าจากประเทศพม่า ซึ่งไฟล์ที่ได้จาก ปตท. เป็นชนิด PDF ท�ำให้ผู้รับผิดชอบในการ
น�ำเข้าข้อมูลของ สนพ. จะต้องท�ำการ key in
- ข้อมูลที่ได้มีความล่าช้าประมาณ 1 เดือนครึ่ง
- ข้อมูลการน�ำเข้า LNG เป็นไฟล์ชนิด Excel และต้องมีการ key in เพื่อน�ำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ข้อมูลการนำเข้า LNG เป็นไฟล์ชนิด Excel และต้องมีการ key in เพื่อนำเข้าข้อมูลเข้า
สู่ระบบ
มูลภาคเศรษฐกิ
จและภาคสั
6) 6)ข้อมูข้ลอภาคเศรษฐกิ
จและภาคสั
งคม งคม
ภาพรวมข้้อมููลภาคเศรษฐกิิจและภาคสัังคมที่่�ทาง สนพ. จััดเก็็บ เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับผลิิตภััณฑ์์รวมในประเทศของประเทศ
ภาพรวมข้
อมูลภาคเศรษฐกิ
จและภาคสั
สนพ.ญจัในการนำำ�มาวิิ
ดเก็บ เกี่ยวข้เอคราะห์์
งโดยตรงกั
ผลิยตบการใช้้
ภัณฑ์รวม
หรืือ Gross
Domestic
Product (GDP) ซึ่่�งข้้
อมููงลคมที
นี้้�เป็็่ทนาง
ส่่วนสำำ�คัั
เปรีียบบเทีี
การผลิิต การขาย
ในประเทศของประเทศหรื
DomesticนProduct
ซึ่งข้อมูลนี้เเป็คราะห์์
นส่วนสำคั
เคราะห์ โดยทะเบีียน
และการส่่งออกของพลััองGross
งานในประเทศเป็็
อย่่างมาก (GDP)
โดยสามารถนำำ�มาวิิ
รวมกัับญข้้ในการนำมาวิ
อมููลเชิิงประชากรศาสตร์์
เปรียบเที
การขายและการส่
งานในประเทศเป็
โดยสามารถนำมา
ข้้อมููยลบการใช้
ทางที่่�ปรึึการผลิ
กษาได้้จัตดั ทำำ�ในรายละเอีี
ยดไว้้งที่่�ออกของพลั
หัวั ข้้อ 2.2.2งและมีี
รายละเอีียดเพิ่่�นมอย่
เติิามงมาก
ในภาคผนวก
ข โดยกระบวนการไหลของ
ลแสดงดัั
2.1-10
วิเคราะห์ข้้อรมููวมกั
บข้อมูงลรููปเชิที่่�งประชากรศาสตร์
โดยทะเบียนข้อมูลทางที่ปรึกษาได้จัดทำในรายละเอียดไว้ที่หัวข้อ 2.2.2
และมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข โดยกระบวนการไหลของข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.1-10
รูปที่ 2.1-10 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ส�ำหรับข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

รูปที่ 2.1-10 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลภาคเศรษฐกิจและสังคม
- การแบ่งกลุม่ ประเภทข้อมูล GDP ณ ปัจจุบนั นัน้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งกลุม่ ไม่ตรงกับทาง สนพ. ก�ำหนด
ท�ำให้ต้องใช้ความเข้าใจในการจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจุบันได้มีการน�ำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
อัตโนมัติและจัดกลุ่มเรียบร้อย แต่ทั้งนี้เมื่อมีการจัดฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลของ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ จะต้องท�ำความเข้าใจในการจัดกลุ่มในส่วนนี้ใหม่
- ข้อมูล GDP นั้นสามารถเพิ่มความละเอียดของข้อมูลได้ ณ ปัจจุบันนั้น สนพ. ท�ำการเก็บข้อมูลในระดับ
รายปี ซึ่งข้อมูลต้นทางนั้นเป็นข้อมูลลึกในระดับไตรมาส
2.1-27
- ความละเอียดของข้อมูล GDP ในส่วนของ Manufacturing สามารถแบ่งเพิ่มขึ้นได้อีก 10 ประเภท
เพราะเป็นกลุ่มข้อมูลชุดใหญ่และน�ำมาวิเคราะห์ต่อได้ในหลากหลายมิติ ซึ่งต้นทางของข้อมูลจาก
สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ มีการเปลีย่ นรูปแบบของข้อมูลอยูบ่ อ่ ยครัง้ ท�ำให้มปี ญ
ั หาในการน�ำเข้าข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
- ความละเอียดของข้อมูลจ�ำนวนประชากรนั้นไม่ครอบคลุมมิติที่ส�ำคัญ เช่น จ�ำนวนประชากรรายจังหวัด
หรือรายอ�ำเภอ เป็นต้น
- การน�ำเข้าข้อมูลยังเป็นแบบ key in ท�ำให้มโี อกาสเกิดความผิดพลาดระหว่างถ่ายโอนข้อมูลสูร่ ะบบฐานข้อมูล
- ข้้อมููลประชากรศาสตร์์ส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�น่่าสนใจสามารถนำำ�เข้้ามาเป็็นข้้อมููลในระบบฐานข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
อาทิิเช่่น ข้้อมููลรายได้้ของประชากรตามกลุ่่�มอาชีีพ ช่่วงอายุุ หรืือภููมิิภาค ระดัับการศึึกษาของประชากร
ภายในประเทศ เป็็นต้้น
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2.1.2.2 กองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน
กองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานฯ แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�มงานหลััก โดยมีีภารกิิจเฉพาะ ประกอบด้้วย กลุ่่�มอนุุรัักษ์์พลัังงาน
กลุ่่�มพลัังงานทดแทน และกลุ่่�มส่่งเสริิมด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน โดยข้้อมููลที่่�จััดเก็็บปััจจุุบััน ประกอบด้้วย
การใช้้พลัังงาน ไฟฟ้้า น้ำำ��มันั ในหน่่วยงานของภาครััฐที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตาม KPI ที่่�กำำ�หนดในการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน งานวิิจัยั ที่่� สนพ.
ให้้การสนัับสนุุน รวมถึึงการติิดตามประเมิินผล กระบวนการทำำ�งานจะใช้้ข้้อมููลจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ ทั้้�งภายในกระทรวงพลัังงาน
และภายนอกกระทรวงพลัังงาน โดยระบบที่่�ใช้้ในการจััดเก็็บข้้อมููลในปััจจุุบััน คืือจะมีี Folder กลางเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแชร์์
ข้้อมููลระหว่่างกลุ่่�มงาน โดยแต่่ละกลุ่่�มงานจะมีี Folder ย่่อย ที่่�เก็็บรายงานหรืือเอกสารต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ภายในแต่่ละกลุ่่�มงาน
โดยข้้อมููลที่่�จััดเก็็บหลััก ๆ เช่่น โครงการต่่าง ๆ ที่่� สนพ. ให้้การสนัับสนุุนการทำำ�วิิจััย โครงการสาธิิตต่่าง ๆ ที่่�ใช้้เงิิน
จากกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงานในการจ้้างที่่�ปรึึกษา เพื่่�อศึึกษาและติิดตาม โดยการประเมิินผลในปััจจุุบันั ที่่�ทำำ�อยู่่�นั้้�น
ในด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงาน และพลัังงานทดแทน จะเทีียบกัับต่่างประเทศ เพื่่�อใช้้เป็็น benchmark โดยในปััจจุุบััน benchmark
จะใช้้ค่า่ การประหยััดพลัังงานเทีียบกัับ EI มีีการจััดทำำ�ระบบ E-report ให้้หน่่วยงานราชการให้้ข้อ้ มููลผ่่านแบบฟอร์์มในด้้าน ไฟฟ้้า 
น้ำำ��มััน เพื่่�อส่่ง ก.พ.ร ในการประเมิินผู้้�บริิหารองค์์กรของรััฐ
มีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ด้านการรับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบันที่ประกอบด้วย ทุนในประเทศ
ต่างประเทศ ทุนวิจัย บุคลากรในหน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจะจัดเก็บ
ในระบบ intranet มีการติดตามสถานการณ์ให้ทุน มีเงื่อนไขต่าง ๆ ผู้รับทุนต้องรายงานทุก 6 เดือน และมีรายงานวิทยานิพนธ์
ส่งกลับมาเป็น CD ซึ่งผลลัพธ์จากวิทยานิพนธ์ได้มีการน�ำผลมาใช้เพื่อจัดท�ำนโยบาย และพิจารณาให้ทุนในปีถัดไป โดยทะเบียน
ข้อมูลทางที่ปรึกษาได้จัดท�ำรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบัน
โดยภารกิิจของกองนโยบายอนุุรักั ษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน ในปััจจุุบันั  มีีรายละเอีียด โดยจััดทำำ�เป็็น use case
diagram แสดงดัังรููปที่่� 2.1-11 และกระบวนการการทำำ�งานและกระบวนการไหลของข้้อมููลแสดงดััง รููปที่่� 2.1-12 และ
รููปที่่� 2.1-13
1) กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
1. ศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิจััยข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�  และเสนอแนะนโยบายและยุุทธศาสตร์์ด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ต่่อคณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ และคณะรััฐมนตรีี
2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
3. ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มพลังงานทดแทน
1. ศึึ ก ษา วิิ เ คราะห์์  วิิ จัั ย ข้้ อ มูู ล เพื่่�อจัั ด ทำำ�และเสนอแนะนโยบายและยุุ ท ธศาสตร์์ ด้้ า นพลัั ง งานทดแทน
ต่่อคณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ และคณะรััฐมนตรีี
2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงานทดแทน
3. ประสานความร่วมมือด้านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
2. ประสาน ติิดตาม ประเมิินผล และรายงานผลการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา  นวััตกรรมและ
ความเชี่่�ยวชาญด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานและด้้านพลัังงานทดแทน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

พลังงานทดแทน
2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการวิจ ัย พัฒนา
นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
3.3. ประสานความร่
บหน่
วยงานหรื
อองค์
ประสานความร่วมมื
วมมืออเพืเพื่อส่อ่ งส่เสริ
งเสริมการอนุ
มการอนุรักรษ์ักพษ์ลัพงลังานและพลั
งงานและพลังงานทดแทนกั
งงานทดแทนกั
บหน่
วยงานหรื
อ กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่
องค์างประเทศ
กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
รูปที่ 2.1-11 Use case
diagram ส�ำหรับกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
งงานของประเทศไทย
รูปแผนพลั
ที่ 2.1-11
Use case diagram สำหรับกองนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

รูปที่ 2.1-12 แสดงกระบวนการท�ำงานของกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

2.1-30

รูปที่ 2.1-12 แสดงกระบวนการทำงานของกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลั
งงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-13 แสดงผั
งการไหลข้
อมูล (Data Flow Diagram) ของกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

รูปที่ 2.1-13 แสดงผังการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) ของกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
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ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาด้านข้อมูลนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ปัญหาที
บ การต่อยอดและการปรั
พัฒนาด้านนข้อนุุอรัมูั กลษ์์นโยบายอนุ
รักษ์พลัางงที่่�ปรึึ
งานและพลั
งงาน ก ษาและ
- ่พโครงการสาธิิ
ต ต่่ า ง ๆ ที่่�ใช้้บเปรุ
งิิ นงจากกองทุุ
พ ลัั ง งานในการจ้้
ก ษาในการศึึ
ทดแทน
ติิดตามนั้้�น มีีบางโครงการเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับการติิดตามและประเมิินผล
- - การเก็
บข้อมูลภายในไม่
มีหลายนอนุ
ๆ รส่ั กวนที
รับการปรั
บปรุางงที
ให้่ ปทรึันกสมัษาใน
ย เช่น มีข้อมูล
โครงการสาธิ
ตต่าง มๆีคทีวามสม�
่ใช้เงิ่ำนเสมอ
จากกองทุ
ษ์พ่ไลัม่ไงด้งาน
ในการจ้
บางส่
วนขาดหายไป
นต้น้น มีบางโครงการเท่านั้นที่ได้รับการติดตามและประเมินผล
การศึ
กษาและติดเป็
ตามนั
- การท�ำงานไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน หรือกองอื่น ๆ ภายใน สนพ. ที่ต้องการใช้ข้อมูล เช่น
- การเก็บข้อมูลภายในไม่มีความสม่ำเสมอ มีหลาย ๆ ส่วนที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้
ข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น
ทันสมัย เช่น มีข้อมูลบางส่
นต้นเป็็นแบบ ad hoc ไม่่มีีฐานข้้อมููลที่่�เป็็น structure
- กระบวนการทำำ�งานของกลุ่่�
มอนุุวรันขาดหายไป
ักษ์์พลัังงาน ส่่เป็
วนใหญ่่
- รองรัั
การทำงานไม่
มีการเชื่อมโยงข้
ระหว่างกลุ่มงาน
หรื ส่อกองอื
่น ๆ ภายใน สนพ.
ที่
บ มีีเฉพาะระบบการแชร์์
ข้้ออมููมูลลในระบบคอมพิิ
วเตอร์์
่วนการทำำ�งานในกลุ่่�
มพลัังงานทดแทน
มีีกต้ารทำำ�งานลัั
มอนุุจรััยกั ษ์์เป็แต่่
องการใช้กขษณะเดีี
้อมูล เช่ยนวกััข้นอกััมูบลกลุ่่�งานวิ
นต้มีนรี ะบบฐานข้้อมููลสนัับสนุุนในด้้านการส่่งเสริิม ก๊๊าซชีีวภาพ
และปศุุสััตว์์
2.1-32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ไม่ทันสมัย เช่น ข้อมูลที่ได้จาก พพ. ข้อมูลล่าช้า  1 ปีย้อนหลัง
อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจากที่แหล่งอื่น ๆ จะมีความล่าช้าไม่เท่ากัน
- มีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการมากขึ้น เช่น Renewable energy ต้องการข้อมูลการผลิต แหล่งผลิต และ
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้ด�ำเนินการแล้วเป็นจ�ำนวนเท่าไหร่ และที่ COD ไปแล้วเท่าไหร่ หรือ
โครงการขนาดเล็กที่ส่งเสริมกันเองมีจ�ำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น
- ความถีข่ องข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานภายนอก สามารถปรับปรุงให้เร็วขึน้ ได้ เพือ่ ให้การวิเคราะห์ผลและ
การออกนโยบายและยุทธศาสตร์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น ข้อมูลทีไ่ ด้จาก พพ. จะได้ขอ้ มูลเป็นรายปี
ซึ่งถ้าได้ข้อมูลเป็นรายเดือนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- การขอข้อมูลในหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เช่น ข้อมูลในกลุ่มพลังงานทดแทน เป็นต้น
อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บที่ พพ. เนื่องจาก สนพ. ไม่มีความพร้อมของข้อมูล ท�ำให้
ไม่สามารถออกนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาเท่าทีค่ วร ส่วนข้อมูลอืน่ ๆ เช่น
การใช้พลังงาน ใน SME ข้อมูลด้าน EV การให้ทุนสนับสนุน charging จะถูกจัดเก็บภายนอกกระทรวง
พลังงาน เช่น กฟน. กฟภ. และ กฟผ. ท�ำให้ปจั จุบนั การวิเคราะห์ขาดประสิทธิภาพ เนือ่ งจากข้อมูลกระจาย
อยู่ที่หน่วยงานอื่น ท�ำให้การรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลท�ำได้ยาก
- ข้้อมููลที่่�ได้้บางส่่วนไม่่สมบููรณ์์ ต้อ้ งมีีการแก้้ไขปรัับปรุุง หรืือหาข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�นเพิ่่�มเติิม เนื่่�องจากข้้อมููล
ไม่่มีีความละเอีียดเพีียงพอ หรืืออยู่่�ในลัักษณะที่่�จะใช้้ในการดำำ�เนิินการออกนโยบายที่่�เหมาะสมได้้ เช่่น
การใช้้พลัังงานภาคขนส่่ง ปััจจุุบัันไม่่มีีข้้อมููลการใช้้พลัังงานแยกตามประเภทเชื้้�อเพลิิง เป็็นต้้น
- การติิดตามและการประเมิินผลทำำ�ได้้ยาก ซึ่่�งเกิิดจากปััญหาทางด้้านข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน เนื่่�องจากไม่่มีี
กฎหมายจึึงทำำ�ให้้หน่่วยงานบางส่่วนไม่่ให้้ความร่่วมมืือเท่่าที่่�ควร จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถประเมิินผลมาตรการ
ที่่�ดำำ�เนิินการไปแล้้วมีีผลสััมฤทธิ์์�อย่่างไร ในการทำำ�งานปััจจุุบัันจะใช้้ค่่าประมาณการในการประเมิินผล
ซึ่่�งบางครั้้�งไม่่ถููกต้้อง
- ข้้อมููลด้้านงานวิิจััยพลัังงานทดแทน เช่่น การส่่งเสริิม B10 ไม่่มีีระบบติิดตามความก้้าวหน้้างานวิิจััย
ถ้้าไม่่มีกี ารนำำ�ผลที่่�ได้้มาแจ้้ง สนพ. จะต้้องทำำ�การติิดตามด้้วยตนเอง เช่่น การติิดตามในฐานข้้อมููลของ วช.
สกว. และ สวทช. เป็็นต้้น
- การเก็บข้อมูลบางส่วนไม่สามารถท�ำได้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณและเทคโนโลยี เช่น การใช้
พลังงานจากชีวมวลในเครื่องท�ำน�้ำร้อน (boiler) รวมถึงการใช้พลังงานจากชีวมวลในรูปแบบอื่น ๆ ท�ำให้
ผลการประหยัดที่ได้ด�ำเนินการแล้ว สนพ. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
- ต้องการฐานข้อมูลบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละสาขาทีเ่ กีย่ วกับด้านพลังงาน
- ต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โครงการ EUI ในการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ในระบบ E-report
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งและเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการใช้ระบบเอกสารและ
เก็บข้อมูลใน CD ส�ำหรับงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.1.2.3 กองนโยบายปิิโตรเลีียม
กองนโยบายปิิโตรเลีียม แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�มงานหลััก โดยมีีภารกิิจเฉพาะ ประกอบด้้วย กลุ่่�มนโยบายน้ำำ��มัันและก๊๊าซ
ปิิโตรเลีียมเหลว กลุ่่�มก๊๊าซธรรมชาติิ และกลุ่่�มเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
กลุ่มนโยบายน�้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีภารกิจหลายส่วน โดยหลักจะด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของ
โครงสร้างราคาปิโตรเลียมและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งใช้ข้อมูลและตัวแปรเป็นจ�ำนวนมากประกอบการค�ำนวณโครงสร้างราคา 
ยกตัวอย่างเช่น ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีกองทุน ตลอดจนราคาขายปลีก การจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ เก็บรูปแบบไฟล์
Excel และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล หรือจัดเตรียมข้อมูลใน Excel เพือ่ upload เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล โดยส่วนของราคาน�ำ้ มัน
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จะจัดท�ำทุกวัน โดยอ้างอิงจาก MOP ของประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดท�ำราคาจะใช้ความรู้ส่วนบุคคลเป็นหลัก ท�ำให้มีปัญหา
ในการทำำ�งานและส่่งผลถึึงประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน อีีกทั้้�งโครงสร้้างราคา จะต้้องใช้้ข้อ้ มููลราคาอื่่�น มาใช้้ในประกอบการคำำ�นวณ
เช่่น ราคาเอทานอล ไบโอดีีเซล ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว ซึ่่�งได้้ทำำ�การซื้้�อข้้อมููลมาจก Platts เช่่น น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููป น้ำำ��มัันดิิบ
ส่่วนราคาอื่่�น ๆ เช่่น ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว เอทานอล ไบโอดีีเซล จะใช้้ราคาตลาดโลกอ้้างอิิง โดยมีีการปรัับให้้เข้้ากัับการคำำ�นวณ
ในประเทศ โครงสร้้างราคา LPG มีีความซัับซ้้อนคล้้ายกัับการกำำ�หนดโครงสร้้างราคาน้ำำ��มััน แต่่ก๊า๊ ซปิิโตรเลีียมเหลว จะมีีประกาศ
เฉพาะเพื่่�อตรึึงราคาค้้าปลีีก มีีสููตรการคำำ�นวณที่่�ชััดเจนให้้ผู้้�ค้้าปฏิิบััติิตาม โดยมีีปััจจััยประกอบ การคำำ�นวณ เช่่น ค่่า  cargo
เฉลี่่�ยรายสััปดาห์์ ราคานำำ�เข้้าเท่่ากัับ LPG cargo + X (ค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้า จาก ปตท.) ค่่าประกััน (สููตร) ค่่าคลััง ค่่าพรีีเมี่่�ยม
โดยราคาต่่าง ๆ จะใช้้ราคา 2 สััปดาห์์ก่่อนหน้้าเพื่่�อไปใช้้อีีก 2 สััปดาห์์ถััดไป โดยไม่่ว่่าจะเป็็นน้ำำ��มััน หรืือ LPG จะมีีกองทุุนเป็็นตััว
กำำ�กัับเพื่่�อลดความผัันผวนของราคา
มีีภารกิิจในการ forecast ราคาและปริิมาณของ CPO และ เอทานอล การวางแผนแสดงภาพอนาคตและผลกระทบ
ในการออกนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับราคา B100 การประมาณการว่่าราคาจะอยู่่�ที่่�เท่่าไหร่่ มีกี ลไกกองทุุนน้ำำ��มัันอย่่างไรในการควบคุุมราคา
ไม่่ให้้สููงหรืือผัันผวนจนเกิินไป ถ้้ามีีนโยบายเพิ่่�มการผลิิต B10 จะมีีผลกระทบต่่อวััตถุุดิิบอย่่างไร และจะมีีผลกระทบต่่อเนื่่�อง
ไปสู่่�ปริิมาณ B7 หรืือ B20 การดููแลกองทุุนน้ำำ��มัันไม่่ให้้ขัดั พ.ร.บ. กองทุุนดููภาพรวมและสภาพคล่่องกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พิิจารณา
ค่่าการตลาด โดยดูู campaign การตลาดเพื่่�อดึึงดููดผู้้�ใช้้ หรืือขยัับส่่วนต่่างราคาให้้แคบลง ข้้อมููลวััตถุุดิิบในการประมาณราคา
เอทานอลและไบโอดีีเซล มีีการจััดทำำ�แผนวิิกฤต และกลยุุทธ์์การบริิหารกองทุุนน้ำำ��มััน โดยข้้อมููลกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการกำำ�หนดราคา
โดยภารกิจของกองนโยบายปิโตรเลียม มีรายละเอียดดังนี้ โดยจัดท�ำเป็น use case diagram แสดงรูปที่ 2.1-14 และ
กระบวนการการท�ำงานและกระบวนการไหลของข้อมูล แสดงดังรูปที่ 2.1-15 และ รูปที่ 2.1-16
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำแผนการบริหารและพัฒนา รวมทั้งมาตรการทางด้านน�้ำมันและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
2. ประสาน สนับสนุนความร่วมมือด้านนโยบายและแผนบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริม เกิดการแข่งขันในธุรกิจทางด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะนโยบายและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ
และเชื้อเพลิงชีวภาพ
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
6. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล เพือ่ จัดท�ำรายงานสถานการณ์และแนวโน้มราคาน�ำ้ มัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ
และเชือ้ เพลิงชีวภาพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารจัดการ ด้านน�ำ้ มัน ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
7. ศึึกษา  รวบรวม วิิเคราะห์์ และเสนอแนะแผน และมาตรการเพื่่�อรองรัับสภาวะวิิกฤต เพื่่�อแก้้ไขและป้้องกัันภาวะ
การขาดแคลนด้้านน้ำำ��มััน ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว ก๊๊าซธรรมชาติิ และเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
8. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดโครงสร้างราคาน�้ำมัน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
9. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ รวมทั้งเผยแพร่ และสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
10. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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รูปที่ 2.1-14 Use Case Diagram ส�ำหรับกองนโยบายปิโตรเลียม
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

รูปำทีงานของกองนโยบายปิ
่ 2.1-14 Use Case Diagram
รูปที่ 2.1-15 กระบวนการท�
โตรเลียม สำหรับกองนโยบายปิโตรเลียม
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รูปที่ 2.1-15 กระบวนการทำงานของกองนโยบายปิโตรเลียม
2.1-36
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รูปที่ 2.1-16 กระบวนไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายปิโตรเลียม

รูปที่ 2.1-16 กระบวนไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายปิโตรเลียม

ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนา
- การท�ำงานด้านโครงสร้างราคายังเป็นปัญหาต่อเนื่อง เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
บุคคลในการท�ำงานทุกขั้นตอน เช่น การพิจารณา  การวิเคราะห์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ท�ำให้ยากต่อการ
ก�ำหนดรูปแบบมาตรฐานในการระบุ
2.1-38 และจัดเก็บข้อมูล หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์แต่ละครั้งสูตรการค�ำนวณจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ๆ จึงเป็นการยากต่อการเขียนโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปในการช่วยจัดการ แต่มีส่วนที่วิเคราะห์บ่อย ๆ ที่น่าจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการได้
การออกรายงานเป็นรูปแบบที่ดูยาก ต้องอาศัยประสบการณ์ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน
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- ข้อมูลต้องใช้การ key in จากเอกสารหรือน�ำข้อมูลจากเว็บไซต์เข้าสู่ไฟล์ Excel ในปัจจุบันมีการท�ำสูตร
เบื้องต้นภายใน Excel มาช่วยในการค�ำนวณข้อมูล และข้อมูลบางส่วนสามารถคัดลอกเข้าสู่ไฟล์ Excel
และท�ำการ transfer เข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป
- ขาดการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงราคากับเชิงปริมาณ ที่มีผลต่อราคาน�้ำมัน โดยปกติเมื่อมีโจทย์ที่
ต้องการค�ำตอบจะท�ำเป็นรายครัง้ ซึง่ ต้องใช้ทกั ษะส่วนตัวเป็นหลักในการวิเคราะห์ โดยจัดท�ำเป็น scenario
โดยปัจจุบันไม่มีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
- ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมทีจ่ ำ� เป็นต่อการวิเคราะห์ เช่น ถ้าราคาเปลีย่ นแปลงจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง หรือ
การวิเคราะห์เชิงลึกกว่านั้น เช่น วิเคราะห์ค่าการตลาด ที่เกี่ยวกับราคาขายปลีก เป็นต้น
- ต้องการข้อมูลและการวิเคราะห์ตลอด value chain การคิดราคา โดยมีผู้รับผิดชอบหลายคน ซึ่งยังขาด
องค์ความรู้องค์รวม
- ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนทีจ่ ำ� เป็นต่อการเสนอนโยบายยังไม่ได้รบั ความร่วมมือเท่าทีค่ วร เช่น ปัจจุบนั ไม่ได้ขอ้ มูล
หน้าโรงกลัน่ เนือ่ งจากขอความร่วมมือแล้วไม่ได้รบั ความร่วมมือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับปิโตรเคมี หรือ ข้อมูล NG
ยังพึ่งพาข้อมูลจาก ปตท. ซึ่งยังมีข้อมูลหลายๆส่วนที่ต้องการเพิ่ม เช่น โครงสร้าง ค่าความร้อน เป็นต้น
โดย ปตท. จะจัดส่งข้อมูลเฉพาะที่มีกฎหมายควบคุม
- ข้อมูลหลายๆส่วนไม่มีความทันสมัย เช่น ข้อมูลปริมาณจากกรมธุรกิจการค้า ข้อมูลผลผลิต มันส�ำปะหลัง
อ้อย ปาล์ม จ�ำเป็นต้องได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และทันเวลามากกว่าทีข่ อ้ มูลทีเ่ ผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึง่ ความทันสมัย
ของข้อมูลเป็นตัวก�ำหนดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
- มีปัญหาในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลปริมาณและโครงสร้างพื้นฐาน ต้องใช้
ข้อมูลจาก ปตท. เท่านั้น (โดย กกพ. ได้รับข้อมูลจาก ปตท. เช่นเดียวกัน)
- ข้อมูลบางส่วนต้องการแบบ near real-time หรือต้องการความถี่ที่ได้รับข้อมูลมากขึ้น เช่น จ�ำนวนรถ
NGV รถจดทะเบียนสะสมและต่อทะเบียนประจ�ำปี จ�ำนวนสถานีบริการ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ demand
supply และ growth
- ปัญหาการใช้หน่วยข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น การใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมโดย พพ. จะเก็บค่าใช้พลังงาน
เป็นหน่วย ktoe ต้องมีวิธีการแปลงหน่วยเป็นสูตรมาตรฐาน
- ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงานใน สนพ. เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บโดยศูนย์สารสนเทศมีการเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมอะไรบ้าง
- ควรมีการจัดท�ำเอกสารคู่มือส�ำหรับการท�ำงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ มีความซับซ้อน เช่น จะมีการส่งออกมาก ถ้าราคา
ส่งออกดีกว่าราคาในประเทศ ท�ำให้การพยากรณ์การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมีความคลาดเคลื่อนสูง
- การวิเคราะห์ เช่น การประเมินสถานการณ์เชื้อเพลิงประจ�ำสัปดาห์ยังเป็นแบบ manual
2.1.2.4 กองนโยบายไฟฟ้า
กองนโยบายไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 กลุม่ งานหลัก โดยมีภารกิจเฉพาะ ประกอบด้วย กลุม่ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า กลุม่ ราคาไฟฟ้า
และคุณภาพบริการ และกลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
โดยได้้ข้อ้ มููลหลัักจากเล่่ม FT ที่่�จััดทำำ�โดย กฟผ. ซึ่่�งรอบความถี่่�ของเล่่ม FT จะจััดทำำ�รายไตรมาส โดย กฟผ. จะจััดส่่งเล่่ม FT
ให้้กัับ สนพ. เป็็นรููปแบบเอกสาร หรืือ hardcopy ซึ่่�งข้้อมููลหลัักที่่�ใช้้งานประกอบด้้วย จำำ�นวนโรงไฟฟ้้า  เชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการ
ผลิิตไฟฟ้้า  ราคาเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ผลิิตไฟฟ้้า  โดยข้้อมููลเชื้้�อเพลิิงจะได้้ข้้อมููลเป็็นรายเดืือน ซึ่่�งมีีความถี่่�มากกว่่าเล่่ม FT ข้้อมููลอื่่�น
ๆ ที่่�ต้้องการจาก กฟผ. ซึ่่�งปััจจุุบัันยัังไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือเท่่าที่่�ควร เช่่น ต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิงซึ่่�งจะมาคำำ�นวณเป็็นต้้นทุุนการผลิิต
ไฟฟ้้า แผนการผลิิตไฟฟ้้ารายเดืือน ข้้อมููลแผนการลงทุุน ส่่วนข้้อมููลที่่�ต้้องการนอกเหนืือจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจาก กฟผ. เช่่น ข้้อมููล
VSPP จาก กฟน. และ กฟภ. ซึ่่�งยัังไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือเท่่าที่่�ควร โดยเมื่่�อทางกลุ่่�มราคาไฟฟ้้าได้้ข้้อมููลจะทำำ�การแชร์์ข้้อมููลเล่่ม
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FT ให้้ใช้้ได้้ระหว่่างกลุ่่�มในกองนโยบายไฟฟ้้า มีีการทำำ�  MOU กัับกรมธุุรกิิจการค้้า  โดยกรมธุุรกิิจการค้้าได้้ข้้อมููล real-time
แต่่ที่่�ส่่งให้้กัับ สนพ. จะเป็็นข้้อมููลรายเดืือน ซึ่่�งสามารถขอความร่่วมมืือให้้ส่่งข้้อมููลถี่่�ขึ้้�นได้้
สำำ�หรัับกลุ่่�มส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้า  จะมีีกองทุุนเพื่่�อใช้้ในการส่่งเสริิมไฟฟ้้า  โดยกระบวนการทำำ�งานในปััจจุุบััน ยัังมีีปััญหา
ในเรื่่�องการดำำ�เนิินการที่่�ให้้การส่่งเสริิมซ้ำำ��ซ้้อนจากหน่่วยงานภายใต้้กระทรวงพลัังงานหรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ ปััญหาการส่่งเสริิม
ไฟฟ้้าในชุุมชนที่่�อยู่่�บนพื้้�นที่่�บุุกรุุกป่่า สืืบเนื่่�องจากได้้ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วนหรืือไม่่ได้้รัับข้้อมููลจากกรมป่่าไม้้ ซึ่่�งในปััจจุุบััน
เป็็นการยากที่่�จะหาคำำ�ตอบว่่าทำำ�ไมการบริิการไฟฟ้้าจึงึ ไม่่ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� หรืือตอบคำำ�ถามไม่่ได้้ว่าทำำ�
่ ไมโครงการจึึงไม่่เริ่่�มต้้น
ดำำ�เนิินการ สำำ�หรัับการจััดหาพลัังงานไฟฟ้้า ปััจจุุบัันได้้ข้้อมููลแผนการผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก ข้้อมููลสถานะสำำ�รองเชื้้�อเพลิิง
ในการผลิิตไฟฟ้้า  การซื้้�อขายไฟฟ้้าตามชายแดนที่่�ได้้จาก กฟภ. นอกเหนืือจากนี้้�กองนโยบายไฟฟ้้ามีีภารกิิจพิิเศษในการจััดทำำ�
โครงการเพื่่�อสนัับสนุุนแผน PDP โดยข้้อมููลรายละเอีียดแผน PDP จะได้้จากการประชุุมเป็็นรายครั้้�ง
โดยภารกิจของกองนโยบายไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ โดยจัดท�ำเป็น use case diagram แสดงรูปที่ 2.1-17 กระบวนการ
การท�ำงานแสดงดังรูปที่ 2.1-18 และกระบวนการไหลของข้อมูลรูปที่ 2.1-19 ถึง รูปที่ 2.1-22
1) กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
1. ศึึกษา รวบรวม วิิเคราะห์์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางการกำำ�หนดโครงสร้้างอััตราค่่าไฟฟ้้า สููตรการปรัับ
อััตราค่่าไฟฟ้้าอััตโนมััติิ (FT) แนวทางการชดเชยรายได้้ระหว่่างการไฟฟ้้า  และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในกิิจการไฟฟ้้า 
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนาพลัังงานด้้านไฟฟ้้า
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการ
3. ศึึกษา วิิเคราะห์์ และเสนอแนะแผนและมาตรการรองรัับสภาวะวิิกฤตด้้านพลัังงานไฟฟ้้า  และนโยบายลด
ความต้้องการไฟฟ้้าสููงสุุด (Peak Cut)
4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5. ศึกษา  วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการจัดให้มีบริการพลังงานอย่างทั่วถึงและให้มีบริการพลังงานส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส
6. วิเคราะห์ และเสนอแนะความเห็นต่อการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนบริหาร
หนี้ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าภายใต้กระทรวงพลังงาน
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการก�ำกับดูแลราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการก�ำหนดราคาไฟฟ้า และมาตรฐานคุณภาพบริการ
8. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
1. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและ
ภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมการประกอบกิจการไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีพลิกโฉม
(Disruptive Technology)
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมบทบาทของโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐให้มีส่วนร่วม
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5. ศึึกษา จััดทำำ�ข้้อเสนอแนะในการเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจากภาคเอกชนในแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้า
ของประเทศ (PDP) และแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (AEDP)
6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำข้อเสนอแนะ เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียการต่ออายุสญ
ั ญาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP,
SPP) ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
7. ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาผลิตไฟฟ้า
8. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการประกอบกิจการไฟฟ้า
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศ
2. ศึกษา  รวบรวม วิโครงการศึ
เคราะห์
และเสนอแนะนโยบายการจั
ดหาพลั
กษาการจั
ดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพั
ฒนาศูนย์งสงานไฟฟ้
ารสนเทศ า  นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ
พลังงงานแห่
งชาติดเพืเชื
่อรองรั
บการใช้
ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Data) ในการขับเคลือ่ น
เพือ่ นบ้าน นโยบายการกระจายแหล่
และชนิ
อ้ เพลิ
งในการผลิ
ตไฟฟ้(Bigา และนโยบายในการป้
องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้การจัดหาไฟฟ้ามีประสิทธิแผนพลั
ภาพงงานของประเทศไทย
มีความมั่นคง มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า
3. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า  แผนการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าและแผนการ
3. พิจบารณาเสนอความเห็
นเกี่ยวกับาแผนพั
ฒนากำลั
ตไฟฟ้า แผนการขยายระบบโครงข่าย
ลงทุนในกิจการไฟฟ้า รวมทั้งแผนแม่
ทการพัฒนาระบบโครงข่
ย smart
gridงผลิของประเทศไทย
าและแผนการลงทุ
นในกิเพืจการไฟฟ้
า รวมทั้งแผนแม่บทการพั
ฒนาระบบโครงข่
าย smart
4. ศึกษา  และวิเคราะห์ไฟฟ้สถานการณ์
พลังงาน
่อใช้ในการวางแผนการจั
ดหาไฟฟ้
าของประเทศให้
มีการให้บริการ
grid
ของประเทศไทย
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
กษา และวิเคราะห์ สถานการณ์พลังงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ
5. ติดตาม ประเมิน4.ผล ศึและรายงานผลการก�
ำกับดูแลตามนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
6. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
รูปที่ 2.1-17 Use Case Diagram กองนโยบายไฟฟ้า - กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
มอบหมาย

รูปที่ 2.1-17 Use Case Diagram กองนโยบายไฟฟ้า - กลุม่ ราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
งงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัแผนพลั
ดทำแผนยุ
ทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 2.1-18 กระบวนการท�ำงานของกองนโยบายไฟฟ้า

รายงานฉบับสมบ
รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.1-18 กระบวนการทำงานของกองนโยบายไฟฟ้า
รูปที่ 2.1-18 กระบวนการทำงานของกองนโยบายไฟฟ้า

รูปที่ 2.1-19 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดเก็บข้อมูล

รูปที่ 2.1-19 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดเก็บข้อมูล
รูปที่ 2.1-19 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดเก็บข้อมูล
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-20 กระบวนการไหลของข้
อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า – การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง จัดเก็บ

รูปที่ 2.1-20 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า – การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง จัดเก็บ
2.1-45

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

2-31

โครงการศึ
กษาการจั
ดทำแผนยุ
ทธศาสตร์
และออกแบบการพั
ฒนาศูฒนนาศู
ย์สารสนเทศ
โครงการศึ
กษาการจั
ดทำแผนยุ
ทธศาสตร์
และออกแบบการพั
นย์สารสนเทศ
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รูปที่ 2.1-21 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า – การพิจารณาร้องเรียน
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รูปที่ 2.1-22 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดท�ำนโยบาย
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

-

• ข้อมูลศักยภาพและพลังงานทางเลือกจาก พพ.
• ข้อมูล peak ที่มีรายละเอียดของทั้งประเทศและรายภาค
• ข้อมูลแผนก�ำลังผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ.
• ข้อมูล transmission loss ที่เกิดขึ้นจากการส่งไฟฟ้าจาก กฟผ. ไปที่ กฟน. หรือ กฟภ.
• โดยอย่างน้อยข้อมูลที่ สนพ. ได้รับควรได้ไม่น้อยกว่า กกพ.
ข้อมูลต้องการความทันสมัยมากขึ้น หรือได้รับในความถี่ที่เร็วขึ้น เช่น ข้อมูลจาก กฟผ. เช่น เล่ม FT
จะได้รายไตรมาส ท�ำให้การวิเคราะห์หรือการออกนโยบายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การแชร์ขอ้ มูลมีการแชร์กนั ระหว่างกลุม่ แต่ยงั ไม่มกี ารแชร์กนั ระหว่างกองมากนัก เช่น ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า 
ศท. เก็บข้อมูลอะไรบ้างที่มีผลต่อการวิเคราะห์นโยบายไฟฟ้า
ต้องการข้อมูลอื่น ๆ มากขึ้นเพื่อการก�ำหนดและวิเคราะห์นโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น load
profile ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน แผนที่ศักยภาพ ที่เป็นภาพรวมของประเทศ เป็นต้น
ข้อมูลประเภทเดียวกันที่ได้รับมีรูปแบบไม่ตรงกันท�ำให้เสียเวลาในการจัดรูปแบบ เช่น ข้อมูลที่ได้รับจาก
กฟน. กฟผ. กฟภ. และ กกพ.
ข้อมูลบางประเภทก�ำหนดไม่ตรงกัน เช่น ข้อมูลจังหวัดทีไ่ ด้จากกรมการปกครองเทียบกับข้อมูลรายจังหวัด
ที่ก�ำหนดโดย กฟภ. หรือ กฟน.
ข้อมูลที่ได้บางครั้งไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลที่ได้จาก กกพ. บางทีไม่ update เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จาก 3 การไฟฟ้า
ข้้อมููลบางครั้้�งขอความร่่วมมืือและไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือเท่่าที่่�ควร หรืือต้้องใช้้ความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
ในการขอข้้อมููล เช่่น ข้้อมููลที่่�ขอความร่่วมมืือจาก กกพ. หรืือ ข้้อมููลซื้้�อการไฟฟ้้าจาก IPP ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการ
ร้้องขอข้้อมููลในรููปแบบ Excel เป็็นรายครั้้�ง
เนื่องจากข้อมูลมีหลายแหล่ง ท�ำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันเรื่องเวลา ความถี่ เป็นต้น
ข้้อมููลที่่�ได้้รัับบางครั้้�งไม่่ถููกต้้อง เช่่น ข้้อมููลการ COD ของโรงไฟฟ้้า จึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การตรวจสอบ
และข้้อมููลประกอบที่่�ใช้้ในการติิดตามย้้อนกลัับไปที่่�ต้้นทาง เพื่่�อระบุุแหล่่งข้้อมููลที่่�ได้้ข้้อมููลผิิดพลาด
ยัังไม่่สามารถทำำ�ได้้ในปััจจุุบััน
ข้้อมููลบางประเภทต้้องการการประมวลผล โดยใช้้ระบบ manualในการนำำ�ข้้อมููลลงไฟล์์ Excel เช่่น
ข้้อมููลที่่�เป็็นรููปแบบ PDF
ข้อมูลบางส่วนที่จัดเก็บมีความซ�้ำซ้อนกับ ศท.
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายไฟฟ้ายังต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ข้อมูลสถานการณ์พลังงานโลก ที่เคยซื้อข้อมูล Bloomberg แต่ในปัจจุบันไม่ได้จัดซื้อเนื่องจากราคาสูง
การหาแหล่งข้อมูลท�ำได้ยาก เช่น ข้อมูล IPS ที่ได้จาก กกพ. ซึ่ง กกพ. ไม่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์
ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ท�ำให้ข้อมูลบางส่วนที่ใช้งานขาดหายไป เช่น ข้อมูลโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้า rooftop ซึ่งปัจจุบันข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้รับ

2.1.3 สรุปปัญหาที่พบจากการส�ำรวจกระบวนการท�ำงานภายใน สนพ.
โดยภาพรวมปััญหาที่่�พบในกระบวนการทำำ�งานสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ การระบุุแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
(identification) ขั้้�นตอนกระบวนการการทำำ�งาน (process) และมาตรฐานในการทำำ�งาน (standard)
1. ข้อมูลชนิดเดียวกันได้มาจากหลายหลายแหล่งทีม่ า บางครัง้ มีความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล หรือข้อมูลมีคา่ ไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลบางครั้งไม่ตรงกัน เช่น การรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. รายเดือน และจากเล่ม FT (Identification)
2. ข้อมูลบางส่วนต้องการแบบ near real-time หรือต้องการความถีท่ มี่ ากขึน้ เช่น จ�ำนวนรถ NGV รถจดทะเบียนสะสม
และต่อทะเบียนประจ�ำปี จ�ำนวนสถานีบริการ เพื่อมาวิเคราะห์ demand supply growth (identification)
Final Report
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3. ข้อมูลบางอย่างที่ต้องการและร้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายบังคับ (Identification)
4. ยัังมีีรายละเอีียดข้้อมููลและชุุดข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้เก็็บเข้้าในระบบของ สนพ. เนื่่�องจากระบบภายในยัังไม่่ได้้พััฒนา
เพื่่�อรองรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม (identification)
5. การท�ำงานยังขึน้ อยูก่ บั บุคคลท�ำงานหลัก ดังนัน้ ไม่มวี ธิ หี รือกระบวนการทีช่ ดั เจนในการถ่ายทอดหรือท�ำงานทดแทนกัน
อย่างเป็นระบบ (process)
6. ข้อมูลทีไ่ ด้มามีความล่าช้า และเวลาทีไ่ ด้ขอ้ มูลนัน้ ไม่พร้อมกัน บางครัง้ จึงต้องประมาณการข้อมูลเพือ่ น�ำไปใช้กอ่ น (process)
7. ข้อมูลยังต้องใช้การ key-in ในการน�ำเข้าข้อมูลเข้าเป็นส่วนมาก (process)
ขาดกระบวนการติดตามในบางโครงการ เช่น โครงการสาธิตต่าง ๆ ที่ใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ
ข้อมูลด้านการวิจัย พลังงานทดแทน เช่น การส่งเสริม B10 ไม่มีระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (process)
8. ไม่มกี ารตัง้ ชือ่ ไฟล์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้ยากและสับสนในการจัดเก็บ หรือจัดเก็บในสือ่ หลาย ๆ รูปแบบ เช่น
ฐานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ CD เป็นต้น (Identification and standard)
9. ขาดการบูรณาการข้อมูลในแต่ละส่วนงาน ซึ่งต้องอาศัย data structure ที่เป็นมาตรฐาน และต้องมีกระบวนการ
น�ำเข้าข้อมูลที่ชัดเจน (process and standard)
10. ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้จากแหล่งข้อมูล ซึง่ ในหลาย ๆ ครัง้ จะใช้การประมาณการ หรือใช้ขอ้ มูลย้อนหลังล่าสุดเช่น ราคาไฟฟ้า 
ซึ่งยังไม่มีระบบหรือมาตรฐานในการรองรับให้ชัดเจนในการระบุข้อมูลประมาณการหรือข้อมูลจริง (process and standard)
11. การน�ำเข้าข้อมูลควรมีการสร้างมาตรฐานและการควบคุม version และมีการตรวจสอบเมื่อมีการแก้ไขข้อมูล
ย้อนหลัง (standard)
12. ถ้้ า ไฟล์์ ข้้อมูู ล เช่่ น ในรูู ป แบบ Excel ที่่�ส่่ งข้้ อมูู ล ส่่ งมาจากภายนอกมีี การเปลี่่�ยนแปลงรูู ปแบบ จะส่่ ง ผลให้้
การนำำ�เข้้าข้้อมููลมีีปััญหา  เนื่่�องจากโครงสร้้างเก่่าไม่่รองรัับ ส่่งผลให้้ต้้องมีีการ update ระบบอยู่่�เสมอ เนื่่�องจากไฟล์์ inputs
มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอด (standard)
13. ข้อมูลบาง field ไม่มีความสอดคล้องกัน ท�ำให้ต้องมีการ map กับชื่อภายในของ สนพ. (standard)
14. ข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลจังหวัดทีน่ ำ� เข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ยังต้องใช้บคุ ลากร สนพ. ในการหาข้อมูลเอง ซึง่ จริง ๆ
แล้วข้อมูลควรจะได้จากแหล่งต้นทาง เช่น กฟผ. (standard)
15. ข้อมูลชนิดเดียวกันทีไ่ ด้จากแต่ละแหล่ง เช่น รหัสจังหวัดทีไ่ ด้จาก กฟน. และ กฟภ. มีการใช้รหัสไม่เหมือนกัน ประเภท
ไม่ตรงกัน หรือการรายงานการใช้ไฟฟ้าฟรีมีการรายงานเฉพาะจาก กฟภ. ส่วน กฟน. ไม่มีการรายงาน (standard)
16. การเก็บข้อมูลภายใน ยังไม่มีความสม�่ำเสมอ มีหลาย ๆ ส่วนที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย (standard)
17. การเก็บข้อมูลบางส่วนไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณและเทคโนโลยี เช่น การใช้พลังงาน
จากชีวมวลใน boiler รวมถึงการใช้ชีวมวลในกรณีอื่น ๆ ท�ำให้ผลการประหยัด ที่ด�ำเนินการจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ (อื่น ๆ)
2.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร
การปรัับเปลี่่�ยนภาครััฐเป็็นรััฐบาลดิิจิิทััลเป็็นหนึ่่�งในยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญของรััฐบาล เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทางการแข่่งขััน
และเศรษฐกิิจของประเทศ และเป็็นประเด็็นนโยบายที่่�กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ และสัังคมได้้นำำ�มากำำ�หนดเป็็นหนึ่่�งใน 6
ยุุทธศาสตร์์ของการขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ และสัังคม ระยะ 20 ปีี ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะรััฐมนตรีี
ในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่�  5 เมษายน 2559 ภายใต้้วิิสััยทััศน์์การพััฒนาประเทศไทยไปสู่่�  “ดิิจิิทััลไทยแลนด์์” หรืือประเทศไทย
ที่่�สามารถสร้้างสรรค์์และใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลอย่่างเต็็มศัักยภาพในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน นวััตกรรม ข้้อมููล
ทุุนมนุุษย์์ และทรััพยากรอื่่�นใด เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไปสู่่�ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในฝ่ายข้าราชการพลเรือน
(ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ มีจ�ำนวนน้อยมากมีเพียง 2,334 ต�ำแหน่ง หรือ
ร้้อยละ 0.58 ของจำำ�นวนตำำ�แหน่่งข้้าราชการพลเรืือนสามััญทั้้�งหมด และเมื่่�อพิิจารณาการกระจายตััวของบุุคลากรในระดัับองค์์กร
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

พบว่่า ส่่วนราชการ (กรม) หนึ่่�งๆ จะมีีผู้้�ปฏิิบัติั ิงานด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล ประมาณ 1-15 คน และเป็็นกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานสนัับสนุุน
ภารกิิจหลัักของส่่วนราชการเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งเมื่่�อพิิจารณาศัักยภาพและขีีดความสามารถของผู้้�ปฏิิบััติิงานกลุ่่�มนี้้�  พบว่่ายัังขาด
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวโน้้มด้้านเทคโนโลยีี และขาดทัักษะในการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุนการนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
มาปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานและการให้้บริิการประชาชน
เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ น ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวถึงการด�ำเนินงานทัง้ ในส่วนของการปรับเปลีย่ นองค์กรของรัฐและ
การพัฒนา “ก�ำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้
ด้านการพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก�ำหนดแผนงานหลักไว้ 4 เรื่อง ได้แก่
1) จัดให้มกี ารบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ทีข่ บั เคลือ่ นโดยความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการ (citizen
driven)
2) ปรับเปลี่ยนการท�ำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
3) สนับสนุนให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีสว่ นร่วมกับกระบวนการท�ำงาน
ของรัฐ เพื่อน�ำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนา Application หรือการบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น
บริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ก�ำหนดแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก�ำลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) การพััฒนาทัักษะด้้านดิิจิทัิ ัลให้้แก่่บุุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึึงบุุคลากรภาครััฐ ให้้มีีความสามารถ สร้้างสรรค์์
และใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีีพ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าสิินค้้าและบริิการได้้เท่่าทััน
ความต้้องการของผู้้�รัับประโยชน์์
2) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปพัฒนาภารกิจขององค์กรที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั และ แผนการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็น
รัฐบาลดิจทิ ลั ดังกล่าวข้างต้น สอดรับและช่วยสนับสนุน แนวความคิดของทีป่ ระชุมสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศทีไ่ ด้มมี ติ ตัง้
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงานขึ้น เพื่อด�ำเนินการ เรื่อง “การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
Final Report
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(National Energy Information Center : NEIC)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการปฏิรปู ระบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูล
ด้านพลังงาน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์ บูรณาการข้อมูลด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ขอ้ มูล
ด้านพลังงานทีถ่ กู ต้อง น่าเชือ่ ถือ มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
ซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญของภาครัฐในการสือ่ สารข้อมูลด้านพลังงานทีถ่ กู ต้องและทันต่อสถานการณ์ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานจากหลายหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
โดยรวม อันเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบายและวางแผนเตรียมความพร้อมด้านพลังงานในอนาคตของภาครัฐ ซึง่ การพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบรูปแบบองค์กร และแนวทางการ
พัฒนาบุคคลากรที่เหมาะสม ตามที่จะกล่าวในส่วนถัดไป
2.1.4.1 งานศึกษาทบทวนและส�ำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ทางที่ปรึกษาได้ก�ำหนดกรอบการศึกษาทบทวน รวบรวม และส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
และรูปแบบโครงสร้างองค์กรในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ปัจจุบนั ภายใน สนพ. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สนพ.) รวมทัง้ ผลการศึกษาทีท่ างคณะกรรมการปฏิรปู พลังงาน
ได้เคยท�ำการศึกษาไว้ ทัง้ ในส่วนของรูปแบบโครงสร้างองค์กร และแผนการพัฒนาบุคลากร นอกจากนีท้ างทีป่ รึกษาได้ดำ� เนินการ
คัดเลือกหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะการท�ำงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบใกล้เคียงกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้
			 1)	รููปแบบโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนาบุุคลากร ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ.
ในปััจจุุบันั กล่่าวได้้ว่า่ ภารกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดการข้้อมููล การวิิเคราะห์์ และการพยากรณ์์ข้อ้ มููลสถิิติแิ ละสารสนเทศ
ด้้านพลัังงาน อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. ซึ่่�งมีีรููปแบบองค์์กรคืือ หน่่วยราชการ
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสายงาน ดังต่อไปนี้ คือ
1. กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
2. กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
3. กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รูปที่ 2.1-23 รูปแบบโครงสร้างองค์
กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.
แผนพลังงานของประเทศไทย
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ในส่วนของการพิจารณากระบวนการทำงาน ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้

ในส่่วนของการพิิจารณากระบวนการทำำ�งาน ทางที่่�ปรึึกษาได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อใช้้ ในการพััฒนา
สถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านธุุรกิิจ (Business) จะต้้องดำำ�เนิินการพิิจารณากระบวนการ
ทำำ�งาน (Business Process) ในปััจจุุบัันของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. ทางที่่�ปรึึกษาได้้ใช้้เครื่่�องมืือ
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain Analysis) มากำำ�หนดกระบวนการหลััก (Core Process) และกระบวนการสนัับสนุุน
(Supporting Process) โดยพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�ของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. โดยมีีผลการศึึกษาดัังนี้้�
กระบวนการหลัก (Core Process) จะพบว่างานจัดหารวบรวมข้อมูลพลังงานเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินงานของ
ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. โดยปััจจุุบัันข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่่�ได้้รัับจากการจััดหารวบรวมจะเป็็นข้้อมููลทุุติิยภููมิิ
ข้้อมููลเชิิงสถิิติ รูิ ปู แบบหรืือลัักษณะของข้้อมููลจะถููกกำำ�หนดมาจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน ที่่�มีี
ความร่่วมมืือในการรัับส่่งข้้อมููล ส่่งผลให้้ทางศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. ได้้รัับข้้อมููลที่่�ไม่่ทัันสมััย ไม่่ตรง
ตามความต้้องการที่่�จะนำำ�มาใช้้ได้้ทันั ทีี ไม่่สอดคล้้องเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน ขาดเอกภาพการบริิหารจััดการข้้อมููลให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด ส่่วนงานวิิเคราะห์์ ประมวลผลและพััฒนาแบบจำำ�ลอง เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากงานจััดหารวบรวมข้้อมููลมาเบื้้�องต้้น
ไม่่มีคี วามพร้้อมที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกได้้ จึงึ นำำ�มาใช้้ได้้แค่่เพีียงการวิิเคราะห์์และประมวลผลในรููปแบบ Descriptive
Analytics คืือการแสดงผลในรููปแบบที่่�ง่่ายในการนำำ�เสนอ เช่่น กราฟหรืือตาราง เป็็นต้้น แต่่ไม่่มีีความพร้้อมที่่�จะนำำ�ไปวิิเคราะห์์
แบบ Predictive Analytics หรืือ Prescriptive Analytics ในช่่วงเวลาที่่�มีีความต้้องการทัันท่่วงทีีหรืือเกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
รวมทั้้�งส่่งผลต่่องานพััฒนาระบบแลกเปลี่่�ยนเชื่่�อมโยงและบููรณาการข้้อมููลอีีกด้้วย
กระบวนการสนั บ สนุ น (Supporting Process) ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กระบวนงานที่ ส นั บ สนุ น ให้ ก ระบวนงาน
หลักท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันถือว่าทางบุคลากรภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.
สามารถบริ ห ารจั ด การงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ท างภาครั ฐ ก� ำ หนดได้ แต่ อ าจจะได้
รั บ งบประมาณที่ จ� ำ กั ด และไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นางานในหลายส่ ว นอาจจะไม่ ต รงตามแผนงานที่ ว างไว้ เช่ น
การจัดหาอุปกรณ์ การพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ที่จะใช้ในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพียงบางส่วน การพัฒนา
บุคลากร ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วยังไม่
สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
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โดยแต่ละกลุ่มงาน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ จ�ำนวนบุคลากร สรุปได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
ภาระหน้าที่
ต�ำแหน่ง
1. จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลพลังงานเชิงปริมาณ ทั้งในภาพ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมและรายสาขาในด้านการผลิตการใช้ การน�ำเข้า  การส่งออก มูลค่า 1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
พลังงาน ค่าภาคหลวง ปริมาณส�ำรองพลังงาน และข้อมูลด้านการลดก๊าซ 1.2 ระดั บ ช� ำ นาญการ/ปฏิ บั ติ ก าร 1
ต�ำแหน่ง
เรือนกระจก ฯลฯ
2. จัดท�ำการส�ำรวจการใช้พลังงาน และ จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคพลังงานของประเทศ
3. จัดท�ำตารางวิเคราะห์พลังงานของไทยและของโลก
4. จัดท�ำรายงานสถานการณ์พลังงานของไทย เป็นรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และรายงานสรุปส�ำหรับผู้บริหาร ฯลฯ
5. จัดท�ำข้อมูลดัชนีชวี้ ดั ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมของประเทศ
6. จัดท�ำและพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management information
System) เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และผลการวิเคราะห์
ให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำไปประยุกต์ใช้
7. เผยแพร่ข้อมูลพลังงาน และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ
Internet Intranet DOC ของ สนพ. MOC ของกระทรวงฯ วารสารนโยบาย
พลังงาน ระบบฐานข้อมูล สนพ. รายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ รายงานด้านเศรษฐกิจพลังงาน และอื่น ๆ
8. เป็นศูนย์ประสานข้อมูลพลังงาน (Focal Point) ภายใต้กรอบความร่วมมือ
พหุภาคี ได้แก่ กลุ่มประเทศ อาเซียน APEC Joint Organizations Data
Initiative (JODI) และ IEA
9. เป็นศูนย์ประสานข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ
10. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

2. กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
ภาระหน้าที่
ต�ำแหน่ง
1. จัดท�ำประมาณการความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระยะสั้นและระยะยาว
1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
2. ศึกษาและพัฒนาแบบจ�ำลองความต้องการไฟฟ้าของประเทศ
1.2 ระดับช�ำนาญการ/ปฏิบัติการ
3. จัดท�ำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook)
4 ต�ำแหน่ง
ระยะสั้นและระยะยาว
4. ศึกษาและพัฒนาแบบจ�ำลองประมาณการความต้องการพลังงานของไทย
และพัฒนาแบบจ�ำลองเศรษฐกิจพลังงานในระดับมหภาคเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว
5. ร่วมพัฒนาแบบจ�ำลองด้านพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและ
ทวิภาคี ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน APEC ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอื่น ๆ
6. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน ได้แก่ ภาพรวมพลังงาน
ทั้งด้าน Demand และ Supply สมดุลพลังงาน (Energy Balance) และ
ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน (Energy Indicators)
7. ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายและแผนพลังงาน
ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานด้านพลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
8. ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก ภาวะ
เศรษฐกิจโลก นโยบายและการพัฒนาพลังงานของประเทศต่าง ๆ รวมถึง
การเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านพลังงาน
ของไทยกับต่างประเทศ
9. ศึกษา  วิเคราะห์ และร่วมจัดท�ำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ สาขาพลังงาน ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ และอื่น ๆ
11. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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3. กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ภาระหน้าที่
ต�ำแหน่ง
1. จัดท�ำแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมในการจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า น 1.1 ระดับช�ำนาญการพิเศษ 1 ต�ำแหน่ง
พลังงานของหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.2 ระดั บ ช� ำ นาญการ/ปฏิ บั ติ ก าร
2 ต�ำแหน่ง
ให้สามารถเชื่อมโยง และใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ต�ำแหน่ง
ปฏิบัติงานภายใน (Back office) รวมถึงระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
4. ศึกษา  ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายระบบฐาน
ข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
5. จัดท�ำงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะ การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ICT ของหน่วยงาน
6. พัฒนาและปรับปรุง Website ของหน่วยงาน และศูนย์ปฏิบัติการ สนพ.
(DOC) ให้ทันสมัยเพื่อเป็นที่เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ด้านพลังงาน
7. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่ อง สนพ. ให้มคี วามรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ เพือ่ สามารถ
น�ำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาด้าน ICT การจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
9. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จากตารางสรุปภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. จะเห็นได้ว่า
• ปััจจุุบัันศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. มีีภารกิิจที่่�หลากหลาย ทั้้�งด้้านการจััดทำำ�ข้้อมููลสารสนเทศ
งานวิิเคราะห์์ วิจัิ ัย และงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ บุุคลากรในแต่่ละสายงานมีีจำำ�นวนจำำ�กััด ดัังจะเห็็นได้้ว่่า กลุ่่�มงานด้้าน
สารสนเทศพลัังงานมีีเจ้้าหน้้าที่่�เพีียง 2 ท่่าน ในขณะที่่�กลุ่่�มงานวิิเคราะห์์และประมาณการณ์์เศรษฐกิิจมีีเพีียง 5 ท่่านเท่่านั้้�น
เมื่่�อเทีียบกัับภารกิิจและความสำำ�คััญของสารสนเทศข้้อมููลพลัังงานที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ และ ความมั่่�นคงทาง
พลัังงานนของประเทศ
• งานจััดหารวบรวมข้้อมููล เป็็นการขอความร่่วมมืือ ขาดเครื่่�องมืือ หรืือกลยุุทธ์์การได้้มาซึ่่�งข้้อมููลจากหน่่วยงานเจ้้าของ
ข้้อมููลที่่�ทัันสมััย ทำำ�ให้้ข้้อมููลที่่�ได้้มาไม่่มีีความพร้้อมใช้้งานในกลุ่่�มงานวิิเคราะห์์ฯ และงานจ้้างที่่�ปรึึกษามาช่่วยในการพััฒนา 
มีีข้อ้ จำำ�กััดเรื่่�องงบประมาณและบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ รวมทั้้�งมีีภารกิิจด้้านอื่่�นที่่�ต้้องรัับผิิดชอบแต่่บุคุ ลากรมีีไม่่เพีียงพอ
ต่่อภาระงานที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เช่่น ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ
• ในปัจจุบันการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยข้อมูลสถิติอาจจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาแบบจ�ำลองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำนโยบายมีข้อจ�ำกัดและเป็น
อุปสรรคในการพัฒนา
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับระบบ Big Data มีีความแตกต่่างจากการบริิหารจััดการระบบ ICT ขององค์์กร
ตััวอย่่างเช่่น สนพ. จะมีีทั้้�ง Corporate Data และ Energy Data ซึ่่�งถ้้ามีีภารกิิจการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�รองรัับจะต้้องมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีความมั่่�นคง ปลอดภััย มาตรฐาน สามารถเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลภาครััฐด้้านอื่่�น ๆ
		 2)	รููปแบบโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนาบุุคลากร ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิตามแนวทางปฏิิรูปู ประเทศด้้านพลัังงาน
ทางคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรูปู ประเทศด้้านพลัังงาน ได้้กำำ�หนดแนวทางและรููปแบบองค์์กรที่่�เหมาะสมใน
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� 
คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรูปู ด้้านพลัังงานได้้ทำำ�การศึึกษาระบบข้้อมููลด้้านพลัังงานของสหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น และ
มาเลเซีีย จากการศึึกษารููปแบบการจััดตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลกลาง และการบริิหารจััดการข้้อมููลด้้านพลัังงานของประเทศในระดัับสากล
ได้้แก่่ U.S. Energy Information Administration (US-EIA) ของประเทศสหรััฐอเมริิกา Agency for Natural Resources
and Energy (ARNE) ของประเทศญี่่�ปุ่่�น และ Malaysia Energy Information Hub (MEIH) ของประเทศมาเลเซีีย พบว่่า 
รูปแบบการจัดตั้งของ US-EIA เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด ที่ควรจะใช้เป็นต้นแบบในการวางระบบโครงสร้างหน่วยงาน
บริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยทีม่ ชี อื่ ว่า “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information
Center : NEIC)”
US-EIA มีีความเป็็นอิิสระในการดำำ�เนิินงาน ถึึงแม้้จะเป็็นหน่่วยงานของรััฐภายใต้้ Department of Energy (DOE)
กล่่าวคืือ มีีการกำำ�หนดพัันธกิิจในการให้้บริิการแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน มีีรููปแบบการนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย สอดคล้้อง
ต่่อความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีความทัันสมััย อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งให้้ความรู้้�ด้้านพลัังงานแก่่เยาวชนและประชาชนทั่่�วไป
วััตถุุประสงค์์ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ได้้กำำ�หนดแนวทางไว้้ว่า่ คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรูปู ด้้าน
พลัังงาน เสนอให้้มีกี ารปฏิิรูปู ระบบโครงสร้้างหน่่วยงานบริิหารจััดการข้้อมููลด้้านพลัังงานของประเทศ โดยจััดตั้้�งเป็็นหน่่วยงานใหม่่
ที่่�เป็็น “หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)” ที่่�เป็็นหน่่วยงานของรััฐภายใต้้การกำำ�กัับของกระทรวงพลัังงาน
แต่่มีคี วามเป็็นอิิสระในการบริิหารจััดการ โดยใช้้ชื่่�อว่่า “ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ (National Energy Information Center
: NEIC)” เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานกลางด้้านพลัังงานในการจััดเก็็บ รวบรวม วิิเคราะห์์คาดการณ์์อย่่างเป็็นระบบ น่่าเชื่่�อถืือ มีี
มาตรฐานระดัับสากล และมีีความเป็็นอิิสระในการเผยแพร่่ข้อ้ มููลเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของทุุกภาคส่่วนที่่�ต้้องการใช้้ข้อ้ มููล
พลังงาน นอกจากนี้ NEIC จะเป็นกลไกส�ำคัญในการสื่อสารด้านพลังงานที่ทันต่อสถานการณ์ สร้างความเข้าใจด้านพลังงาน
ทีถ่ กู ต้องให้กบั ประชาชน (Energy Literacy) ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยและเท่าเทียมกัน ทัง้ ยังส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน (Market Efficiency) ซึง่ ได้จากการทบทวน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยมีกรอบโครงสร้างและกระบวนการ
ด�ำเนินงานของ NEIC ประกอบไปด้วย เพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดของประเทศถูกรวบรวมและจัดเก็บแบบรวมศูนย์ และ
เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ และเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเป็นเอกภาพ มีความน่าเชื่อถือ และทันต่อสถานการณ์ โดย
NEIC มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
• เป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงานแบบ “One-stop service” สามารถตอบข้้อซัักถามจากประชาชนและ
เอกชนในเรื่่�องของพลัังงาน
• จััดทำำ�ระบบจำำ�ลองสถานการณ์์ด้้านพลัังงาน (Energy forecast and modeling) ทั้้�งแบบระยะสั้้�น และระยะยาว
พยากรณ์์การใช้้พลัังงาน การวางแผนและพััฒนาเพื่่�อรองรัับอุุปสงค์์และอุุปทานด้้านพลัังงานและให้้การสนัับสนุุนหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
• ประสานงาน และรวบรวมข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงานเพื่่�อนำำ�มาศึึกษาและวิิเคราะห์์ (โดย NEIC เองหรืือดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น)
• พััฒนากลไกที่่�ทำำ�ให้้ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนพลัังงานและตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ สามารถนำำ�มา
เผยแพร่่บนฐานข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• พััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรภายใน NEIC ในการพยากรณ์์ด้า้ นพลัังงาน รวมถึึงการจััดทำำ�ระบบจำำ�ลองสถานการณ์์
ด้้านพลัังงานทั้้�งแบบระยะสั้้�นและระยะยาว
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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• พััฒนาและปรัับปรุุงให้้ระบบข้้อมููลสารสนเทศคอมพิิวเตอร์์ด้้านพลัังงานมีีความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
ในปีี พ.ศ. 2553 ในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2552 คณะรััฐมนตรีีได้้เห็็นชอบกัับการจำำ�แนกประเภทของ
รััฐในกำำ�กัับของฝ่่ายบริิหาร ออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่ (1) ส่่วนราชการ (2) รััฐวิิสาหกิิจ (3) องค์์การมหาชน และ (4) หน่่วยงาน
ของรััฐรููปแบบใหม่่ มีี 3 รููปแบบคืือ (4.1) หน่่วยธุุรการขององค์์การของรััฐที่่�เป็็นอิิสระ (Independent Administrative
Organization) (4.2) กองทุุนที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล และ (4.3) หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เป็็นหน่่วยงานให้้บริิการภายในระบบราชการ โดยมีีลักั ษณะ
กึง่ อิสระ แต่ไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล เป็นส่วนหนึง่ ของส่วนราชการเจ้าสังกัด แต่ไม่ใช่สว่ นราชการ กล่าวคือ ไม่ใช่กระทรวง ทบวง
กรม กอง หรือ ส�ำนัก แต่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำ� นาจบริหารจัดการ
(ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการและผูอ้ ำ� นวยการและการให้น้ โยบาย) การด�ำเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รบั
การมอบอ�ำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด มีเป้าหมายเพือ่ ให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำ� ลัง
การผลิตส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอืน่ และประชาชนได้ (ซึง่ จะแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ คุ คล เช่น โรงงานยาสูบ
ที่ให้บริการสาธารณะทางพาณิชยกรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก) มีสถานะพิเศษอยู่ที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถก�ำหนด
ระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่จะท�ำให้การท�ำงานเกิดความคล่องตัว โดยไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ
ท�ำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างเพียงพอ เพื่อส่งมอบบริการให้ส่วนราชการต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ
หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษสามารถจะเรีียกเก็็บค่่าบริิการจากหน่่วยงานต้้นสัังกััดหรืือผู้้�รับั การให้้บริิการได้้ แต่่ไม่่มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหากำำ�ไร ส่่วนราชการเจ้้าสัังกััดสามารถตั้้�งงบประมาณอุุดหนุุนหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษในลัักษณะ
ค่่าตอบแทนหรืือค่่าบริิการในการใช้้บริิการของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ หรืือค่่าใช้้จ่า่ ยในการลงทุุนเริ่่�มแรก แต่่จะตั้้�งงบประมาณ
เพื่่�ออุุดหนุุนหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษไม่่ได้้ ดัังนั้้�นรายได้้ของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษจึึงมาจากค่่าตอบแทนหรืือค่่าบริิการ
ในการใช้้บริิการของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษจากส่่วนราชการต้้นสัังกััดเป็็นหลััก รายได้้อื่่�น ๆ อาจมาจากหน่่วยงานอื่่�น ภาคเอกชน
และประชาชน บุุคลากรมีีสถานะเป็็นพนัักงานของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษได้้รัับการยกเว้้นหรืือผ่่อนคลายกฎระเบีียบ
เพื่่�อให้้เกิิดอิิสระความคล่่องตััวทางการบริิหารจััดการ ตาราง 2.1-1 แสดงข้้อดีีข้้อเสีียของหน่่วยงานบริิการรููปแบบพิิเศษ
ประเภทของหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษสามารถจำำ�แนกตามลัักษณะภารกิิจของหน่่วยงาน ได้้ดัังนี้้�คืือ
1) หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษที่่�มีีลักั ษณะภารกิิจในการให้้บริิการด้้านพาณิิชยกรรม หรืือ อุุตสาหกรรมแก่่ส่ว่ นราชการ
เจ้าสังกัด เช่น ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
2) หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษที่่�มีีลัักษณะภารกิิจในการให้้บริิการด้้านบริิการสาธารณะทางสัังคมและวััฒนธรรม
ยกตััวอย่่าง เช่่น สถาบัันส่่งเสริิมการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ หน่่วยงาน
ทางด้้านศิิลปะ วััฒนธรรม และพิิพิิธภััณฑ์์ เป็็นต้้น
จะเห็็นได้้ว่่าที่่�ผ่่านมาหน่่วยงานรููปแบบพิิเศษที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นมีีภารกิิจค่่อนข้้างน้้อย เมื่่�อเทีียบกัับภารกิิจและวััตถุุประสงค์์
ในการจััดตั้้�ง ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งมีีภารกิิจหลัักในการจััดทำำ�และวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลสารสนเทศขนาดใหญ่่
ด้้านพลัังงาน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 2.1-1 แสดงข้อดีข้อเสียของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)
ข้อดี
ข้อเสีย
1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถก�ำหนดระเบียบวิธกี าร 1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีอสิ ระในการบริหารงานจากส่วน
บริหารจัดการทีจ่ ะท�ำให้การท�ำงานเกิดความคล่องตัวโดย ราชการเจ้าสังกัด แต่ยงั คงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึง่ ของ
ไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ
ส่วนราชการเจ้าสังกัด เนื่องจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
2. บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นการด�ำเนินการของหน่วย
พิเศษได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้ บริการรูปแบบพิเศษจะต้องด�ำเนินการในอ�ำนาจของปลัด
เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ
กระทรวงหรืออธิบดีของส่วนราชการเจ้าสังกัด
2. ส่วนราชการเจ้าสังกัดไม่สามารถตัง้ งบประมาณเพือ่ อุดหนุน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้แต่สามารถตัง้ เป็นงบประมาณ
ส�ำหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้
3. ห้ า มน� ำ เงิ น รายได้ ที่ เ ป็ น เงิ น อุ ด หนุ น จากส่ ว นราชการ
เจ้าสังกัดมาจัดสรรเป็นเงินเพิ่มพิเศษหรือเงินรางวัลให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
		 3)	รููปแบบโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนาบุุคลากร Energy Information Agency (EIA)
ในปััจจุุบััน Energy Information Agency (EIA) เป็็นหน่่วยงานด้้านสถิิติิและวิิเคราะห์์ข้้อมููลพลัังงานภายใต้้
กระทรวงพลัังงานของสหรััฐอเมริิกา ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมวิิเคราะห์์ และเผยแพร่่ข้อ้ มููลพลัังงานที่่�เป็็นอิิสระและเป็็นกลาง เพื่่�อส่่งเสริิม
การกำำ�หนดนโยบายที่่�ดีี ส่ง่ เสริิมความมีีประสิิทธิิภาพของตลาดพลัังงาน และ ส่่งเสริิมความเข้้าใจของประชาชนเกี่่�ยวกัับพลัังงาน
และความเชื่่�อมโยงกัับภาคเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม EIA เป็็นแหล่่งข้้อมููลพลัังงานชั้้�นนำำ�ของประเทศ และตามกฎหมายแล้้ว
ข้้อมููลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์ของ EIA ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการอนุุมััติิของเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ของรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา นอกจากนี้้� 
EIA มีีหน้้าที่่�รวบรวมข้้อมููลครบวงจรซึ่่�งครอบคลุุมแหล่่งพลัังงาน การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย และการไหลของพลัังงาน EIA
ยัังจััดเตรีียมการวิิเคราะห์์คาดการณ์์แนวโน้้มตลาดพลัังงานทั้้�งระยะสั้้�นเป็็นรายเดืือน และแนวโน้้มระยะยาวทั้้�งของสหรััฐอเมริิกา
และต่่างประเทศ EIA เผยแพร่่ข้้อมููลการวิิเคราะห์์และผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ผ่่านทางเว็็บไซต์์เป็็นหลััก EIA.gov
สำำ�หรัับโครงการตำำ�แหน่่งบริิหาร EIA มีีผู้้�อำำ�นวยการ 1 ตำำ�แหน่่ง รองผู้้�อำำ�นวยการ 1 ตำำ�แหน่่ง และ มีีผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
แบ่่งออกเป็็น 3 ฝ่่ายด้้วยกััน (รููปที่่� 2.1-24) โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� 
			 1. Office of Energy Statistics สำำ�นัั ก งานสถิิ ติิ พ ลัั ง งาน เป็็ น ผู้้�นำำ�และทิิ ศ ทางในการรวบรวมข้้ อ มูู ล
ด้้านอุุปสงค์์และอุุปทานพลัังงานของ EIA ซึ่่�งครอบคลุุมแหล่่งข้้อมููลที่่�หลากหลายเพื่่�อสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์และการเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�น่่าเชื่่�อถืือได้้และทัันต่่อเหตุุการณ์์ ผ่า่ นข้้อมููล และ รายงานที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณะ รายงานเหล่่านี้้�นำำ�เสนอประสิิทธิิภาพ
ของบริิษััทพลัังงานในสหรััฐอเมริิกาและตลาดพลัังงาน รวมถึึงให้้ข้้อมููลพลัังงานเพื่่�อสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์นโยบายสาธารณะ
รวมถึึงคำำ�ขอจากสภาคองเกรสและฝ่่ายบริิหาร สำำ�นัักงานสถิิติพิ ลัังงานดููแลการวางแผนและการใช้้งานด้้านสถิิติแิ ละความต่่อเนื่่�อง
ของการดำำ�เนิินงานรวมถึึงเอกสารของกระบวนการทางธุุรกิิจ และความสมบููรณ์์ของข้้อมููล ภายใต้้ส่่วนงานนี้้�มีีหน่่วยงานย่่อย
ดัังต่่อไปนี้้� 
• Office of Statistical Methods & Research
• Office of Energy Demand & Integrated Statistics
• Office of Energy Production, Conversion, & Delivery
• Office of Survey Operations
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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			2. Office of Energy Analysis สำำ�นัักงานการวิิเคราะห์์พลัังงาน ทำำ�หน้้าที่่�วิเิ คราะห์์อุปุ ทานพลัังงาน อุุปสงค์์พลัังงาน
และราคา  รวมถึึงผลกระทบของตลาดการเงิินต่่อตลาดพลัังงาน จััดทำำ�รายงานเกี่่�ยวกัับการใช้้พลัังงานในปััจจุุบัันและอนาคต
วิิเคราะห์์ผลกระทบของนโยบายพลัังงาน และพััฒนาเทคนิิคขั้้�นสููงสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพลัังงาน สำำ�นัักงานการวิิเคราะห์์
พลัังงานยัังดููแลการวางแผนและการดำำ�เนิินการตามโปรแกรม การวิิเคราะห์์และการพยากรณ์์ของ EIA เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าแบบจำำ�ลอง
การวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์ EIA นั้้�นเป็็นไปตามมาตรฐานสููงสุุด มีีความน่่าเชื่่�อถืือและความทัันต่่อเหตุุการณ์์ ซึ่่�งภายใต้้ส่ว่ นงานนี้้�
มีหน่วยงานย่อยดังต่อไปนี้
• Office of Energy Markets & Financial Analysis
• Office of Energy Consumption & Efficiency Analysis
• Office of Petroleum, Natural Gas, & Biofuels Analysis
• Office of Electricity, Coal, Nuclear, & Renewables Analysis
• Office of Integrated & International Energy Analysis
			 3. Office of Resources and Technology Management สำำ�นัักงานบริิหารทรััพยากรและเทคโนโลยีี
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ และให้ ทิ ศ ทางในการก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ก ารที่ ก ว้ า งขวางส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลกลางและ
ฝ่ายสนับสนุน ก�ำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ทัง้ หน่วยงาน วางนโยบายแบบบูรณาการและด�ำเนินงานตามแผนงาน การจัด
ท�ำงบประมาณ การจัดท�ำและประเมินโครงการต่างๆ งานบริการด้านการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และส�ำหรับฐานลูกค้าภายนอก
และภายในที่หลากหลาย นอกจากนี้ส�ำนักงานการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีท�ำหน้าที่เป็นจุดติดต่อสอบถามข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดูแลแผนและขั้นตอนส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ EIA ในกรณีฉุกเฉิน
ภายใต้ส่วนงานนี้มีหน่วยงานย่อยดังต่อไปนี้
• Office of Organizational Administration, Planning, & Development
• Office of Information Technology
• Office of Financial & Acquisition Management & Program Evaluation
• Office of Stakeholder Outreach & Communications
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.1-24 โครงสร้างองค์กรของ Energy Information Agency (EIA)
ผู้อำนวยการ
(Administrator)
รองผู้อำนวยการ
(Deputy Administrator)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติพลังงาน
Assistant Administrator for Energy Statistics

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์พลังงาน
Assistant Administrator for Energy Analysis

ฝ่ายวิธีการทางสถิติและการวิจัย
Office of Statistical Methods & Research

ฝ่ายตลาดพลังงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
Office of Energy Markets & Financial Analysis

ฝ่ายความต้องการพลังงานและสถิติบูรณาการ
Office of Energy Demand & Integrated
Statistics
ฝ่ายการผลิต การแปลง และ การส่ง พลังงาน
Office of Energy Production, Conversion
& Delivery
ฝ่ายดำเนินการสำรวจ
Office of Survey Operations

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยี
Assistant Administrator for Resources & Technology
Management)

ฝ่ายวิเคราะห์การบริโภคและความมีประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน
Office of Energy Consumption & Efficiency Analysis
ฝ่ายวิเคราะห์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และ พลังงานชีวภาพ
Office of Petroleum, Natural Gas, & Biofuels Analysis
ฝ่ายวิเคราะห์ไฟฟ้า ถ่านหิน นิวเคลียร์ และ พลังงานหมุนเวียน
Office of Electricity, Coal, Nuclear, & Renewables
Analysis
ฝ่ายวิเคราะห์พลังงานบูรณาการและต่างประเทศ
Office of Integrated & International Energy Analysis

ฝ่ายบริหารองค์กร นโยบาย และ การพัฒนา
Office of Organizational Administration
Planning & Development
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Information Technology
ฝ่ายการเงินและประเมินโครงการ
Office of Financial & Acquisition Management &
Program Evaluation
ฝ่ายสื่อสารผู้เกี่ยวข้องภายนอก
Office of Stakeholder Outreach &
Communications

รูปที่ 2.1-24 โครงสร้างองค์กรของ Energy Information Agency (EIA)
ที่มา: https://www.eia.gov/about/organization_chart.php
ที่มา: https://www.eia.gov/about/organization_chart.php
2.1-65

ตาราง 2.1-2 เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานระหว่าง EIA กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.
ลักษณะ

EIA

รูปแบบองค์กร
ภาระงาน

หน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงพลังงาน
จัดหาและจัดท�ำข้อมูลด้านพลังงานแบบ
บู ร ณาการและเบ็ ด เสร็ จ รวมไปถึ ง การ
พยากรณ์และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาด
พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การแบ่งกลุ่มงาน
จ�ำนวนบุคลากร
งบประมาณ / งบลงทุน

3 กลุ่มงานหลัก 13 ฝ่ายงานย่อย
325 คน (ปี 2562)
125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนพ.
หน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงพลังงาน
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานโดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภาระงาน
ด้ า นการพยากรณ์ แ ละบทวิ เ คราะห์ เชิ ง ลึ ก
ยั ง มี ไ ม่ ค ่ อ ยมาก เนื่ อ งจากทรั พ ยากรบุ ค คล
มีอยู่อย่างจ�ำกัด
3 กลุ่มงานหลัก แต่ไม่มีฝ่ายงานย่อยที่ชัดเจน
15 คน (ปี 2562)
5-10 ล้านบาทต่อปี

Final Report
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จากตารางเปรีียบเทีียบจะเห็็นได้้ว่า 
่ ณ ปััจจุุบันั จำำ�นวนบุุคลากรของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. มีีเพีียง
15 คน เทีียบกัับบุุคลากรของ EIA ที่่�ปััจจุุบัันมีีอยู่่�ด้้วยกััน 325 คน และ EIA มีีงบประมาณสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานสููงถึึง 125 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐฯต่่อปีี ดัังนั้้�นการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาภารกิิจหน้้าที่่�ที่่�ชััดเจน เพื่่�อทำำ�การ
กำำ�หนดโครงสร้้างหน่่วยงาน และจำำ�นวนบุุคลากรที่่�เหมาะสม การจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิให้้เทีียบเท่่ากัับ EIA
จำำ�เป็็นต้้องใช้้ทรััพยากรอย่่างมหาศาล ทั้้�งในด้้านงบประมาณและทรััพยากรบุุคคล
		 4)	รููปแบบโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนาบุุคลากร สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน)
ที่่�ปรึึกษาได้้ทำำ�การคััดเลืือกหน่่วยงานที่่�มีีความใกล้้เคีียงกัับภารกิิจของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในการบริิหาร
จััดการข้้อมููลระดัับชาติิ คืือ สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��  หรืือ สสน. ซึ่่�งมีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากหน่่วยงานวิิจััยภายใต้้สำำ�นัักงาน
พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ และในปััจจุุบัันได้้พััฒนาขึ้้�นมาเป็็นรููปแบบองค์์การมหาชน ซึ่่�งได้้มีีการพััฒนามาเป็็น
ลำำ�ดัับ ดัังนี้้� 
เหตุุการณ์์วิกิ ฤตน้ำำ��ท่่วมใหญ่่ในปีี พ.ศ. 2538 ทำำ�ให้้พบว่่าข้อ้ มููลน้ำำ��ของประเทศไทยขาดการบููรณาการ พระบาทสมเด็็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ จึงได้มพี ระราชด�ำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ บริหารจัดการน�ำ้
ของประเทศไทยเกิดเป็น “โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งประเทศไทย” และมอบหมายให้สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร หรือ สสนก. ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงหน่วยงานวิจัยภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับผิดชอบด�ำเนินการพัฒนาระบบโดยเริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรน�้ำ เริ่มจากพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2545 และได้ใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจพัฒนาและบริหารจัดการน�ำ้ นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาและน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน�้ำของประเทศไทย
ต่่อมา  ในปีี 2551 พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชฯ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ตรา 
พระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�ง สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร (องค์์การมหาชน) พ.ศ.2551 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้� 
1. วิิจััยและพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููลในด้้านการจััดการสารสนเทศ
ทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร
2. นำำ�เสนอผลการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อให้้องค์์กรต่่าง ๆ นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร
3. ส่่งเสริิมความร่่วมมืือทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศในการวิิจััยและพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในด้้าน
การจััดการสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร
4. บริิการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีที่่�เป็็นผลจากการวิิจัยั และพััฒนาของสถาบัันฯ ให้้แก่่ประชาชนและชุุมชน นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ได้้โดยสะดวกและเกิิดประสิิทธิิผล
ต่่อมาในปีี 2562 ได้้มีีการปรัับปรุุงพระราชกฤษฎีีกา จััดตั้้�งสถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร (องค์์การ
มหาชน) พ.ศ. 2551 โดยเปลี่่�ยนชื่่�อจาก สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร (องค์์การมหาชน) เป็็นสถาบัันสารสนเทศ
ทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) และปรัับปรุุงวััตถุุประสงค์์ หน้้าที่่�  และอำำ�นาจเพื่่�อให้้การบริิหารงานและการปฏิิบััติิภารกิิจของ
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) สอดคล้้องกัับการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการน้ำำ��ของประเทศ โดยให้้สถาบััน
มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังต่่อไปนี้้�

2-46

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

1. รวบรวม เชื่่�อมโยง บููรณาการ และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลน้ำำ�� และภููมิอิ ากาศที่่�มีีผลกระทบต่่อน้ำำ�� จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นระบบคลัังข้้อมููลน้ำำ��แห่่งชาติิ รวมทั้้�งให้้บริิการข้้อมููล เพื่่�อสนัับสนุุน การพััฒนาและบริิหารจััดการน้ำำ��ของประเทศ
2. วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านการจััดการสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� และระบบบริิหารจััดการน้ำำ�� 
3. ส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืื อ ทั้้�งในประเทศและต่่ า งประเทศ ในการวิิ จัั ย และพัั ฒ นาเทคโนโลยีี และนวัั ต กรรม
ด้้านการจััดการสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� 
4. นำำ�เสนอและถ่่ายทอดผลการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบริิ ห ารจัั ด การทรัั พยากรน้ำำ��  และให้้ บ ริิ ก ารถ่่ ายทอดเทคโนโลยีี ที่่� เป็็ นผลการวิิ จััย และพัั ฒนาของสถาบัั นให้้ ภ าครัั ฐ
ภาคเอกชน ชุุมชน และประชาชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้โดยสะดวกและเกิิดประสิิทธิิผล โดยเรีียก
เก็็บค่่าธรรมเนีียมหรืือไม่่ก็็ได้้
5. ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ เพื่่�อพััฒนาระบบคลัังข้้อมููลน้ำำ��แห่่งชาติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือคณะรััฐมนตรีี มอบหมาย
เพื่่�อประโยชน์์ในการพััฒนาระบบคลัังข้้อมููลน้ำำ��แห่่งชาติิให้้มีีแนวทางที่่�สอดคล้้องกััน และเป็็นระบบเดีียวกััน สถาบัันอาจเสนอ
คณะรััฐมนตรีีให้้มีีมติิให้้หน่่วยงานของรััฐสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสถาบัันหรืือร่่วมดำำ�เนิินการกัับสถาบััน
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) หรืือ สสน. เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการจััดทำำ� “ระบบคลัังข้้อมููลน้ำำ��และ
ภููมิิอากาศแห่่งชาติิ” (National Hydro informatics and Climate Data Center : NHC) เป็็นศููนย์์กลางในการรวบรวมข้้อมููล
ด้้านทรััพยากรน้ำำ��ของประเทศ ทั้้�งข้้อมููลพื้้�นที่่� ข้้อมููลสถานการณ์์น้ำำ��ปััจจุุบัันและการคาดการณ์์ในอนาคต และจััดทำำ�งานวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ของประเทศ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��  การแจ้้งเตืือนภััย เพื่่�อลด
ความสููญเสีียทั้้�งชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชน ปััจจุุบััน สสน. ได้้ขยายการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 42 หน่่วยงาน มีีข้้อมููล 419 รายการ ปััจจุุบัันมีีข้้อมููล ทั้้�งข้้อมููลติิดตามสภาพอากาศ การติิดตามและคาดการณ์์สภาพอากาศ
จากแบบจำำ�ลองสภาพอากาศ (WRF Model) และข้้อมููลติิดตามสถานการณ์์น้ำำ�� เช่่น ข้้อมููลฝนตกในพื้้�นที่่� ปริิมาณและระดัับน้ำำ��
ในเขื่่�อน เส้้นทางและสภาพน้ำำ�� แสดงปริิมาณการปล่่อยน้ำำ��ออกสู่่�ลำำ�น้ำำ��เจ้้าพระยา ระดัับน้ำำ��ในแม่่น้ำำ�� และลำำ�น้ำำ��สายสำำ�คััญ สำำ�หรัับ
ใช้้ติิดตาม เฝ้้าระวััง วิิเคราะห์์ และคาดการณ์์สถานการณ์์น้ำำ��  เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการน้ำำ��ทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โครงสร้้างหน่่วยงาน สสน. มีีวิิสััยทััศน์์ คืือ “เป็็น คลัังข้้อมููลและคลัังความรู้้� ที่่�ทัันสมััย เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ประเทศไทย
เกิิดการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และถ่่ายทอดขยายผลการใช้้งานโดยสร้้างและพััฒนาเครืือข่่าย ” และมีีโครงสร้้าง
องค์์กรของ สสน. และบุุคลากร ณ วัันที่่� 1 กัันยายน 2562 มีีบุุคลากรทั้้�งสิ้้�น 135 คน แบ่่งเป็็นผู้้�บริิหาร 9 คน (ผู้้�อำำ�นวยการ
1 คน และ รองผู้้�อำำ�นวยการ 1 คน) ฝ่่ายวิิจััยและพััฒนา 84 คน และฝ่่ายสนัับสนุุน 42 คน มีีภารกิิจแบ่่งออกเป็็น 7 ฝ่่ายงาน
และ หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
แนวทางการพััฒนาบุุคลากร จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก สรุุปได้้ว่่า  สสน. มีีแนวทางการพััฒนาบุุคลากร โดยเน้้นการ
พััฒนาบุุคลากรจากภายในองค์์กร เนื่่�องจากเนื้้�องาน ภารกิิจอาจมีีความจำำ�เพาะเจาะจง โดยเริ่่�มจากการวิิเคราะห์์ความจำำ�เป็็น
ในการฝึึกอบรม ทั้้�งในระดัับองค์์กร และ ในระดัับบุุคคล เพื่่�อส่่งเสริิมสมรรถนะของบุุคลากรให้้สอดรัับกัับเป้้าหมายขององค์์กร
จากนั้้�นจึึงทำำ�การออกแบบหลัักสููตร เนื้้�อหาการฝึึกอบรม รวมถึึงการจััดหาวิิทยากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมาดำำ�เนิินการฝึึกอบรม
และการประเมิินผลการฝึึกอบรม การจััดการองค์์ความรู้้�เพื่่�อให้้สามารถถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ภายในองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สำำ�หรัับประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากร สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� 
1. จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาบุุคลากรจากภายในองค์์กร เนื่่�องจากบุุคลากรด้้านสารสนเทศที่่�จบการศึึกษาใหม่่แม้้ว่า่ จะมีี
ทัักษะด้้านข้้อมููลสารสนเทศ แต่่เนื้้�องานอาจจะต้้องผสมผสานความรู้้�ความเข้้าใจด้้านอื่่�น ๆ เช่่น ด้้านทรััพยากรน้ำำ�� ด้้านภููมิอิ ากาศ
ซึ่่�งโดยทั่่�วไปบุุคลากรมีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ เช่่น บุุคลากรที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านน้ำำ�� อาจจะไม่่มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านข้้อมููลสารสนเทศ
เป็็นต้้น จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรที่่�ต้้องการขึ้้�นเองในองค์์กร ซึ่่�งก็็มีคี วามเสี่่�ยงที่่�บุุคลากรที่่�ได้้รับั การพััฒนา
ศัักยภาพจะมีีการย้้ายงาน
2. ค่่าตอบแทนของบุุคลากรต้้องมีีความเหมาะสม กัับภารกิิจที่่�ต้้องใช้้ทัักษะด้้านข้้อมููล ด้้านการคิิดวิิเคราะห์์ เพื่่�อดึึง
บุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ data scientist ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถให้้อยู่่�ในหน่่วยงานได้้
Final Report
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3. มีีระบบแรงจููงใจในการทำำ�งาน เช่่น แรงจููงใจทางการเงิิน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
แสวงหาเงิินทุุนจากโครงการวิิจัยั หรืือ โครงการที่่�ปรึึกษาที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้อ้ มููล และ ความเชี่่�ยวชาญในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ของสถาบััน โดยมีีระบบการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับขนาดของโครงการที่่�หามาได้้ เป็็นต้้น
4. ภารกิิจการรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานต่่าง ๆ จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องประสานความร่่วมมืือด้้านรููปแบบของข้้อมููล
เพื่่�อให้้สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ควรมีีการกำำ�หนดมาตรฐานด้้านข้้อมููลร่่วมกััน
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
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แผนพลังกงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-25 โครงสร้างองค์
ร และ จ�ำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)

(3 คน)
(1 คน)

(11 คน)

(15 คน)

(12 คน)

(18 คน)

(27 คน)

(15 คน)

(32 คน)
รูปที่ 2.1-25 โครงสร้างองค์กร และ จำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

2.1.4.2 งานจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะรููปแบบโครงสร้้างองค์์กร การพััฒนาบุุคลากร ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จากการทบทวนและนำำ�เสนอข้้ อ มูู ล ในด้้ า นต่่ า ง ๆ ข้้ า งต้้ น สรุุ ป ได้้ ว่่ า ปัั จ จุุ บัั น นี้้�ข้้ อ มูู ล สารสนเทศด้้ า น
พลัังงาน มีีหน่่วยงานหลัักในการรวบรวมข้้อมููล คืือ ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานนโยบายและ
2.1-70
แผนพลัั ง งาน ซึ่่�งมีี รูู ป แบบองค์์ ก ร คืื อ เป็็ น ส่่ ว นราชการ ภายใต้้ สัั ง กัั ด กระทรวงพลัั ง งาน อย่่ า งไรก็็ ดีี จ ากข้้ อ จำำ�กัั ด
ทางด้้ า นบุุ ค ลากร ประกอบกัั บ ปัั ญ หาด้้ านข้้ อมูู ลพลัั งงานที่่�ยัั งไม่่ มีี ค วามเป็็ นเอกภาพและไม่่ ส อดคล้้ องกัั น ระบบข้้ อ มูู ล
ข่่ า วสารภาคราชการเกี่่�ยวกัั บ พลัั ง งานที่่�มีี อ ยู่่�ในปัั จ จุุ บัั น  ยัั ง ไม่่ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพในการสื่่�อสารเพีี ย งพอ ข้้ อ มูู ล มีี จำำ�กัั ด
มาจากแหล่่งที่่�มาหลากหลาย ทำำ�ให้้ข้้อมููลไม่่สอดคล้้องเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน ระบบสารสนเทศเพื่่�อการบริิหารจััดการข้้อมููล
ด้้านพลัังงานยัังไม่่มีีความทัันสมััย สำำ�หรัับการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ระบบสารสนเทศ
ในการบริิหารจััดการข้้อมููลด้้านพลัังงานที่่�ทัันสมััยเท่่าทันั กัับความผัันผวนของตลาดโลกในขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งเป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
เข้้าถึึงได้้ด้้วยความสะดวกและรวดเร็็ว มีีความแม่่นยำำ� ถููกต้้อง เข้้าใจง่่าย เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อสื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใส
คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปด้้านพลัังงาน จึึงเสนอให้้มีีการปฏิิรููประบบโครงสร้้างหน่่วยงาน บริิหารจััดการ
ข้้อมููลด้้านพลัังงานของประเทศไทย โดยจััดตั้้�งเป็็นหน่่วยงานใหม่่ที่่�เป็็น “หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service Delivery Unit
: SDU)” ที่่�เป็็นหน่่วยงานของรััฐภายใต้้การกำำ�กัับของกระทรวงพลัังงาน แต่่มีีความเป็็นอิิสระในการบริิหารจััดการ โดยใช้้ชื่่�อว่่า 
“ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ (National Energy Information Center : NEIC)” เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานกลางด้้าน
พลัังงานในการจััดเก็็บ รวบรวม วิิเคราะห์์คาดการณ์์อย่่างเป็็นระบบ น่่าเชื่่�อถืือ มีีมาตรฐานระดัับสากล และมีีความเป็็นอิิสระ
ในการเผยแพร่่ข้้อมููลเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของทุุกภาคส่่วนที่่�ต้้องการใช้้ข้้อมููลพลัังงาน โดยคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อน
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

การปฏิิรููปด้้านพลัังงานได้้เสนอรููปแบบการจััดตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลด้้านพลัังงานโดยอาศััยต้้นแบบของ US-EIA เป็็นต้้นแบบในการ
วางระบบโครงสร้้างหน่่วยงาน ซึ่่�ง US-EIA มีีความเป็็นอิิสระในการดำำ�เนิินงาน ถึึงแม้้จะเป็็นหน่่วยงานของรััฐภายใต้้ Department
of Energy (DOE) กล่่าวคืือ มีีการกำำ�หนดพัันธกิิจในการให้้บริิการแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน มีีรููปแบบการนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เข้้าใจ
ได้้ง่่าย สอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีความทัันสมััย อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งให้้ความรู้้�ด้้านพลัังงานแก่่เยาวชนและ
ประชาชนทั่่�วไป
อย่างไรก็ดปี จั จุบนั มีหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่ทเี่ ทียบเคียงได้กบั ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแหล่งชาติ คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ ซึ่งเดิมริเริ่มมาจากหน่วยงานราชการด้านวิจัยภายใต้ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แต่ปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์การมหาชน
1) ข้้อเสนอแนะด้้านโครงสร้้างองค์์กร
จากการทบทวนจะเห็็นได้้ว่ารู
่ ปู แบบของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่�มีคี วามเป็็นไปได้้มีอี ยู่่�ด้ว้ ยกััน 3 รููปแบบ คืือ
1. เป็็นหน่่วยราชการ ภายใต้้กระทรวงพลัังงานเช่่นเดิิม โดยการขยายขอบเขตอำำ�นาจ ภารกิิจ หน้้าที่่�ของศููนย์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน หรืือการจััดตั้้�งหน่่วยงานภายใน สำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนพลัังงาน ให้้มีภี ารกิิจเป็็นไปตามศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่�อขอเพิ่่�มงบประมาณ และอััตรากำำ�ลัังคน ให้้สอดคล้้องกัับ
ภารกิิจที่่�มีีการขยายไปสู่่�การเป็็นศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
2. เป็็นหน่่วยบริิการพิิเศษ (SDU) ภายใต้้สัังกััดกระทรวงพลัังงาน ซึ่่�งเป็็นรููปแบบที่่�นำำ�เสนอโดยคณะกรรมการ
ปฏิิรููปพลัังงานแห่่งชาติิ
3. เป็็นองค์์การมหาชน มีีลัักษณะองค์์กร เช่่นเดีียวกัับ สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน)
ซึ่่�งแต่่ละรููปแบบขององค์์กรจะมีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละประเด็็นเปรีียบเทีียบได้้ ดัังตาราง 2.1-3
ตาราง 2.1-3 เปรียบเทียบความแตกต่างในประเด็นที่มีการพิจารณาของแต่ละรูปแบบ
ประเด็นการพิจารณา
ส่วนราชการ
หน่วยบริการรูปแบบ SDU
ภารกิจ
ภารกิจหลักของหน่วยงานตาม ภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ที่กฎหมายก�ำหนด
เฉพาะด้ า นแก่ ห น่ ว ยงานต้ น
สังกัด ส่วนราชการอื่น องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชน ไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหารายได้ (ก�ำไร)
สถานะของหน่วยงาน เป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ร ะเบี ย บ ไม่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานที่มี
แบบแผนการบริหารและด�ำเนิน อิสระ มีความคล่องตัวในการ
การตามระเบียบกลาง
บริ ห ารภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ขอบเขตอ�ำนาจ
กรอบการด�ำเนินการ

ก�ำหนดในกฎกระทรวง

ก�ำหนดในระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี หรือ มติ ครม.
มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ มี ก รอบการด� ำ เนิ น งานของ
การตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบ องค์กรที่จะต้องเสนอให้หน่วย
ประมาณเป็ น แนวทางการ งานเห็นชอบก่อน
ด�ำเนินงาน

องค์การมหาชน
ภารกิจที่รัฐต้องด�ำเนินการใน
การจั ด บริ ก ารสาธารณะแก่
ประชาชนโดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาก�ำไรเป็นหลัก

เป็นนิตบิ คุ คล หน่วยงานทีม่ อี สิ ระ
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
ภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด
ก� ำ หนดในพระราชกฤษฎี ก า
จัดตั้ง
มีแผนการด�ำเนินงานขององค์กร
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
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ประเด็นการพิจารณา
ส่วนราชการ
หน่วยบริการรูปแบบ SDU
การบริหารงานภายใน ใช้้ ร ะ บ บ ก า ร บ ริิ ห า ร ง า น มีีระบบบริิหารงาน บุุคลากร
บุุ ค ลากร และ งบประมาณ และ งบประมาณที่่�กำำ�หนด
ที่่�องค์์กรกลางกำำ�หนด
ขึ้้�นเอง มุ่่�งเน้้นประสิิทธิิภาพการ
ดำำ�เนิินงาน สามารถเรีียกเก็็บค่่า
บริิการจากหน่่วยงานต้้นสัังกััด
หน่่วยงาน/ผู้้�รัับบริิการ
ข้อดีต่อการน�ำมาใช้เป็น มี ง บประมาณสนั บ สนุ น จาก การท� ำ งานมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
รูปแบบองค์กรของศูนย์ รั ฐ บาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเหมื อ น สามารถก� ำ หนดระเบี ย บวิ ธี
สารสนเทศพลังงานแห่ง หน่วยงานราชการทั่วไป
การบริ ห ารจั ด การที่ จ ะท� ำ ให้
ชาติ
การท�ำงานเกิดความคล่องตัว
โดยไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้
อยู ่ ใ นส่ ว นราชการตามปกติ
บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ได้รบั การยกเว้นหรือผ่อนคลาย
กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระ
ความคล่องตัวทางการบริหาร
จัดการ

2-50

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

องค์การมหาชน
มีีระบบการบริิหารงาน บุุคลากร
และงบประมาณที่่�กำำ�หนด
ขึ้้�นเอง มุ่่�งผลสัั ม ฤทธิ์์� ก าร
ดำำ�เนิินงาน

การทำำ�งานเป็็นอิิสระ สามารถ
บริิ ห ารกิิ จ การได้้ ด้้ ว ยตนเอง
ใ น รูู ป ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ในรููปของการตััดสิินใจร่่วมกััน
และไม่่ อ ยู่่�ภายใต้้ อำำ� นาจของ
รััฐมนตรีี บุุคลากรขององค์์การ
มหาชน จึึงมีีฐานะเป็็นพนัักงาน
ของรััฐประเภทหนึ่่�ง และไม่่อยู่่�
ภายใต้้ บัั ง คัั บ พระราชบัั ญ ญัั ติิ
ระเบีี ย บข้้ า ราชการพลเรืื อ น
จึึงมีีอิิสระเต็็มที่่�ในการบริิหาร
งานบุุ ค คลในรูู ป แบบของการ
ออกข้้อบัังคัับว่่าด้ว้ ยการบริิหาร
งานบุุคคล รายได้้ขององค์์การ
มหาชน ไม่่ เ ป็็ น รายได้้ ที่่�ต้้ อ ง
นำำ�ส่่งกระทรวงการคลัังรวมทั้้�ง
ได้้ เ งิิ น งบประมาณจากรัั ฐ
ในรูู ป ของเงิิ น อุุ ด หนุุ น และ
คณะกรรมการเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็ม
ในการวางระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ

ประเด็นการพิจารณา
ข้ อ เสี ย ต่ อ การน� ำ มาใช้
เป็นรูปแบบองค์กรของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ส่วนราชการ
การท� ำ งานไม่ เ ป็ น อิ ส ระ ไม่
คล่องตัว อาจถูกมองว่าน�ำเสนอ
ข้อมูลไม่เป็นกลาง เนื่องจาก
อาจมีการเมืองแทรกแซง อัตรา
ผลตอบแทนบุ ค ลากรอาจไม่
จูงใจบุคลากรด้าน IT ที่มีความ
ต้องการของแรงงานสูง

หน่วยบริการรูปแบบ SDU
องค์การมหาชน
ไม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ดั ง นั้ น การ การด� ำ เนิ น การขอจั ด ตั้ ง อาจ
ด�ำเนินการใด ๆ ต้องด�ำเนินการ ท�ำได้ยากในปัจจุบัน
ในอ� ำ นาจของปลั ด กระทรวง
หรืออธิบดีของส่วนราชการเจ้า
สังกัด ส่วนราชการเจ้าสังกัด
ไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษได้แต่สามารถตั้งเป็นงบ
ประมาณส�ำหรับค่าตอบแทน
หรือค่าบริการในการใช้บริการ
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ได้ อาจถูกมองว่าน�ำเสนอข้อมูล
ไม่เป็นกลาง เนื่องจากอาจมี
การเมืองแทรกแซง อัตราผล
ตอบแทนบุคลากรอาจไม่จูงใจ
บุ ค ลากรด้ า น IT ที่ มี ค วาม
ต้องการของแรงงานสูง

จากข้้อมููลข้้างต้้นทางที่่�ปรึึกษามีีความเห็็นว่่า รููปแบบโครงสร้้างองค์์กรที่่�เหมาะสมที่่�สุุด คืือ องค์์การมหาชน เนื่่�องจาก
มีีความเป็็นอิิสระ มีีความคล่่องตััวในการทำำ�งาน ทั้้�งยัังสามารถกำำ�หนดค่่าตอบแทนบุุคลากรให้้มีีความเหมาะสม สามารถดึึงดููด
ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมาทำำ�งานในภารกิิจที่่�สำำ�คััญด้้านการจััดการ สัังเคราะห์์ และวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านพลัังงานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ มีีธรรมาภิิบาลและความโปร่่งใส
อย่างไรก็ดีหากการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ไม่สามารถท�ำได้อันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐ หรือ
นโยบายในการจ�ำกัดจ�ำนวนองค์การมหาชน ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่า  เริ่มจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการ
ด�ำเนินการจัดตัง้ หน่วยงานภายในและคัดเลือกบุคลากรของ ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มาเริม่ ท�ำงานไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การมหาชน เช่นเดียวกับการพัฒนารูปแบบองค์กรในกรณีของ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)
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2) ข้้อเสนอแนะด้้านการพััฒนาบุุคลากร
การจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ มีีภารกิิจหลัักในการจััดการข้้อมููลสารสนเทศด้้านพลัังงานที่่�มีีข้้อมููล
จำำ�นวนมาก ปริิมาณขนาดใหญ่่ ข้้อมููลที่่�หลากหลาย และต้้องปรัับปรุุงให้้มีีความทัันสมััยอยู่่�ตลอดเวลา  เพื่่�อใช้้กำำ�หนดนโยบาย
ด้้านพลัังงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จำำ�เป็็นต้้องอาศััยบุุคลากรที่่�มีีทัักษะความรู้้�  ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ในหลายๆ ด้้าน
เช่่น วิิศวกรรม วิิทยาศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ เทคโนโลยีีสารสนเทศ หรืือกฎหมาย เป็็นต้้น โดยเฉพาะในปััจจุุบัันตำำ�แหน่่งที่่�มีี
ความต้้องการในตลาดแรงงานสููง และมีีความจำำ�เป็็นในการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิโดยตรง ประกอบด้้วย
• นัักวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล (Data Scientist)
• วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer)
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Expert)
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก (Data Analytics Expert)
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure Expert)
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายดิิจิทัิ ัล (Digital Law Expert)
อย่่างไรก็็ดีี ปััจจุุบัันข้้าราชการพลเรืือนที่่�พร้้อมจะทำำ�งานในด้้านข้้อมููลสารสนเทศยัังมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด และมีี
ความขาดแคลนแรงงานในด้้านนี้้� ดัังนั้้�นเพื่่�อรองรัับการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ในระยะเริ่่�มต้้นของการพััฒนา
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จนั้้�น อาจจำำ�เป็็นต้้องอาศััยการโอนย้้าย จ้้างงานบุุคลากรภาครััฐฯที่่�ทำำ�งาน
อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงาน และประกอบกัับการจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก (Outsource) จากภาคเอกชนในตำำ�แหน่่ง
ที่่�สำำ�คััญ โดยแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มงาน ได้้แก่่
1) กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููงของส่่วนราชการที่่�มีีความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านดิิจิิทััลภาครััฐผู้้�ซึ่่�งสามารถกระตุ้้�นและผลัักดัันให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงนโยบาย รวมถึึงรููปแบบและกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์ฯ
2) กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Technology Specialists) ผู้้�ซึ่่�งมีีทัักษะที่่�เหมาะสมกัับการทำำ�งานของ
ศููนย์์ฯ ทั้้�งในรููปแบบ In-house และการจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก (Outsource)
ในระยะยาว เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในด้้านบุุคลากร การจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ จำำ�เป็็นต้้องประสาน
ความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา เพื่่�อออกแบบหลัักสููตร อบรมด้้านการจััดการข้้อมููลพลัังงานที่่�เหมาะสมให้้กัับบุุคลากรของรััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ บััณฑิิตจบใหม่่ที่่�สนใจงานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีทัักษะตรงกัับความต้้องการของ
ศููนย์์ฯ โดยอาจจะประสานความร่่วมมืือในการผลิิตบุุคลากรด้้านข้้อมููลสารสนเทศกัับสถาบัันส่่งเสริิมการวิิเคราะห์์และบริิหาร
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ภาครััฐ (Government Big Data Institute: GBDI) ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นโดยกระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและสถาบัันการศึึกษา  20 แห่่ง เพื่่�อการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลภาครััฐ สร้้างเครืือข่่าย
พััฒนาบุุคลากรด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููล แก้้ปััญหาการขาดแคลนบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญโดยตรงทางด้้านการบริิหารจััดการ
ระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) เช่่น Data Science, Data Engineer, Data Analytics Expert เป็็นต้้น หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�มีีส่่วนการสนัับสนุุนในการขัับเคลื่่�อนนโยบายรััฐบาลดิิจิิทััลตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี เช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายดิิจิิทััล
เป็็นต้้น
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2.2		 การวิเคราะห์สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลปัจจุบัน
การจะเข้ า ใจถึง สถาปัตยกรรมองค์ก รด้านข้อมูล นั้น ต้องเข้าใจถึงการรวบรวมข้อมูล ขององค์กรจากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งช่องว่างของข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นสิ่งส�ำคัญ ที่ปรึกษาจึงได้ด�ำเนินการทบทวนข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. และจัดเป็นบทวิเคราะห์ข้อมูลที่ด�ำเนินการจัดเก็บ
อีกทั้งช่องว่างของข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้
2.2.1 แผนการการศึึกษาทบทวนและรวบรวมข้้อมููลด้้านพลัังงาน
ดำำ�เนิิ น การศึึ ก ษาทบทวน และรวบรวมข้้ อ มูู ล ด้้ า นพลัั ง งานของหน่่ ว ยงานในสัั ง กัั ด และหน่่ ว ยงานในกำำ�กัั บ ของ
กระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยใช้้กรอบการศึึกษาของคณะอนุุกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููป
การบริิหาร และการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานและทรััพยากรปิิโตรเลีียม ในคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ
ด้้านพลัังงาน สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิขึ้้�น
ซึ่่�งคณะทำำ�งานประกอบด้้ ว ยผู้้�แทนหน่่ ว ยงานด้้ า นพลัั ง งานทั้้�งหมด 29 หน่่ ว ยงาน ซึ่่�งคณะที่่�ปรึึ ก ษาได้้ ทำำ� การศึึ ก ษา
และทบทวน หน่วยงานที่จ�ำเป็นในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษานี้ ประกอบด้วย
- หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน 9 หน่่วยงาน
- หน่่วยงานในประเทศนอกสัังกััดกระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน 23 หน่่วยงาน
โดยมีีรายละเอีียดแต่่ละหน่่วยงานดัังต่่อไปนี้้�
• หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงพลัังงาน รวม 9 หน่่วยงาน ประกอบด้้วย
1. ส่่วนราชการ 5 กรม
1.1 สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
1.1.1 กองนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน
1.1.2 กองนโยบายปิิโตรเลีียม
1.1.3 กองนโยบายไฟฟ้้า
1.1.4 กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
1.2 กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
1.3 กรมธุุรกิิจพลัังงาน
1.4 กรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ
1.5 กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงพลัังงาน
2. องค์์กรในกำำ�กัับกระทรวงพลัังงาน 1 แห่่ง
2.1 สำำ�นัักงานกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
3. รััฐวิิสาหกิิจและบริิษััทมหาชนในกำำ�กัับดููแล 2 แห่่ง
3.1 การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
3.2 บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
4. องค์์กรอิิสระ 1 แห่่ง
4.1 สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
• หน่่วยงานนอกสัังกััดกระทรวงพลัังงาน 23 หน่่วยงาน ประกอบด้้วย
1. การไฟฟ้้านครหลวง
2. การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
3. กรมการขนส่่งทางบก
4. กรมศุุลกากร
5. กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่
6. สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
Final Report
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7. ธนาคารแห่่งประเทศไทย
8. กองพััฒนาอุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศและพลัังงานทหาร
9. กรมสรรพสามิิต
10. กรมการค้้าภายใน
11. สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
12. กรมควบคุุมมลพิิษ
13. สำำ�นัักงานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร
14. กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
15. สถาบัันวิิจััยพลัังงาน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
16. กรมชลประทาน
17. กรมเจ้้าท่า่
18. สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กลุ่่�มโรงกลั่่�น)
19. กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
20. กรมทรััพยากรธรณีี
21. กรมส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
22. สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม
23. สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
การออกแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแต่ละหน่วยงานโดยมีการออกแบบ รูปแบบของ
แบบสอบถามดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำในรูปแบบ Excel File เพื่อสะดวกในการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงาน
2. ออกแบบรูปแบบการตอบให้สัมพันธ์กับกรอบการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ของ DGA
3. จัดแบ่งหัวข้อที่สอบถามให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อหน่วยงาน
2 หน้าที่และภารกิจ
3. งานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
4. ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
5. ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
6. ชุดข้อมูลที่ใช้ประจ�ำภายใน (เช่นข้อมูลใน Intranet)
7. IT Infrastructure
8. ชื่อผู้ให้ข้อมูล
9. หมายเลขโทรศัพท์
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ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
โครงการศึกษาการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
Content
1. ชื่่�อหน่่วยงาน
2 หน้าที่และภารกิจ
3. งานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
4. ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
5. ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
6. ชุดข้อมูลที่ใช้ประจ�ำภายใน (เช่นข้อมูลใน Intranet)
7. IT Infrastructure
8. ชื่อผู้ให้ข้อมูล
9. หมายเลขโทรศัพท์
วันที่ส่งแบบสอบถาม : __/__/____
1. 	ชื่่�อหน่่วยงาน x……..x
2 หน้้าที่่�และภารกิิจ
3. ระบบงานสถิิติิข้้อมููลที่่�เผยแพร่่
- ชื่่�อระบบงานฐานข้้อมููล
- ประเภทฐานข้อมูลที่จัดเก็บ : [Oracle , MsSQL, DB2,…]
- รูปแบบ Application (Web / Windows / Mobile)
- API/WebService เชื่อมต่อ
- การพัฒนาระบบ
3.1 ข้้อมููล
3.1.1 หััวข้้อสอบถามด้้านข้้อมููลที่่�จััดเก็็บ
- Business view
1) ชื่่�อชุุดข้้อมููล (Dataset_Name)
2) “เจ้้าของข้้อมููล (Data_Owner)”
3) “คำำ�อธิิบายอย่่างย่่อ (Description)”
4) “คำำ�สำำ�คััญ (Keyword)”
5) วัันที่่�เริ่่�มต้้นสร้้าง/มีีข้้อมููล (Created_Date)
6) แหล่่งที่่�มา (Data_Source)
7) หน่่วยที่่�ย่่อยที่่�สุุดของการจััดเก็็บข้้อมููล (Data_Collect)
8) รููปแบบการเก็็บข้้อมููล (Data_Format)
9) ภาษาที่่�ใช้้ (Data_Language)
10) ขอบเขตที่่�เผยแพร่่ข้้อมููล (AreaofDissemination)
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11) สิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึงข้้อมููลหลัังจากเผยแพร่่ (RightofAccess)
• View = ดููได้้อย่่างเดีียว ไม่่สามารถแก้้ไขได้้
• Modify = ดูู และสามารถแก้้ไขได้้
12)  สิิทธิ์์�ในการใช้้ข้้อมููล (RightofUsage)
					 - การเก็็บข้้อมููล (Technical View)
1) ความถี่่�ในการปรัับปรุุงข้้อมููล (Frequency) / วัันที่่�ปรัับปรุุงล่่าสุุด
2) การ Backup ข้้อมููล (Backup_Method) เช่่น Full, Incremental, Tape
3) ระยะเวลาในการเก็็บข้้อมููล (Data_Retention_Period)
4) หน่่วยระยะเวลาในการเก็็บข้้อมููล (Unit_Data_Retention_Period)
5) ข้้อกำำ�หนดการล้้างข้้อมููล (Purge_Criteria)
6) ภาษาที่่�ใช้้ (Data_Language) (Database)
7) ปริิมาณข้้อมููล (Records/Month, Records/Period)
3.1.2 หััวข้้อสอบถามด้้านรายงานที่่�เผยแพร่่
- ลำำ�ดัับที่่�
- ชื่่�อรายงานที่่�เผยแพร่่
- รููปแบบการเผยแพร่่ข้้อมููล
- ความถี่่�ในการเผยแพร่่ข้้อมููล
- รอบวัันที่่�เผยแพร่่ข้้อมููล
3.1.3 Data Dictionary ของ Dataset (ถ้้ามีี)
- ชื่่�อชุุดข้้อมููล (Dataset Name)
- ชื่่�อฟิิลด์์ข้้อมููล (Attribute)
- คำำ�อธิิบายฟิิลด์์ (Description)
- ระดัับชั้้�นความลัับ (Classification)
- ประเภทข้้อมููล (Data Type)
- ขนาดข้้อมููล (Data Size)
- คุุณลัักษณะข้้อมููล (Characteristic Type) (M/O/C)
M = Mandatory ห้้ามเป็็นค่่าว่่าง
O = Optional สามารถเป็็นค่่าว่่างได้้
C = Condition มีีเงื่่�อนไข”
- แหล่่งที่่�มาของค่่าที่่�ระบุุในฟิิลด์์ (Data Source)
-  รููปแบบ (Data Format)
- เงื่่�อนไข (Condition)
4. ข้้อมููลที่่� สนพ. ใช้้งาน ณ ปััจจุุบััน
- ชื่่�อข้้อมููล
- รอบระยะเวลาที่่�ได้้รัับ
- แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
- รููปแบบข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
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5. ข้้อมููลที่่�ต้้องการแลกเปลี่่�ยนเพิ่่�มเติิม
5.1 ข้้อมููลที่่� สนพ. ต้้องการเพิ่่�มเติิม
- ชื่่�อข้้อมููล
- รอบระยะเวลาที่่�ได้้รัับ
- แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
- รููปแบบข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
5.2 ข้้อมููลที่่�หน่่วยงานที่่�ถููกสอบถามต้้องการใช้้งาน
- ชื่่�อข้้อมููล
- รอบระยะเวลาที่่�ได้้รัับ
- แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
- รููปแบบข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
6. ชุุดข้้อมููลที่่�ใช้้ประจำำ�ภายใน (เช่่นข้้อมููลใน Intranet)
- Business view
1) ชื่่�อชุุดข้้อมููล (Dataset_Name)
2) “เจ้้าของข้้อมููล (Data_Owner)”
3) “คำำ�อธิิบายอย่่างย่่อ (Description)”
4) “คำำ�สำำ�คััญ (Keyword)”
5) วัันที่่�เริ่่�มต้้นสร้้าง/มีีข้้อมููล (Created_Date)
6) แหล่่งที่่�มา (Data_Source)
7) หน่่วยที่่�ย่่อยที่่�สุุดของการจััดเก็็บข้้อมููล (Data_Collect)
8) รููปแบบการเก็็บข้้อมููล (Data_Format)
9) ภาษาที่่�ใช้้ (Data_Language)
10) ขอบเขตที่่�เผยแพร่่ข้้อมููล (AreaofDissemination)
11) สิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึงข้้อมููลหลัังจากเผยแพร่่ (RightofAccess)
• View = ดููได้้อย่่างเดีียว ไม่่สามารถแก้้ไขได้้
• Modify = ดูู และสามารถแก้้ไขได้้
12) สิิทธิ์์�ในการใช้้ข้้อมููล (RightofUsage)
- การเก็็บข้้อมููล (Technical View)
1) ความถี่่�ในการปรัับปรุุงข้้อมููล (Frequency) / วัันที่่�ปรัับปรุุงล่่าสุุด
2) การ Backup ข้้อมููล (Backup_Method) เช่่น Full, Incremental, Tape
3) ระยะเวลาในการเก็็บข้้อมููล (Data_Retention_Period)
4) หน่่วยระยะเวลาในการเก็็บข้้อมููล (Unit_Data_Retention_Period)
5) ข้้อกำำ�หนดการล้้างข้้อมููล (Purge_Criteria)
6) ภาษาที่่�ใช้้ (Data_Language) (Database)
7) ปริิมาณข้้อมููล (Records/Month, Records/Period)
7. IT Infrastructure
7.1 องค์์กรมีี Data Center ของตััวเองหรืือไม่่ (ไม่่มีี / มีีอยู่่�ในองค์์กร (on-premise)
- มีีการใช้้ Data Center ขององค์์กรภาครััฐอื่่�น เช่่น EGA (โปรดระบุุ)
- มีีการเช่่าใช้้ Data Center ภายนอก (โปรดระบุุ)
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7.2 องค์์กรมีีการใช้้ cloud ในองค์์กรหรืือไม่่ เมื่่�อเทีียบกัับการจััดเก็็บข้้อมููลภายในองค์์กรการใช้้ cloud อยู่่�ในระดัับใด
(ไม่่มีี / น้้อยมาก / น้้อย / ปานกลาง / มาก / มากที่่�สุุด)
7.3 องค์์กรมีีการออกแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนเรื่่�องการตั้้�งรหััสผ่่าน
(ไม่่มีี / น้้อยมาก / น้้อย / ปานกลาง / มาก / มากที่่�สุุด)
7.4 องค์์กรมีีการออกแนวปฏิิบัติั ิที่่�ชััดเจนเรื่่�องการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นตามระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(ไม่่มีี / น้้อยมาก / น้้อย / ปานกลาง / มาก / มากที่่�สุุด)
7.5 องค์์กรมีีการออกแนวปฏิิบัติั ิที่่�ชััดเจนเรื่่�องการรัักษาความเป็็นส่่วนตััวข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นตามระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(ไม่่มีี / น้้อยมาก / น้้อย / ปานกลาง / มาก / มากที่่�สุุด)
7.6 องค์์กรมีีระบบ Single sign-on เพื่่�อเข้้าใช้้ระบบหรืือไม่่ (ใช่่ / ไม่่ใช่่)
7.7 มีีการให้้บริิการการเชื่่�อมโยงและการถ่่ายโอนข้้อมููลกัับหน่่วยงานภายนอกอย่่างไร
7.7.1 Interface ของการเชื่่�อมโยงข้้อมููล เช่่น ผ่่าน Web Service, APIs, File Transfer (FTP), Email, Web upload
หรืืออื่่�น ๆ (โปรดระบุุ)
7.7.2 การป้้องกัันทาง Cyber Security เช่่น การเข้้ารหััสข้้อมููลระหว่่างการเชื่่�อมโยงฯ การใช้้ Certificate Services
หรืืออื่่�น ๆ (โปรดระบุุ)
8. ชื่่�อผู้้�ให้้ข้้อมููล __________________________________
9. หมายเลขโทรศััพท์์ __________________________________
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ตาราง 2.2-1 หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งแบบสอบถาม
ล�ำดับ
หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ในสังกัด
กระทรวง
พลังงาน
สนพ. กองนโยบายปิโตรเลียม
x
สนพ. กองนโยบายไฟฟ้า
x
สนพ. กองนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
x
สนพ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
x
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
x
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
x
กรมธุรกิจพลังงาน
x
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
x
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
x
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
x
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
x
ส�ำนักงานกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
x
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการขนส่งทางบก
กรมศุลกากร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร
กรมสรรพสามิต
กรมการค้าภายใน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมควบคุมมลพิษ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมชลประทาน

ชื่อย่อ

รูปแบบ

สนพ.กป
สนพ.กฟ
สนพ.กอ
สนพ.กย
พพ.
ชธ
ธพ.
สกพ.
กยผ.

ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์

กฟผ.
ปตท.
สกนช.
กฟน.
กฟภ.
ขบ.
กศก.
กพร
สศช.
ธปท.

ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์

คน
สศก.
คบ
สนข
กรอ
ชท

ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถาม
ไม่สอบถาม
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถาม
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ล�ำดับ

30
31
32
33
34
35
36
37

หน่วยงาน

กรมเจ้าท่า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกลั่น)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพยากรธรณี
ส�ำนักงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในสังกัด
กระทรวง
พลังงาน

ชื่อย่อ

รูปแบบ

จท
สอท

ส่งแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ส่งแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถาม
ไม่สอบถาม
ส่งแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์
นัดหมายนอกโครงการ

สศอ
สสช

ตาราง 2.2-2 ตารางการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ล�ำดับ
หน่วยงาน
ในสังกัด ชื่อย่อ
ผู้ประสานงานของ
กระทรวง
สนพ.
พลังงาน
1 สนพ. กองนโยบายปิโตรเลียม
x
สนพ.กป นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
2 สนพ. กองนโยบายไฟฟ้า
x
สนพ.กฟ นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
3 สนพ. กองนโยบายอนุ รั ก ษ์
x
สนพ.กอ นางสาวสุุกััลยา 
พลังงานและพลังงานทดแทน
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
4 สนพ. กองยุทธศาสตร์และแผน
x
สนพ.กย นางสาวสุุกััลยา 
งาน
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
5 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
x
พพ. นางสาววชิราภรณ์
อนุรักษ์พลังงาน
จตุรวิธวงศ์
6 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
x
ชธ นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
7 กรมธุรกิจพลังงาน
x
ธพ. นางเพทาย ภักดีโชติ
8 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
x
สกพ. นางสาวสุุกััลยา 
กิจการพลังงาน
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
9 กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
x
กยผ. นางสาววชิราภรณ์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
จตุรวิธวงศ์
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
x
กฟผ. นางสาวกรกช
ภู่่�ไพบููลย์์
11 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
x
ปตท. นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
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วันที่
สัมภาษณ์

เวลา

17-ม.ค.-20 09.30-11.30 น.
10-ม.ค.-20 09.30-11.50 น.
14-ม.ค.-20 10.30-11.50 น.
14-ม.ค.-20 14.00-15.30 น
14-ก.พ.-20

9.30-11.30 น.

17-ก.พ.-20 10.00-12.00 น.
17-ก.พ.-20 14.00-16.00 น.
18-ก.พ.-20 14.00-16.00 น.
12-มี.ค.-20 14.00-16.00 น.
24-ม.ค.-20

9.30-11.30 น.

14-ก.พ.-20 13.00-15.00 น.

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ล�ำดับ

หน่วยงาน

ในสังกัด ชื่อย่อ
ผู้ประสานงานของ
กระทรวง
สนพ.
พลังงาน
12 ส�ำนักงานกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
x
สกนช. นางเพทาย ภักดีโชติ
13 การไฟฟ้านครหลวง
กฟน. นางสาวกรกช
ภู่่�ไพบููลย์์
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ.

15 กรมการขนส่งทางบก
16 กรมศุลกากร
17 ส� ำ นั ก ง า น ส ภ า พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
18 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขบ.
กศก.
สศช.

19 กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
20 กรมสรรพสามิต
21 กรมการค้าภายใน
22 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ธปท.

คน.
สศก.

วันที่
สัมภาษณ์

เวลา

30-ม.ค.-20
29-ม.ค.-20

9.30-11.30 น.
9.30-11.30 น.

นางสาวกรกช
ภู่่�ไพบููลย์์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางเพทาย ภักดีโชติ

21-ก.พ.-20 13.30–15.30 น.

นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
นางสาวสุุกััลยา 
ตรีีวิิทยานุุรัักษ์์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท

11-ก.พ.-20 14.00-16.00 น.

13-ก.พ.-20 9.30-11.30 น.
4-ก.พ.-20 9.30-11.30 น.
11-ก.พ.-20 10.00-11.00 น.

30-ม.ค.-20 14.00-16.00 น.
20-ก.พ.-20 10.00-12.00 น.
9-มี.ค.-20 14.00-16.00 น.
6-ก.พ.-20 14.30-16.00 น.

สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงาน
การศึกษาในส่วนนี้ จะด�ำเนินการแสดงรายละเอียดผลการสัมภาษณ์ แต่ละหน่วยงาน ตามแบบสอบถาม โดยจะน�ำเสนอตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อหน่วยงานที่ถูกส่งแบบสอบถาม และสัมภาษณ์
2. หน้าที่และภารกิจ
3. รายละเอียดผลแบบสอบถาม
4. สรุปรายงานการประชุม (ภาคผนวก ค: สรุปการประชุมสัมภาษณ์หน่วยงาน)
5. สรุปข้อมูลที่ต้องการ
6. รูปภาพกิจกรรม (ภาคผนวก ค: สรุปการประชุมสัมภาษณ์หน่วยงาน)
ข้อมูลการสัมภาษณ์ ในแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
• หน้าที่และภารกิจ
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อจัดท�ำและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ต่อคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
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2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
3. ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพลังงานทดแทน
1. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อจัดท�ำและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน ต่อคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน
3. ประสานความร่วมมือด้านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอนหมาย
กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
2. ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
3. ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- การจัดเก็บข้อมูลของ กอ. จะมี server กลางที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 กลุ่ม และจะมีส่วนที่แยกอีกครั้ง ในส่วนของ
โปรเจคงานวิจัย ซึ่งจะแยกอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน
- กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน มีการจัดเก็บข้อมูลหลักในส่วนของการท�ำงานวิจัย และแผนงานส่งเสริมต่าง ๆ ที่ได้ใช้เงินจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดเก็บข้อมูลรายปี
- กลุ่มพลังงานทดแทน จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบเดียวกับทางกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
- กลุม่ ส่งเสริมด้านอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จัดเก็บข้อมูลในส่วนของผูร้ บั ทุนการศึกษาตัง้ แต่ปี 2540-ปัจจุบนั
ในระดับชั้น ป.ตรี ป.โท และป.เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ/นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกระทรวง
พลังงาน
- กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน ต้องการใช้ข้อมูล ภาคการใช้พลังงานไฟฟ้า  น�้ำมัน เป็นราย sector เพื่อวางแผนเป็นนโยบาย
ได้ในอนาคต เน้นข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลประหยัด ที่ต้องใช้เพื่อการติดตาม และวางนโยบาย ข้อมูลภาคขนส่ง และ
มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน EE เพื่อให้เห็นภาพหลักๆ ในการก�ำหนดนโยบายได้ในอนาคต
- กลุม่ พลังงานทดแทน ต้องการใช้ขอ้ มูล ในส่วนของการผลิต คล้ายกลุม่ อนุรกั ษ์พลังงาน ข้อมูลเชือ้ เพลิง ไฟฟ้า ความร้อน
และข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางนโยบาย เพื่อวางกรอบส่งเสริม สนับสนุน หรือท�ำ
เป็นมาตรการ
- ขอข้อมูลเพิ่มเติมของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน ที่ทาง พพ. ได้ด�ำเนินการอยู่ เพื่อที่ทาง สนพ.
กอ. จะได้น�ำมาจัดท�ำแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน เพื่อเป็นกรอบนโยบายของประเทศได้
- ขอให้สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจาก การไฟฟ้าทัง้ 3 เพิม่ เติม ในส่วนของอาคารควบคุม และไม่ควบคุม ทีท่ งั้ 3 การไฟฟ้า
มีข้อมูล นอกเหนือจาก พพ. ซึ่งทั้ง 3 การไฟฟ้า เก็บข้อมูลส่วนนี้อยู่ ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการ EERS
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ขอข้อมูลงานวิจัยทั้งอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนว่าตอนนี้มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว มีการวิจัยอะไรบ้าง
- อยากทราบ แนวทางในการจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยที่ วช. ด�ำเนินการอยู่
- อยากทราบ มุมมองของ พพ. ที่มีต่อแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จะได้มาปรับบทบาทของทาง สนพ.
ให้เหมาะสม
• รายละเอีียดผลแบบสอบถาม
ข้้อมููลที่่�ใช้้งานของกลุ่่�มอนุุรัักษ์์พลัังงาน
รอบระยะ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ชื่อข้อมูล
เวลาที่
ต้องการ
ข้้ อ มูู ล การใช้้ พ ลัั ง งานในภาคเศรษฐกิิ จ หลัั ก ได้้ แ ก่่ ทุก 6 เดือน - พพ. สนพ. กฟผ.
MS Excel
ภาคอุุตสาหกรรม ภาคอาคารธุุรกิิจและอาคารภาครััฐ ภาคที่่�
กฟภ. กฟน. สนข. สศอ.
อยู่่�อาศััย และภาคขนส่่ง
ข้อมูลโครงการ และผลการประหยัดพลังงานจากการด�ำเนิน ทุก 6 เดือน
MS Word, MS
โครงการในภาคเศรษฐกิจหลัก (อ้างอิงตามแผน EEP)
Excel
- ภาคอุตสาหกรรม
- ส.กทอ. พพ. กฟผ.
กฟภ. กฟน. สศอ. กรอ.
ส�ำนักงาน กกพ. ปตท.
- ภาคอาคารธุรกิจและอาคารภาครัฐ
- ส.กทอ. พพ. กฟผ.
กฟภ. กฟน. สศอ. ยผ.
ส�ำนักงาน กกพ. ปตท.
- ภาคที่อยู่อาศัย
- ส.กทอ. พพ. สนพ.
กฟผ. กฟภ. กฟน. ยผ.
ปตท.
- ภาคขนส่ง
- ส.กทอ. พพ. สนข.
ส.อ.ท. ขบ. สศอ. ปตท.
ธพ. กรมสรรพสามิต
(Eco-sticker)
ข้อมูล/ฐานข้อมูลโครงการวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน
ทุก 1 ปี - พพ. สนพ. สกว. วช. Web based, MS
สวทช.
Excel
ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging station)
ทุก 1 ปี
- ส�ำนักงาน กกพ.
Web based, MS
- จ�ำนวนสถานีชาร์จ
แอพ Pumpcharge
Excel
- ข้อมูลการขายไฟจากสถานีชาร์จแต่ละแห่ง
กฟผ. กฟภ. กฟน.
ข้อมูลจ�ำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ทุก 3 เดือน
- ขบ.
MS Excel
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ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มพลังงานทดแทน
ชื่อข้อมูล

รอบระยะเวลาที่ต้องการ

ผลการด�ำเนินงานตามแผน AEDP แบ่งตาม
ทุก 3 เดือน/6 เดือน
ประเภทเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบ่งตามประเภท
ทุก 3 เดือน/6 เดือน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
โดยระบุประเภทเชื้อเพลิง
ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบ่งตามประเภท ตามการอนุญาตจริง (Real
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
time)
โดยระบุประเภทเชื้อเพลิง
แผนที่ GIS ข้อมูลพลังงานทดแทน
ทุก 6 เดือน/1 ปี
ข้้อมููลเครื่่�องจัักร ที่่�ระบุุรายละเอีียด เช่่น หม้้อไอน้ำำ��:
ทุก 6 เดือน/1 ปี
ประเภท ขนาด เชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ เป็็นต้้น
ฐานข้้อมููลงานวิิจััย (มีีคำำ�ค้้นหาจำำ�กััด ได้้แก่่
ชื่่�อเรื่่�อง ผู้้�แต่่ง หน่่วยงาน คำำ�ค้้น บทคััดย่่อ เอกสาร
ฉบัับเต็็ม และไม่่ได้้แบ่่งประเภทว่่าเป็็นงานวิิจััย
ด้้านพลัังงาน)

ทุก 1 ปี

ข้้อมููลงานวิิจััยด้้านพลัังงานจากรััฐวิิสาหกิิจ
ด้้านพลัังงาน เช่่น ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน. เป็็นต้้น
(ความลัับทางธุุรกิิจ?)

ทุก 6 เดือน/1 ปี

ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลา
ที่่�ต้้องการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย (มีค�ำค้นหาจ�ำกัด ได้แก่ ชื่อเรื่อง
ทุก 1 ปี
ผู้แต่ง หน่วยงาน ค�ำค้น บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และ
ไม่ได้แบ่งประเภทว่าเป็นงานวิจัยด้านพลังงาน)

ข้อมูลงานวิจัยด้านพลังงานจากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
เช่น ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน. เป็นต้น
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มนวัตกรรมและทิศทางการวิจัยด้านพลังงาน
แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน
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แหล่งที่มาของ
ข้อมูล
พพ.

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

พพ.

Excel

สกพ.

database (web
based)

พพ.
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

GIS map
database (web
based)
-บริการข้อมูล
database (web
based)
-Digital Research
Information Center
-Research Gateway

วช.

แหล่งที่มา
ของข้อมูล
วช. สกสว.

ทุก 6 เดือน/1 ปี
ทุก 1 ปี
ทุก 6 เดือน/1 ปี
ทุก 6 เดือน/1 ปี

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Excel

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
database (web
based)
-Digital Research
Information Center
-Research Gateway

2) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายปิโตรเลียม
• หน้าที่และภารกิจ
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำแผนการบริหารและพัฒนา รวมทั้งมาตรการทางด้านน�้ำมันและ
ก๊าชปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
2. ประสาน สนัับสนุุนความร่่วมมืือด้้านนโยบายและแผนบริิหารจััดการกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งในและต่่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจทางด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอแนะนโยบายและวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านน�ำ้ มัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ
และเชื้อเพลิงชีวภาพ
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
6. ติิดตาม วิิเคราะห์์ ประเมิินผล เพื่่�อจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์และแนวโน้้มราคาน้ำำ��มััน ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว
ก๊๊าซธรรมชาติิ และเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแผนบริิหารจััดการด้้านน้ำำ��มััน
ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว ก๊๊าซธรรมชาติิ และเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
7. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะแผนและมาตรการเพือ่ รองรับวิกฤต เพือ่ แก้ไขและป้องกันภาวะ การขาดแคลน
ด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
8. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดโครงสร้างราคาน�้ำมัน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
9. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ รวมทั้งเผยแพร่ และสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
10. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายด้านน�้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
• สรุุปภาพรวมและประเด็็นสำำ�คััญของการเข้้าสััมภาษณ์์
กองนโยบายปิิโตรเลีียมมีีภารกิิจ 3 กลุ่่�ม คืือ (1) กลุ่่�มน้ำำ��มัันและก๊๊าชปิิโตรเลีียมเหลว ส่่วนนี้้�จะเป็็นข้้อมููลหลััก คืือ น้ำำ��มััน
กัับ LPG (2) ก๊๊าซธรรมชาติิ (3) เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มมีีภารกิิจที่่�แตกต่่างกััน
ข้้อมููลที่่�กองนโยบายปิิโตรเลีียมต้้องการจากหน่่วยงานภายนอก ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดภาพนโยบายและ ภาพอนาคต
ของพลัังงาน ข้้อมููลของน้ำำ��มััน กัับ LPG ส่่วนใหญ่่แล้้ว แบ่่งเป็็นสองส่่วนที่่�เก็็บไว้้ในรููปแบบ Excel อีีกส่่วนหนึ่่�งเก็็บไว้้ในฐานของ
database จะเป็็นเรื่่�องของราคา ซึ่่�งการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง จะแบ่่งส่่วนงานนี้้�ออกไป ในเรื่่�องของโครงสร้้าง
ราคา เป็็นราคาตั้้�งแต่่ราคาหน้้าโรงกลั่่�น ภาษีี กองทุุน จนถึึงราคาขายปลีีก ส่่วนอื่่�น ๆ ยัังไม่่ได้้มีกี ารทำำ�ข้้อมููลในรููปของ database
แต่่อยู่่�ในรููปของ Excel สิ่่�งที่่�ขาด คืือ ภาพบทวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยง เชิิงปริิมาณกัับเชิิงราคา งานส่่วนใหญ่่จะมีีโจทย์์เข้้ามาให้้วิเิ คราะห์์
เป็็นครั้้�ง ๆ ไม่่มีีโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปช่่วยวิิเคราะห์์ ต้้องใช้้ทัักษะส่่วนตััวในการคิิด scenario หรืือ ทำำ�ภาพจำำ�ลองให้้เป็็นเหมืือน
Value Chain สิ่่�งที่่�อยากได้้คืือข้้อมููลเชิิงปริิมาณ เชิิงราคา เชิิงกองทุุน เหมืือนใช้้ manual ในการทำำ�ข้้อมููล
• โจทย์์ที่่�ต้อ้ งวิิเคราะห์์จะเป็็นโจทย์์เชิิงลึึก ปััจจุุบันั ได้้นำำ� Tableau มาช่่วยในการวิิเคราะห์์การตลาด ออกรายงาน 2 รายงาน
ไม่่เพีียงพอ และต้้องใช้้ความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากร ยัังไม่่มีีโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�สามารถนำำ�มาทดแทนได้้เนื่่�องจากสููตรมีีความ
ซับซ้อนและมีความผันผวน ไม่นิ่ง ท�ำให้ไม่สามารถเขียนเป็นโปรเกรมได้ ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัด
• ราคาหน้้าโรงกลั่่�น ยอดตััวเลขจะได้้จากการหารืือ ยัังไม่่มีีการเขีียนเป็็นโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป อำำ�นวยความสะดวกที่่�จะ
สามารถแสดงเป็็นรููปแบบรายงาน หรืือรููปกราฟ ที่่�ทำำ�ให้้คนเข้้าใจง่่ายๆ
• ข้้อมููลการวิิเคราะห์์ของกองนโยบายปิิโตรเลีียม อาศััยความชำำ�นาญของบุุคลากรที่่�เชี่่�ยวชาญในแต่่ละด้้าน
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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• โจทย์์ที่่�ได้้รับั จากผู้้�บริิหาร หรืือแนวโน้้มของพลัังงานในแต่่ละช่่วงเวลาจะไม่่เหมืือนกััน จึึงไม่่สามารถนำำ�ข้้อมููล platform
เดิิมมาใช้้ได้้เลย ทำำ�เพีียงได้้แค่่ต่่อยอดข้้อมููลออกไป ตามปััจจััยที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามาในแต่่ละครั้้�ง
• การเก็็บข้้อมููลของกองนโยบายปิิโตรเลีียม คืือ การเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�นใน Excel ในแต่่ละวััน ทำำ�การ transfer ข้้อมููล
ไปไว้้ใน database
• ข้้อมููลทางกองฯ ได้้พัฒ
ั นาระบบไปแล้้วบางส่่วน แต่่ไม่่มีรูี ปู แบบรายงานที่่�จะนำำ�เสนอ อยากเห็็นภาพรวมของปิิโตรเลีียม
เพราะโครงสร้้าง ไม่่ใช่่มีีเพีียงน้ำำ��มัันเท่่านั้้�น ยัังมีีเอทานอล ไบโอดีีเซลมาผสม LPG มาจากก๊๊าซธรรมชาติิ ควรจะต้้องมีีการ link
ทุุกเชื้้�อเพลิิง
• การได้้มาซึ่่�งข้้อมููลราคาน้ำำ��มัันต่่าง ๆ ทางสำำ�นัักงานได้้ซื้้�อ Platt’s สนพ. ซึ่่�งมีีสููตรการคำำ�นวณ LPG ซึ่่�งได้้คิิดสููตร
การคำำ�นวณเอง ข้้อมููลเอทานอล ไบโอดีีเซล ไม่่มีี ซึ่่�งอาจจะอาศััยข้้อมููลดิิบของหน่่วยงานอื่่�นบ้้าง ส่่วนที่่�ขาดคืือก๊๊าซธรรมชาติิ
ที่่�ได้้จาก ปตท. ทั้้�งหมด ทางกองจึึงอยากมีีข้้อมููลเอง โดยไม่่ต้้องรอให้้ ปตท. ส่่งข้้อมููลดิิบ และ infrastructure มาให้้
• ต้้องการข้้อมููลประเภทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�มาวิิเคราะห์์ราคาน้ำำ��มััน เช่่น เอทานอล ที่่�ต้้องการเรื่่�อง ราคากากน้ำำ��ตาล
มันส�ำปะหลัง
• ในการวิิเคราะห์์วิิกฤตน้ำำ��มัันในหลายๆ ครั้้�ง ที่่�มีีผลจากผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ต้้องสร้้างข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ใหม่่ตลอด อาจจะมีีฐานเดิิมเล็็กน้้อย แต่่เพราะนโยบายเปลี่่�ยน วิิธีีการแต่่ละยุุคก็็เปลี่่�ยน แนวทางนโยบายของ
ผู้้�บริิหารก็็เปลี่่�ยน
• ภาพรวมโครงสร้้างราคาผู้้�ที่่�มีีสิิทธิ์์�กำำ�หนด คืือ คณะกรรมการ กบง. โดย สนพ. เป็็นผู้้�ดููกรอบ ในการนำำ�เสนอส่่วนต่่าง
แล้้วจึึงจะไปปรัับกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
• แผนวิิกฤตกัับการใช้้เงิินกองทุุนน้ำำ��มััน ยุุทธศาสตร์์บริิหารความเสี่่�ยงของกองทุุน การกู้้�ยืืมเงิิน ต้้องไปด้้วยกััน เวลาวาง
นโยบายเรื่่�องราคา โครงสร้้าง คืือ เป็็นเครื่่�องมืือเดีียวของกระทรวง
• โครงสร้้างพื้้�นฐานพลัังงาน เกี่่�ยวกัับประเภทท่่อน้ำำ��มััน โรงแยกแก๊๊ส เวลาต้้องการข้้อมููลจึึงจะขอ ถ้้าในช่่วงเวลา
จะวิิเคราะห์์เรื่่�องใด ก็็จะดููข้้อมููลเก่่าก่่อน แล้้วค่่อย update ใหม่่ แต่่ยัังไม่่เป็็นข้้อมููลในฐาน database
• ข้้อมููลด้้านสถานีีบริิการน้ำำ��มััน สนพ. ไม่่ได้้จััดเก็็บ เนื่่�องจากสามารถดึึงข้้อมููลจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้ เช่่น ข้้อมููล NGV
ได้้ข้้อมููลจาก ปตท.
• อยากได้้ check list ของ infrastructure ของโรงไฟฟ้้า 
• โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นนโยบายบางอย่่างไม่่ได้้ออกโดย สนพ. เช่่น NGV ข้้อมููลได้้จาก ปตท. ณ วัันหนึ่่�งที่่�ต้้องย้้อน
กลัับไปตรวจสอบ ต้้องทำำ�ด้้วยการวิิเคราะห์์เชิิงลึึก ซึ่่�งจะเปลี่่�ยนไปเรื่่�อย และดููว่่าจำำ�เป็็นหรืือไม่่ เช่่นหากต้้องการจะ forecast
เรื่่�องแก๊๊ส ต้้องดููยอดการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ จำำ�นวนรถ NGV จะดููเรื่่�องจำำ�นวนรถจดทะเบีียนสะสม ทะเบีียนประจำำ�ปีี จำำ�นวนสถานีี
บริิการ แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์ว่่าองค์์ประกอบมัันเป็็นแบบนี้้� infrastructure เป็็นอย่่างไร
• ส่่วนข้้อมููลที่่�ใช้้ในการตรวจสอบย้้อนกลัับ จะเป็็นตััวเลขของกรมธุุรกิิจพลัังงาน ซึ่่�งรัับผิิดชอบในส่่วนของราคา กลไก
ที่่�เป็็นเชิิงปริิมาณ
• หากมีีเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์ที่่�ดีี จากข้้อมููลที่่�นำำ�มาสนัับสนุุนในการวิิเคราะห์์ได้้ จะทำำ�ให้้สามารถส่่งต่่อความรู้้�และ
ถ่่ายทอดไปยัังบุุคคลอื่่�นได้้
• ข้้อมููลที่่�ต้้องทราบก่่อนเข้้าข้้อมููล ปตท. คืือ เรื่่�อง PRISM ของ ปตท. เป็็นเรื่่�องราคาตลาดโลกอย่่างเดีียว ไม่่ได้้ดููเชิิง
data ซึ่่�ง ปตท. จะออกงาน PRISM จะเป็็นงาน phase ซึ่่�ง ปตท. ใช้้กลไกยัังไง ปตท. ก็็ไม่่ได้้ run PDP แต่่เป็็นทาง EGAT
ส่่วนเรื่่�อง LPG รััฐเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเองและมีีเครื่่�องมืือที่่�ดีี แต่่สิ่่�งที่่�ขาดคืือกลุ่่�มก๊๊าซ ปตท. ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องภายใน
• ข้้อมููลแก๊๊สน้ำำ��มััน ต้้องการข้้อมููลส่่วนนี้้�เพื่่�อใช้้ในมุุมของ สนพ. เพื่่�อจะใช้้ในระยะที่่�ทำำ�ให้้การ forecast จะใช้้ในระยะยาว
จำำ�เป็็นว่่าข้้อมููลที่่�ได้้จะ real time บทบาทของ สนพ. ต้้องมองภาพระยะยาว database จะพยากรณ์์ภาพอนาคตของราคา
น้ำำ��มัันได้้ เพื่่�อใช้้ในการ monitor การขาย ตััวอย่่าง เช่่น ราคาน้ำำ��มัันพรุ่่�งนี้้� สนพ.จะต้้องรู้้� รู้้�จากแหล่่งต่่าง ๆ ว่่าพรุ่่�งนี้้�จะขายกััน
อย่่างไร หากมีีข้้อมููลใดที่่�เราจะไปเชื่่�อมต่่อมาได้้จะดีีมาก
• ข้้อมููลที่่�ทาง regulator ได้้ สนพ. ก็็ต้้องการเห็็นด้้วยเพื่่�อมองภาพพยากรณ์์เชิิงนโยบาย
2-66

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
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• อยากได้้ข้้อมููลที่่�แยกเป็็นรายเชื้้�อเพลิิง ข้้อมููลที่่�ได้้จาก พพ. มีีเพีียงแค่่ค่่าสรุุป ktoe ซึ่่�งเป็็นความยากในการกำำ�หนด
แผนระยะยาว
• ต้้องการข้้อมููลเชิิงเกษตรที่่� support น้ำำ��มัันแต่่ละประเภท เช่่น จะส่่งเสริิมเอทานอล ก็็ต้้องการปริิมาณกากน้ำำ��ตาล
มันส�ำปะหลัง ข้อมูลน�้ำตาลส่งออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• อยากได้้ภาพสุุดท้้ายเป็็น Value Chain อยากได้้ทุกุ ผลิิตภััณฑ์์ อ้า้ งอิิงจากการที่่� กองนโยบายปิิโตรเลีียมแยกเป็็น 3 กลุ่่�ม
กลุ่่�มน้ำำ��มััน-แอลพีีจีีเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพให้้เห็็น process เชิิงปริิมาณจนถึึงหน่่วยสุุดท้้าย / กลุ่่�มก๊๊าซธรรมชาติิ – อยากเห็็นภาพแก๊๊ส
เข้้าโรงแยกไปปิิโตรเคมีี มาเป็็น LPG ให้้เห็็น flow ในเชิิงปริิมาณ line ไปทางไหนจะช่่วยในการวิิเคราะห์์ ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ยัังขาดอยู่่�
Format เดียวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ อยากได้ภาพของ flow ภาพไอเดียสูงสุดที่ต้องการเห็นใน Value chain คือภาพตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ราคา/ปริมาณ ยิ่งถ้าเป็น real time จะดีมาก ตอนนี้แม้ว่าการขอข้อมูลภายในกระทรวงเดียวกัน ก็ยังคงติดปัญหา
เรื่องการประสานงาน (รอการแถลงข่าวก่อน)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การใช้ขอ้ มูลควรมีความระมัดระวัง ต้องไตร่ตรองข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ดเี พือ่ จะไม่ถกู ฟ้องร้อง ซึง่ ศูนย์ฯ ต้องรับผิดชอบ
ข้อมูล อีกทั้งเมื่อข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนกลางจะกลายเป็นข้อมูลที่ออกจากศูนย์ฯ หากมีการน�ำข้อมูลนั้นมาใช้ร่วมกัน หรือมี
การเผยแพร่ออกไป ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะอนุญาตให้ท�ำได้หรือไม่ จึงควรมีการไตร่ตรองและดูแลอย่างรอบคอบ
- ให้เพิ่มเติมศึกษาหาข้อมูลพลังงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ด้วยว่าปัจจุบัน
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า (EV) มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เป็นต้น
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
เอทานอล
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่
หมายเหตุ
ต้องการ
ได้รับ
ราคาขายเอทานอลของผู้ผลิต
1 เดือน
กรมสรรพสามิต
Excel by ข้อมูลทีไ่ ด้มา สนพ. น�ำมา
Email
ค�ำนวณฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ไม่สามารถเผยแพร่ได้
ราคาซื้อเอทานอลของผู้ค้าน�้ำมัน
3 เดือน
ผู้ค้าน�้ำมัน
ตัวเลขราคาซื้อ เฉลี่ยจากผู้ซื้อ
ราคากากน�้ำตาล (ส่งออก)
1 เดือน
กรมศุลกากร
Excel
ราคากากน�้ำตาลในประเทศ
รายปี
ส�ำนักงานอ้อยและ Telephone
น�้ำตาลทราย
ราคาเอทานอลต่างประเทศ
- บราซิล
รายวัน
Platt’s
Excel
- ตลาดชิคาโก
รายเดือน
Platt’s
Excel
- ฟิลิปปินส์
รายเดือน
Platt’s
Excel
ราคามันส�ำปะหลัง
รายวัน/รายเดือน กรมการค้าภายใน
Website
ปริมาณการผลิตมันส�ำปะหลัง
รายปี
ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
Website
การเกษตร

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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จ�ำนวนโรงงาน/ก�ำลังการผลิต

เมื่อต้องการใช้
ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
พื้นที่เพาะปลูกมันส�ำปะหลัง
ไบโอดีเซล
ชื่อข้อมูล

พพ.

Email
(Telephone)

กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงเกษตรฯ

แหล่งที่มาของข้อมูล

รูปแบบข้อมูลที่
ได้รับ

ราคาขายเอทานอลของผู้ผลิต

รอบระยะ
เวลาที่
ต้องการ
1 เดือน

กรมสรรพสามิต

Excel by
Email

ราคาซื้อเอทานอลของผู้ค้าน�้ำมัน
ราคากากน�้ำตาล (ส่งออก)
ราคากากน�้ำตาลในประเทศ

3 เดือน
1 เดือน
รายปี

ผู้ค้าน�้ำมัน
กรมศุลกากร
ส�ำนักงานอ้อยและ
น�้ำตาลทราย

รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
รายวัน/ราย
เดือน
รายปี

Platt’s
Platt’s
Platt’s
กรมการค้าภายใน

Excel
Excel
Excel
Website

ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
พพ.

Website

ราคาเอทานอลต่างประเทศ
- บราซิล
- ตลาดชิคาโก
- ฟิลิปปินส์
ราคามันส�ำปะหลัง
ปริมาณการผลิตมันส�ำปะหลัง
จ�ำนวนโรงงาน ก�ำลังการผลิต
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
พื้นที่เพาะปลูกมันส�ำปะหลัง

เมื่อต้องการใช้
ข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ

ข้อมูลทีไ่ ด้มา สนพ. น�ำมา
ค�ำนวณฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ไม่สามารถเผยแพร่ได้
ตัวเลขราคาซื้อ เฉลี่ยจากผู้ซื้อ
Excel
Telephone

Email
(Telephone)

กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงเกษตรฯ

3) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายไฟฟ้า
• หน้าที่และภารกิจ
กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
1. ศึึกษา  รวบรวม วิิเคราะห์์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางการกำำ�หนดโครงสร้้างอััตราค่่าไฟฟ้้า สููตรการปรัับอััตรา
ค่่าไฟฟ้้าอัตั โนมััติิ (Ft) แนวทางการชดเชยรายได้้ระหว่่างการไฟฟ้้า และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในกิิจการไฟฟ้้า ให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายและแผนการบริิหารและพััฒนาพลัังงานด้้านไฟฟ้้า
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2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแผนและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า และนโยบายลดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Cut)
4. ศึกษา  วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการจัดให้มบี ริการพลังงานอย่างทัว่ ถึงและให้มบี ริการพลังงานส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
6. วิเคราะห์ และเสนอแนะความเห็นต่อการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี การเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนบริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าภายใต้กระทรวงพลังงาน
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการก�ำกับดูแลราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
การก�ำหนดราคาไฟฟ้า และมาตรฐานคุณภาพบริการ
8. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายราคาไฟฟ้า และคุณภาพบริการ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเกีย่ วกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชน
(IPP, SPP, VSPP) และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลิกโฉม
(Disruptive Technology)
4. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมบทบาทของชุมชนโรงไฟฟ้าประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์
5. ศึกษา  จัดท�ำข้อเสนอแนะในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนในแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำข้อเสนอแนะ เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียการต่ออายุสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP, SPP)
ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
7. ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาผลิตไฟฟ้า
8. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการประกอบกิจการไฟฟ้า
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศ
2. ศึึกษา รวบรวม วิิเคราะห์์และเสนอแนะนโยบายการจััดหาพลัังานไฟฟ้้า นโยบายการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน
นโยบายการกระจายแหล่่งและชนิิดเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า  และนโยบายในการป้้องกัันและแก้้ไขการขาดแคลนพลัังงาน
เพื่่�อให้้การจััดหาไฟฟ้้า มีีประสิิทธิิภาพ มีีความมั่่�นคง มีีการให้้บริิการไฟฟ้้าอย่่างทั่่�วถึึง และเพีียงพอต่่อความต้้องการไฟฟ้้า
3. พิจารณาเสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า แผนการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าและแผนการลงทุนในกิจการ
ไฟฟ้า รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย
4. ศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์พลังงาน เพือ่ ใช้ในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศให้มกี ารให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการก�ำกับดูแลตามนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
6. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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• สรุุปภาพรวมและประเด็็นสำำ�คััญของการเข้้าสััมภาษณ์์
ที่่�ปรึึกษาต้้องเก็็บข้้อมููลของผู้้�ใช้้งานข้้อมููลด้้านไฟฟ้้าว่่ามีีความต้้องการใช้้ข้้อมููลอะไรนั้้�น มีีความซ้ำำ��ซ้้อนทางด้้านข้้อมููลกัับ
สกพ. หรืือไม่่อย่่างไร มีีการถ่่ายโอนข้้อมููลอย่่างไร เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานในการออกแบบการเก็็บข้้อมููล Big data ของศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ
- การได้มาซึ่งข้อมูล ระหว่าง สนพ. กับ สกพ. เป็นการให้ข้อมูลกันด้วยการมี พ.ร.บ. รองรับเรื่องการส่งต่อข้อมูลท�ำให้
การได้มาซึง่ ข้อมูลมีความคล่องตัว หากแต่การได้มาซึง่ ข้อมูลจากหน่วยงานอืน่ ๆ ยังไม่สามารถท�ำได้เต็มที่ ต้องอาศัยความร่วมมือ
เท่านั้น
- การได้มาซึ่งข้อมูล primary data มีข้อจ�ำกัดทางด้านกฎหมาย ปัจจุบันจึงได้เพียง secondary data จึงเห็นว่าควร
ท�ำข้อตกลงถึงรูปแบบของข้อมูลและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการส่งข้อมูลให้แก่ สนพ.
- ปัญหาปัจจุบันคือ ข้อมูลการไฟฟ้าที่ได้มาเป็นเอกสาร (paper) หากได้ข้อมูลเป็น real time มาจะช่วยให้สามารถ
ตอบค�ำถามผู้บริหารได้เร็ว และตรงประเด็นขึ้น
- ความต้องการข้อมูลไฟฟ้า
1) กลุ่มราคา ต้องการข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ซึ่ง ปัจจุบัน กฟผ. ส่งเล่ม FT มาให้ซึ่งมีแต่ข้อมูลราคาเชื้อเพลิงและราคา
รับซื้อจาก IPP และ SPP ซึ่งเราต้องน�ำมาด�ำเนินการประเมินค่าไฟเอง
o ข้อมูลแผนการลงทุน ข้อมูล vspp ไม่มีข้อมูลเลย ได้ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่ได้ไม่ครบถ้วน
o ข้อมูลการจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลส่วนนี้
o ข้อมูล power flow ที่ได้โดยตรงจาก กฟผ. ซึ่งปัจจุบันได้รับจาก สกพ.
o วิธีการค�ำนวนค่าไฟฟ้า ของ กฟผ. - สูตรการค�ำนวน/การประหยัดพลังงาน
- ที่ ป รึ ก ษา  กฟผ. ต้ อ งการข้ อ มู ล ดิ บ (primary data) ที่ ยั ง ไม่ ผ ่ า นการ process เพื่ อ น� ำ ไปวิ เ คราะห์
ในแบบอื่น ๆ ได้
2) กลุ่มส่งเสริมฯ ต้องการ
o template กลาง
- ข้อมูลจาก IPP / SPP / VSPP ทั้งหมด
- อยากได้ตารางการเข้าออก (dispatch) และการผลิตของแต่ละราย รวมทั้ง IPS (ขายตรงไม่ผ่าน กฟผ.)
- อยากได้ Plant Factor (PF) ของโรงไฟฟ้ารวมทั้งของเอกชน
o ข้อมูลการไฟฟ้าทุกการไฟฟ้าให้เป็น real time เพื่อที่ว่าจะเป็นความสะดวกในการที่ผู้บริหารจะสามารถขอดู
ข้อมูลได้ และระบุได้ว่าข้อมูลเป็นของใคร ได้ข้อมูล ณ วันไหน และข้อมูลนี้ขอให้เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะไม่ว่า
จะเป็นใครจะน�ำข้อมูลไปใช้ จะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน ส่วนตัวใดที่จะเป็นตัวเล่นก็ให้ log in เข้าไปของแต่ละหน่วยงาน
o PPT ส่วนกลางที่จะสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้เลย
o มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยศูนย์สารสนเทศฯ เป็นผู้ดูแลข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้
o ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จริง เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้เลย อัพเดทที่สุด
o ข้อมูลจาก supplier เพื่อจะสามารถน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ได้
o สามารถย้อนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยรู้ถึงว่าใครน�ำข้อมูลไปใช้ ใครกรอกข้อมูลอะไร
3) กลุ่มจัดหาฯ ได้ข้อมูลจากในการประชุมเป็นครั้งๆ ซึ่งเป็นการประสานข้อมูลมาจากกลุ่มราคาฯ และกลุ่มส่งเสริมฯ
o ต้องการข้อมูลศักยภาพ RE จาก พพ. เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
o ต้องการข้อมูลพลังงาน on grid และ off grid เพื่อน�ำมาสร้างมาตรการส่งเสริม เช่น บางจุดเป็นส่วนของพื้นที่ป่า 
ก็ใส่จดุ มาส์กไปเลย เพือ่ เวลาทีห่ น่วยงานกระทรวงมหาดไทย มาดูเรือ่ งนีจ้ ะได้ทราบว่าจุดไหนทีเ่ ราสนับสนุนถูกต้อง บุกรุกป่าไหม
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

เป็น map ไปเลย จะได้บอกได้ว่าเพราะอะไรเราถึงท�ำ เราถึงไม่ท�ำ เพราะเป็นความซ�้ำซ้อนของชายขอบ ด้วยเงินกองทุนฯ
มันสามารถสนับสนุนได้ไหม
o ต้องการแผนที่ศักยภาพที่แสดงจุดในการสนับสนุนพลังงานในจุดต่าง ๆ
o ข้อมูล capacity ของสายส่ง สายจ�ำหน่าย ที่เป็นภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การใช้ขอ้ มูลควรมีความระมัดระวัง ต้องไตร่ตรองข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ดเี พือ่ จะไม่ถกู ฟ้องร้อง ซึง่ ศูนย์ฯ ต้องรับผิดชอบ
ข้อมูล อีกทั้งเมื่อข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนกลางจะกลายเป็นข้อมูลที่ออกจากศูนย์ฯ หากมีการน�ำข้อมูลนั้นมาใช้ร่วมกัน หรือมีการ
เผยแพร่ออกไป ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะอนุญาตให้ท�ำได้หรือไม่ จึงควรมีการไตร่ตรองและดูแลอย่างรอบคอบ
- ให้เพิ่มเติมศึกษาหาข้อมูลพลังงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ด้วยว่าปัจจุบัน
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า (EV) มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เป็นต้น
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
4) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
• หน้้าที่่�และภารกิิจ
		 กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
1. ศึึกษา และกำำ�หนดกรอบนโยบายพลัังงานมหภาค รวมถึึงความเชื่่�อมโยงของการ บริิหารจััดการเพื่่�อให้้พลัังงานมีีเพีียงพอ
ต่่อการพััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคม
2. ศึึกษา วิิเคราะห์์แผนงานโครงการพััฒนาพลัังงานของส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจ และประสานนโยบายการพััฒนา
และการลงทุุนนของรััฐวิิสาหกิิจ
3. ศึึกษา วิิเคราะห์์ จัดั ทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ และแผนปฏิิบัติั ริ าชการให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ
4. ศึึกษา วิิเคราะห์์ จัดั ทำำ�แผนงบประมาณให้้สอดคล้้องกัับปฏิิทินิ สำำ�นัักงบประมาณ และนโยบายการจััดสรรงบประมาณ
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี รวมทั้้�งจััดทำำ�แผนการปฏิิบััติิงานและการใช้้จ่่ายงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีของสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนพลัังงาน
5. เร่่งรััด ติิดตามและรายงานการดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์ แผนปฏิิบััติิราชการ และแผนงบประมาณ
6. ศึึกษา วิิเคราะห์์ และพััฒนาแนวทางความร่่วมมืือด้้านนโยบายและแผนพลัังงานระหว่่างประเทศ ทั้้�งกรอบทวิิภาค
พหุุภาคีีและองค์์กรระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งประสาน ขัับเคลื่่�อนและผลัักดัันความร่่วมมืือด้้านนโยบายและแผนพลัังงานตาม
แนวทางกรอบความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
7. ประสานและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับงานประชุุมการเจรจาระหว่่างประเทศในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนพลัังงาน
8. ปฏิิบััติิงานร่่วมกัันหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�ได้้รัับมอบหมาย
กลุ่มนโยบายพลังงาน
1. ปฏิิบัติั งิ านในฐานะฝ่่ายเลขานุุการของคณะกรรมการด้้านนโยบายพลัังงาน ได้้แก่่ คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
2. ประสาน รวบรวม วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านนโยบาย แผน และมาตรการพลัังงาน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการด้้าน
นโยบายพลัังงาน
3. ศึึกษา วิิเคราะห์์ ประสานการนำำ�เรื่่�อง นโยบาย แผน และมาตรการพลัังงาน ที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการด้้าน
นโยบายพลัังงาน เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีี เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นนโยบายพลัังงานของประเทศ และให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปปฏิิบัติั ิ
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4. ศึึกษา วิิเคราะห์์ จัดั ทำำ�ข้้อเสนอแนะ เพื่่�อผลัักดัันการดำำ�เนิินงานนโยบาย แผน และมาตรการพลัังงานให้้บรรลุุผลในทางปฏิิบัติั ิ
5. ศึึกษา รวบรวม พััฒนาระบบข้้อมููลนโยบาย แผน และมาตรการพลัังงาน เพื่่�อเผยแพร่่ และใช้้เป็็นข้้อมููลอ้้างอิิงแก่่หน่่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการบริหารจัดการนโยบายด้านพลังงาน
6. ปฏิิบััติิงานร่่วมกััน หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		กลุ่่�มติิดตามและประเมิินผล
1. กำำ�หนดแนวทาง ติิดตามและประเมิินผลนโยบาย แผนและมาตรการด้้านพลัังงานของประเทศ
2. ศึึกษา วิิเคราะห์์และพััฒนาดััชนีีชี้้�วััดผลนโยบายและแผนด้้านพลัังงาน เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการติิดตามประเมิินผลระดัับ
ความส�ำเร็จด้านพลังงาน
3. พััฒนาระบบและกลไกสำำ�หรัับติิดตามประเมิินผลนโยบาย แผนและมาตรการด้้านพลัังงาน
4. ติิดตาม และประเมิินผลนโยบาย แผนและมาตรการด้้านพลัังงาน เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการพััฒนานโยบาย แผนและ
มาตรการพลัังงานของประเทศ
5. ศึึกษา วิิเคราะห์์และติิดตามการลงทุุนและการดำำ�เนิินงานด้้านพลัังงานของประเทศ ทั้้�งในส่่วนราชการรััฐวิิสาหกิิจ
และหน่่วยงานอิิสระ ภายใต้้กระทรวงพลัังงานเพื่่�อจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะการพััฒนาและการลงทุุนด้้านพลัังงานของประเทศ
6. จััดทำำ�รายงานและเผยแพร่่การติิดตามและประเมิินผลด้้านนโยบาย แผน และมาตรการพลัังงานของประเทศ
7. ติิดตามและประเมิินความคุ้้�มค่่าในการปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
8. ปฏิิบัติั ิงานร่่วมกััน หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		 • สรุุปภาพรวมและประเด็็นสำำ�คััญของการเข้้าสััมภาษณ์์
			ข้้อมููลการจััดเก็็บ
				• กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์และแผนงาน ข้้อมููลของกลุ่่�มจะแบ่่งเป็็น 3-4 ด้้าน เรื่่�องงบประมาณ แผนฯ ต่่างประเทศและเรื่่�อง
ของรััฐวิิสาหกิิจ เป็็นส่่วนของตััวเลขจะเป็็นเรื่่�องของงบประมาณรายปีี ติดิ ตามงบประมาณ การใช้้จ่า่ ยงบประมาณเป็็นไปตามแผน
หรืือไม่่ เพื่่�อรายงานสำำ�นัักงบประมาณ ซึ่่�งมีีการรายงานที่่�เป็็นทั้้�งตามแบบฟอร์์มและไม่่ตามฟอร์์ม ต้้องคิิดฟอร์์มขึ้้�นมาเอง ข้้อมููล
ค่่อนข้้างเยอะจึึงอยากได้้ข้อ้ มููลที่่�สามารถสืืบค้้นได้้โดยที่่�ไม่่ต้อ้ งไปตามสืืบค้้นแบบ Manual อยากได้้ลักั ษณะแบบต่่างประเทศที่่�มีี
การจััดเก็็บข้้อมููลลงไปในฐานข้้อมููลสืืบค้้น เพื่่�อสะดวกต่่อคนที่่�จะมาทำำ�งานต่่อในภายหลััง รููปแบบการจััดส่่งข้้อมููลเข้้ามามีีความ
หลากหลายในส่่วนของนามสกุุลไฟล์์ ซึ่่�งเห็็นว่่าไฟล์์ ppt. ที่่�ใช้้ในการบรรยายต่่าง ๆ มีีประโยชน์์มาก และมีีข้้อมููลเยอะมาก
แต่่ไม่่มีีการรวมศููนย์์
- แผนระยะสั้้�นและระยะยาว เป็็นการรวบรวมงานทั้้�งหลายไปจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์
- งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ ส่่งงานเข้้ามาเพื่่�อให้้จัดั รวบรวมเสนอทางกระทรวงในเรื่่�องของงบการลงทุุน
ข้้อมููลจะเป็็นข้้อมููลงบประมาณ ที่่�ทาง ยธ. มีีหน้้าที่่�แค่่รวบรวมและพิิจารณาผ่่านเท่่านั้้�น
- ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ ดููเรื่่�องกรอบความร่่วมมืือต่่าง ๆ ซึ่่�งจะเป็็นเอกสารประชุุมต่่าง ๆ อยากให้้จัดั
platform เพื่่�อสะดวกในการสืืบค้้น
- ผกย. กล่่าวเสริิมถึึงว่่าหากอยากจะเห็็นกรอบการลงทุุน ต้้องพััฒนาฐานข้้อมููลของทาง กย. ขึ้้�นมาก่่อน
ซึ่่�งก็็ได้้ให้้ทางกลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ได้้ทำำ�ฐานข้้อมููลขึ้้�นมา  อย่่างเช่่น กฟผ. จะไปลงทุุนต่่างประเทศ มีีเหตุุผลที่่�เหมาะสมหรืือไม่่
ก่่อนจะเสนอผ่่านไปยัังสภาพััฒน์์ฯ ในฐานะที่่�  สนพ.เป็็นหน่่วยนโยบายก็็ต้้องมีีความเห็็นประกอบ แต่่ยัังไม่่มีีฐานข้้อมููลนี้้� 
จึึงอยากได้้ฐานข้้อมููลที่่�ลิิงค์์มาจากหน่่วยงานอื่่�น เพื่่�อตอบสิ่่�งที่่�อยากได้้ในการใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่าง ๆ
- ที่่�ปรึึกษาได้้ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเรื่่�องของศููนย์์ฯ สามารถเพิ่่�มเรื่่�องเครื่่�องมืือ หรืือโปรแกรมการค้้นหาข้้อมููล
โดยการตั้้�งโจทย์์เพื่่�อวิิเคราะห์์ policy ด้้วยการใช้้เครื่่�อง RPA เอามารวบรวมข้้อมููลเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลนั้้�นมาวิิเคราะห์์ policy ได้้
โดยจะมีีการเขีียนโปรแกรมขึ้้�นมาช่่วยอ่่านบทความและข้้อมููลต่่าง ๆ เก็็บเป็็น library เป็็นคำำ� ๆ ไว้้ ความยากคืือการพััฒนาภาษาไทยนั้้�น
ยัังไม่่สมบููรณ์์นััก เพราะว่่าการใช้้งานน้้อย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ผกย. อยากได้้ระบบที่่�  AI เข้้ามาช่่วย ซึ่่�งเห็็นว่่าการใช้้ระบบ Excel แสดงผลเป็็นการแสดงข้้อมููลแบบเก่่า 
ถ้้าเป็็น AI อาจจะแสดงผลไม่่ถููกต้้องนััก แต่่ยัังแสดงทิิศทางได้้
- ผกย. ต้้องการข้้อมููลแผนพลัังงานทางสถิิติิเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์ อาจจะเป็็นข้้อมููลด้้าน demand
และ supply ซึ่่�งศููนย์์ฯ อาจมีีข้้อมููลอยู่่�แล้้ว แต่่อยากจะดึึงข้้อมููลมาเพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่า ทิิศทางของ สนพ. จะเดิินไปอย่่างไร
ถ้้าด้้านการวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะวิิเคราะห์์ด้้วย SWOT แต่่ไม่่เคยเอาสถิิติิมาวิิเคราะห์์ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้รู้้�ว่่าจริิงๆ
แล้้ว base line อยู่่�ตรงไหน ข้้อมููลในเว็็บไซต์์บางอย่่างก็็มีคี วามสำำ�คััญสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ซึ่่�งอยากฝากไว้้สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าข้อ้ มููล
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�แผนพััฒนาประเทศว่่าจะมีีทิศิ ทางไปได้้อย่่างไร อาจจะเอาข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ก่่อน (ในภาพข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้)
ส่วนใดที่เรายังไม่มีก็ค่อยเพิ่มเอาได้
			 • กลุ่มนโยบายพลังงาน
- หนย. เป็็นกลุ่่�มที่่�ทำำ�งานด้้านนโยบาย จััดประชุุม กพช. กัับ กบง. ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�จะเป็็นเรื่่�องเอกสารวาระ
การประชุุม มติิการประชุุม ซึ่่�งการเก็็บแต่่ก่่อนจะเก็็บเป็็นไฟล์์ word ต่่อมาได้้พััฒนาการเก็็บเป็็นฐานข้้อมููล ซึ่่�งสามารถค้้นหา
โดยผ่่านแอปพลิิเคชััน เก็็บข้้อมููลไว้้บน Cloud (ที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการ และเช่่า Cloud ให้้) ส่่วนเนื้้�อหาอื่่�นสแกน pdf เก็็บไว้้ จะมีี
ทั้้�งที่่�เก็็บในกลุ่่�มเอง และที่่� ศท. จะเก็็บข้้อมููลไว้้ให้้ และข้้อมููลจะอยู่่�ใน Intranet ไม่่เปิิดเผย เพราะบางส่่วนจะยัังอยู่่�ในชั้้�นความลัับ
ไม่่เผยแพร่่ออกภายนอก หากพิิจารณาแล้้ว ข้้อมููลทางกลุ่่�มจะไม่่เป็็นเชิิงตััวเลข เป็็นชั้้�นเอกสาร (ดิิบ) และสามารถจััดเก็็บข้้อมููล
การประชุุมในส่่วน ที่่�มีีฐานะเป็็นฝ่่ายเลขาฯ กรรมการเท่่านั้้�น และอาศััยแผนยุุทธศาสตร์์พลัังงาน 5 ด้้าน พร้้อมทั้้�ง กรอบ “มั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน” ในการดำำ�เนิินการจััดเก็็บและจััดทำำ�แผนฯ
- การจัดเก็บฐานข้อมูลบน cloud จะสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน โดยมี keyword เป็นตัวก�ำหนด
แต่จะให้บุคคลภายนอกได้เห็นแต่ส่วนที่เป็นมติการประชุมที่ต้องการ หรือสามารถเปิดเผยได้ ส่วนรายละเอียดวาระการประชุม
จะไม่เปิดเผย ซึ่งรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน จะยังไม่ย้อนหลังเพราะเอกสารมีเยอะ แต่พยายามคีย์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อ
ให้ข้อมูลสมบูรณ์ เพราะต้องใช้บุคลากรของ สนพ. เป็นคนคีย์ข้อมูลเท่านั้น
- ที่่�ปรึึกษามีีความเป็็นห่่วงเรื่่�อง พ.ร.บ. Digital ในการใช้้ cloud เก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นของรััฐ แต่่การเช่่า  cloud
เป็็นของเอกชน ทาง กย. ชี้้�แจงว่่า การเช่่า cloud ในช่่วงเวลานี้้�เป็็นเพีียงการเช่่าเพื่่�อจััดเก็็บฐานข้้อมููลในช่่วงที่่�ทำำ�ระบบให้้เท่่านั้้�น
หากสำำ�เร็็จแล้้ว ก็็อาจจะโอนถ่่ายข้้อมููลฝากไว้้ที่่� ศท.
- ที่ปรึกษา น�ำเสนอ ระบบของ RIA ในการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อสามารถดึงมาวิเคราะห์ข้อมูลได้
			 • กลุ่มติดตามและประเมินผล
- การจััดเก็็บฐานข้้อมููลบน cloud ที่่�คล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มนโยบายฯ ซึ่่�งต้้องติิดตามและประเมิินผลด้้วยเพราะ
เป็็นตััวชี้้�วััด และกลุ่่�มนี้้�ต้้องการข้้อมููลเชิิงสถิิติิเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เป็็นภาพความต่่อเนื่่�องจากกลุ่่�มนโยบายด้้วย
- มีความสนใจในเรือ่ งการจัดท�ำข้อมูลระบบ RIA ทีท่ างทีป่ รึกษาได้นำ� เสนอ เพือ่ อยากเห็นว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างไรจะท�ำให้เห็นความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน เพราะ ก.พลังงานเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ แต่เวลารายงานผล
จะไม่มีข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจเท่าไหร่
- ปัญหาเรื่องการรายงาน FBT มันคือ การรายงานตัวเลข ทางด้านพลังงานตัวที่รับผิดชอบ FBT ตัวเลขไม่รู้ว่า
ใครจัดเก็บข้อมูล ไม่มีดาต้า และเป็นผู้รายงาน
ความเห็นเพิ่มเติม
- เรื่องข้อมูล AI น่าจะน�ำมาใช้ในเรื่องของ policy ซึ่งเท่าที่จะเสนอมาอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขอย่างเดียว
- ผกย. ในส่วนของ สนพ. คงหลีกเลี่ยงหน้าที่การวางแผนนโยบายไม่ได้ แม้ว่าการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุค แต่ละสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผ่านมา  อ�ำนาจหน้าที่ของ สนพ. อาจจะไม่มีมากนักในการบังคับให้ใครท�ำอะไรคงไม่ได้แล้ว เพราะไม่มี
อ�ำนาจหน้าที่เหมือนแต่ก่อน เนื่องจากหน่วยงานแยกย่อยไป
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แหล่งข้อมูลและการให้ข้อมูล
- ผกย. : ตอนนี้้�ในส่่วนของงบลงทุุนจะผ่่านทาง สกพ. และนำำ�ข้้อมููลส่่วนการประชุุม กพช. กบง. มาวิิเคราะห์์ ส่่วนข้้อมููล
ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามตััว KPI ก็็นำำ�ข้้อมููลที่่� ศท. แล้้วนำำ�มาปรัับ
- ผกย. : หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงนโยบาย เช่น นโยบาย EV จะมีการส่งเสริมอย่างไร
หรือทิศทางของ prosumer เป็นอย่างไร ต่างชาติก็ขอดูทิศทางนโยบายของเราเหมือนกัน
ประเด็นความต้องการข้อมูล
ผกย. มีีความต้้องการข้้อมููลทางสถิิติิ หรืือข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับกรอบนโยบายยุุทธศาสตร์์พลัังงานที่่�ได้้ดำำ�เนิินการอยู่่� 
เพื่่�อเป็็ นข้้ อมูู ลเชิิ งวิิ เคราะห์์ ในการทำำ�แผนยุุ ทธศาสตร์์ ต่่อไป หรืื อวิิ เคราะห์์ ภาพการดำำ�เนิิ นการทำำ�แผนยุุ ทธศาสตร์์ ได้้ ว่่า 
ได้ดำ� เนินการในส่วนใดไปแล้วบ้าง เพือ่ ก�ำหนด balance ของแผนให้ดำ� เนินการได้ครบถ้วน และครอบคลุม ทัง้ ยังมีความต้องการ
ในเรื่องนโยบายต่างประเทศ หรือข้อมูลพลังงาน จากต่างประเทศ เพื่อจะได้น�ำมาปรับปรุงหรือพัฒนานโยบายให้เทียบเคียง
ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
• แนะนำำ�เรื่่�องกำำ�หนดข้้อบัังคัับจาก พ.ร.ก. ขาดแคลนน้ำำ��มััน ในฐานะเจ้้าพนัักงานที่่�สามารถขอข้้อมููลได้้ โดยอาจจะ
ออกเป็็นคำำ�สั่่�งนายกฯ เพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ฝากศึึกษาขอบเขตด้้วย (เนื่่�องจากไม่่ได้้รัับข้้อมููลทางพลัังงาน
จากโรงกลั่่�น เป็็นต้้น)
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชื่อข้อมูล

รอบระยะเวลาที่
ต้องการ
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ.
รายปี
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
รายเดือน
โครงการเร่งด่วน (Policy Quick Start)
รายเดือน
ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
รายปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รายปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายเดือน
เงินนอกงบประมาณ
รายปี/รายเดือน
ข้อเสนองบลงทุนประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ รายปี
รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานและการ รายเดือน
เบิกจ่ายลงทุน
การปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
รายไตรมาส
ความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียน
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รายปี

แหล่งที่มาของข้อมูล

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ส�ำนัก/ศูนย์/กอง
กฟผ./กฟผ. อิ น เตอร์ /
DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อิ น เตอร์ /
DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อิ น เตอร์ /
DCAP/ PTT
การประชุม SOME/AMEM

word/Excel
word/Excel
word/power point
word/Excel
Excel
Excel
Excel
word/Excel/hard copy

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

hard copy
Excel/hard copy
power point

5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• หน้าที่และภารกิจ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ก�ำกับการอนุรักษ์
พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีดา้ นพลังงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ส่่งเสริิม สนัับสนุุนและกำำ�กัับการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
2. วิิจััย ค้้นคว้้า และพััฒนาพลัังงานทดแทน
3. กำำ�หนดระเบีียบ มาตรฐาน และเผยแพร่่ถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีีการผลิิต การแปรรููป การส่่ง การใช้้ และการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน
4. ติิดตามประเมิินผลการพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
5. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรมหรืือตามที่่�กระทรวงหรืือคณะรััฐมนตรีีมอบหมาย
		
อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้
“ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยความสะดวกให้โรงงาน/อาคารขนาดใหญ่ที่ก�ำหนดให้เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ตามพระราชกฤษฎีกา สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวง ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ”
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- พพ. จะจัดเก็บข้อมูลจากส่วนที่ พพ. มี หรือจัดท�ำเอง ในส่วนที่ พพ. น�ำมาจากหน่วยงานอื่นแล้วมาวิเคราะห์ใหม่ จะ
จัดเก็บต่างหากมีการแยกส่วน
- พพ. มีระบบการจัดฐานข้อมูลหลักๆ อยู่ 4 ระบบ
o ระบบที่ 1 ข้อมูลสถิติพลังงาน มีเรื่องอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นภารกิจหลัก เป็นเล่มรายงาน
3 เล่ม อนุรกั ษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และระบบบาลานซ์ ในรายงานจะเป็นสถิตทิ จี่ ะมีสว่ นของการใช้ การผลิต ประสิทธิภาพ
status ซึ่งเป็นสถิติทั้งหมด
o ระบบที่ 2 เป็นเรือ่ งการติดตามตัวชีว้ ดั DSS - Decision Support System เก็บข้อมูลภารกิจต่าง ๆ ทีต่ อ้ งรายงาน
เป็นตัวชี้วัดของกรม เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
o ระบบที่ 3 เป็นระบบ Data Warehouse (DW) เป็นการรวบรวมข้อมูล data ของแต่ละกองในกรม เก็บไว้ใน
ระบบกลาง ข้อมูลส่วนนี้ให้ได้ เนื่องจากได้กรองมาแล้วเพื่อใช้งาน
o ระบบที่ 4 เป็นส่วนขององค์ความรู้ Knowledge Center ทีร่ วบรวมข้อมูลต่าง ๆ เรือ่ งพลังงานทดแทน ด้านเทคโนโลยี
success case หรือข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ
- พพ. มีการจัดเก็บข้อมูลย่อยๆ ในแต่ละฐาน แต่ละกอง เป็น project base
- พพ. จะเก็บเป็นข้อมูลดิบประเภท data ต่าง ๆ ส่วนข้อมูลที่จะส่งได้จะเป็น data link ให้ทางศูนย์ฯ ซึ่งเป็นข้อมูลใน
ส่วนของการวิเคราะห์แล้ว
- พพ. มี big data ในภาคขนส่งก�ำลังออกแบบตัวระบบอยู่ วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการติดตามแผนปฏิบตั กิ ารในภาคขนส่ง
และใช้ในการ forecast เรื่องขนส่งด้วย พยายามจะรวมศูนย์สารสนเทศที่เป็นเรื่องของการขนส่งพลังงานทางน�้ำ ทางอากาศ
ทางบก เข้ามารวมในระบบตรงนี้ ซึง่ เมือ่ ส�ำเร็จจะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเข้าไปสูข่ อ้ มูล big data ใหญ่ได้ แต่ยงั อยูใ่ นช่วงการเข้าข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมาออกแบบตัวระบบ สุดท้ายจะได้ตัว plat form เรื่องการติดตาม เรื่องการ forecast ในอนาคต
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- ปััญหาตอนนี้้�คืือ แต่่ละส่่วนงานมีีข้้อมููลแต่่ละระดัับ ไม่่เท่่ากััน ทางอากาศมีีข้้อมููลไม่่มาก ทางบก มีี ขบ. กัับ สนข.
เป็นเจ้าภาพ ทางน�ำ้ มีกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลทีเ่ ป็นมิตทิ างพลังงาน และมีขอ้ มูลน้อย ระบบนีจ้ ะเน้นไปทางข้อมูล
ทางบกเป็นหลัก แต่จะพยายามเก็บข้อมูลให้ได้ทุกโหมด
- พพ. ฝากเรื่่�องการกำำ�หนดเป็็นมาตรฐานกลางของกระทรวง ที่่�ควรจะหามาตรฐานร่่วมกัันว่่าการจััดทำำ�ฐานข้้อมููล
big data จะต้้องมีี requirement เริ่่�มต้้นอย่่างไร ตััว operation ต้้องเป็็นอย่่างไร เพื่่�อให้้หน่่วยงานจะได้้กำำ�หนดเป็็นแนวทาง
เดีียวกััน เพื่่�อกำำ�หนดรููปแบบให้้ตรงกััน และเพื่่�อง่่ายต่่อการพััฒนาระบบต่่อไป
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายปี
ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายเดือน
สัดส่วนการใช้พลังงานรายสาขาเศรษฐกิจ
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP
ศักยภาพพลังงานทดแทน
ราคาพลังงานทดแทน
ผลประหยัดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผน
EEP
การใช้ พ ลั ง งานของอุ ป กรณ์ ห ลั ก ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ละชนิด (SEC)
การใช้พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
ข้อมูลจากโครงการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP

รอบระยะเวลาที่ แหล่งที่มาของ
ได้รับ
ข้อมูล
รายปี
Internet
รายเดือน
Internet
รายเดือน
Internet

รอบระยะเวลา
ที่ได้รับ
Monthly

แหล่งที่มา
ของข้อมูล

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
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รูปแบบข้อมูลที่ได้
รับ
Excel
Excel
Excel

รูปแบบข้อมูล
ที่ได้รับ

สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
1. การจัดหาพลังงาน
1.1 การผลิตพลังงาน
ข้อมูล

รายละเอียด

ความถี่ของข้อมูล

ปริมาณการผลิตพลังงานขั้น ปริ ม าณการผลิ ต พลั ง งานภายใน รายปี
ต้นภายในประเทศ
ประเทศ จ�ำแนกตามเชื้อเพลิง
1.1.2 การผลิตพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
ข้อมูล
รายละเอียด
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้
ปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง
ความร้อนใต้พิภพ
ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า
พลังงานลม
ปริมาณการผลิตพลังงานจาก
ฟืน
ปริมาณการผลิตพลังงานจาก
แกลบ
ปริมาณการผลิตพลังงานจาก
กากอ้อย
ปริมาณการผลิตพลังงานจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปริมาณการผลิตพลังงานจาก
ขยะ

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานพลังงานของ
ประเทศไทย (รายปี)

ความถี่ของ
ข้อมูล
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ
รายปี
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน รายปี
ใต้พิภพ
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง รายปี
อาทิตย์
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม รายปี

รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิตพลังงานจากฟืน

รายปี

รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิตพลังงานจากแกลบ รายปี

รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิตพลังงานจากกากอ้อย รายปี

รายงานประจ�ำปี

ปริ ม าณการผลิ ต พลั ง งานจากวั ส ดุ รายปี
เหลือใช้ทางการเกษตร
ปริมาณการผลิตพลังงานจากขยะ รายปี

รายงานประจ�ำปี

1.1.3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อมูล
รายละเอียด

รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี

รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ
ปริมาณการผลิต เอทานอล ปริมาณการผลิตเอทานอล

รายปี

รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส

รายปี

รายงานประจ�ำปี

ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส

ความถี่ของข้อมูล

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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1.1.4 การผลิตพลังงานอื่น
ข้อมูล

รายละเอียด

ปริมาณการผลิต พลังงานอื่น ปริมาณการผลิตพลังงานอื่น
1.2

การน�ำเข้า
1.2.1 การน�ำเข้าพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูล
รายละเอียด

ปริมาณการน�ำเข้าฟืน
ปริมาณการน�ำเข้าถ่าน

2.2

ความถี่ของข้อมูล

ความถี่ของข้อมูล

จ�ำนวนครัวเรือนทีม่ ไี ฟฟ้าใช้ จ�ำแนก รายปี
ตามเขตการปกครอง ภาค และจังหวัด

2.1.2 การใช้พลังงานทดแทนและหมุนเวียน
ข้อมูล
รายละเอียด
ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน
ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานจาก
กากอ้อย

รายปี

ปริมาณการน�ำเข้าฟืน จ�ำแนกตาม รายปี
ประเทศ
ปริมาณการน�ำเข้าถ่าน จ�ำแนกตาม รายปี
ประเทศ

2. การใช้พลังงาน
2.1 การใช้ตามประเภทพลังงาน
2.1.1 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
ข้อมูล
รายละเอียด
จ�ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

ความถี่ของข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน
ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ
ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย

การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ
ข้อมูล

รายละเอียด

ความถี่ของข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ความถี่ของข้อมูล

ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา รายปี
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
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รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

หมายเหตุ

รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

หมายเหตุ

รายงานประจ�ำปี

รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

หมายเหตุ

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี
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ข้อมูล

รายละเอียด

ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา
เหมืองแร่
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา
การก่อสร้าง

ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเหมือง
แร่
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
ก่ อ สร้ า งจ� ำ แนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา ปริมาณการใช้พลังงานสาขาบ้านที่
บ้านที่อยู่อาศัย
อยู่อาศัย
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา ปริมาณการใช้พลังงานสาขาธุรกิจ
ธุรกิจการค้า
การค้า 
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขา ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
การขนส่ง
ขนส่ง จ�ำแนกตามวิธีการขนส่ง

การส่งออก
2.3.1 การส่งออกพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูล
รายละเอียด

ความถี่ของข้อมูล
รายปี

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

รายปี

รายงานประจ�ำปี

2.3

ปริมาณการส่งออกถ่าน

ปริมาณการส่งออกถ่าน

2.3.2 การส่งออกพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อมูล
รายละเอียด
ปริมาณการส่งออก เอทานอล ปริมาณการส่งออก เอทานอล
3. มูลค่าพลังงาน
3.1 มูลค่าการน�ำเข้า
ข้อมูล
มูลค่าการน�ำเข้าฟืน
มูลค่าการน�ำเข้าถ่าน

รายละเอียด

ความถี่ของข้อมูล รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายปี
รายงานประจ�ำปี

ความถี่ของข้อมูล
รายปี

ความถี่ของข้อมูล

มู ล ค่ า การน� ำ เข้ า ฟื น จ� ำ แนกตาม รายปี
ประเทศ
มูลค่าการน�ำเข้าถ่าน จ�ำแนกตาม รายปี
ประเทศ

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี

รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี
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3.2 มูลค่าการส่งออก
ข้อมูล

รายละเอียด

มูลค่าการส่งออกถ่าน
มูลค่าการส่งออกเอทานอล

มูลค่าการส่งออกถ่าน
มูลค่าการส่งออก เอทานอล

3.3

มูลค่าการใช้
ข้อมูล

มูลค่าการใช้พลังงาน จากฟืน
มูลค่าการใช้พลังงาน จากถ่าน
มูลค่าการใช้พลังงาน จากแกลบ
มูลค่าการใช้พลังงาน จากกากอ้อย
มูลค่าการใช้พลังงานสาขา
เกษตรกรรม
มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขา
อุตสาหกรรม การผลิต
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
ก่อสร้าง
มูลค่าการใช้พลังงานสาขาบ้านที่
อยู่อาศัย
มูลค่าการใช้พลังงานสาขาธุรกิจ
การค้า
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
ขนส่ง

รายละเอียด
มูลค่าการใช้พลังงาน จากฟืน
มูลค่าการใช้พลังงาน จากถ่าน
มูลค่าการใช้พลังงาน จากแกลบ
มูลค่าการใช้พลังงาน จากกากอ้อย
มูลค่าการใช้พลังงานสาขา
เกษตรกรรม
มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเหมือง
แร่ จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
ก่อสร้าง
มูลค่าการใช้พลังงานสาขาบ้านที่
อยู่อาศัย
มุลค่าการใช้พลังงานสาขาธุรกิจ
การค้า 
มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานสาขาการ
ขนส่ง จ�ำแนกตามวิธีการขนส่ง
และประเภทผลิตภัณฑ์

ความถี่ของข้อมูล รูปแบบ
หมายเหตุ
วิธีการเผยแพร่
รายปี
รายงานประจ�ำปี
รายปี
รายงานประจ�ำปี

ความถี่ของข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
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6) กรมธุรกิจพลังงาน
• หน้้าที่่�และภารกิิจ
1. กำำ�หนด ควบคุุม และพััฒนามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
2. กำำ�กัับ ดููแล การค้้าและการสำำ�รองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
3. กำำ�กัับ ดููแล โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันให้้ปฏิิบััติิตามสััญญาและข้้อตกลง
4. ตรวจสอบ ทดสอบ และรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ และความปลอดภััยด้้านน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
5. กำำ�หนด ควบคุุม และพััฒนามาตรฐานการประกอบกิิจการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงด้้านความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม
6. ศึึกษา วิิจััย และพััฒนาข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ด้้านการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงรวมทั้้�งเผยแพร่่และเสริิมสร้้างความรู้้�แก่่
ผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภค
7. เตรีียมความพร้้อมและปฏิิบัติั กิ ารด้้านพลัังงานในภาวะวิิกฤตและภััยพิิบัติั ที่่�มี
ิ ผี ลต่่อธุุรกิิจพลัังงานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่� หรืือความรัับผิิดชอบของกรม
8. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรม หรืือตามที่่�รััฐมนตรีี คณะรััฐมนตรีีมอบหมาย
• สรุุปภาพรวมและประเด็็นสำำ�คััญของการเข้้าสััมภาษณ์์
- ข้้อมููลของกรมธุุรกิิจพลัังงาน (กรมฯ) ที่่�มีีเผยแพร่่ใน internet แต่่ละหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็จะทำำ�ข้้อมููลแล้้วส่่งลง
เว็็บไซต์์ โดยศููนย์์สารสนเทศจะทำำ�การเผยแพร่่ให้้ ซึ่่�งหากต้้องการเชื่่�อมตรงก็็สามารถทำำ�ได้้
- ขณะนี้้�กรมฯ กำำ�ลัังดำำ�เนิินการพััฒนาฐานข้้อมููลที่่�เป็็นตััวหลััก คาดว่่าอีีกประมาณ 6 เดืือนจึึงจะเสร็็จ ในส่่วน Data
dictionary Data set ทางกรมฯ สามารถให้้ได้้เป็็น concept แต่่หากต้้องการข้้อมููลต้้องมาคุุยกัันว่่าจะให้้ได้้ในระดัับใด
- ระบบฐานข้้อมููลที่่�จััดทำำ�เสร็็จมีี 2 -3 ระบบ เช่่น ระบบสำำ�รองน้ำำ��มััน ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ผู้้�ค้้ามาตรา  7 กัังวลมาก
เพราะเป็็นความลัับทางการค้้า และไม่่อยากให้้เปิิดเผย
- ตามแบบสอบถามของ สนพ. หัั ว ข้้ อ 3.1, 3.3 และ 3.5 ข้้ อ มูู ล ใน 3 หัั ว ข้้ อ นี้้�ทางกองบริิ ก ารธุุ ร กิิ จ และ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิง ได้ตอบไว้ให้ละเอียดและครบถ้วนแล้ว รวมทั้งฐานข้อมูลที่ก�ำลังพัฒนาใกล้เสร็จในเรื่องคลังน�้ำมันที่
เป็นระบบสถานที่เก็บและปริมาณน�้ำมันส�ำรองทั้งตามกฎหมายและคงเหลือ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นรายวัน รายเดือน อาจจะ
เป็นเฟสต่อไป
- ตามแบบสอบถาม สนพ. หััวข้้อ 3.2 ข้้อมููลสถานีีบริิการแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน
•	ข้้อมููลความปลอดภััยจะแบ่่งตามเชื้้�อเพลิิง 3 ชนิิด ก๊๊าซธรรมชาติิ น้ำำ��มันั และก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว ข้้อมููลทั้้�ง 3 ชนิิดนี้้�จะแบ่่งเป็็น
ส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค (จัังหวััด) ส่่วนกลางจะมีีข้้อมููลเฉพาะของส่่วนกลางที่่� update ทุุกปีี ข้้อมููลของภููมิิภาคจะต้้องตาม
ข้้อมููลจากแต่่ละจัังหวััด ซึ่่�งต้้องประสานไปยัังภููมิิภาคอีีกทีี เนื่่�องจากกรมฯ ได้้ให้้อำำ�นาจไปทางผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด และผู้้�ว่่าฯ
มอบอำำ�นาจให้้พลัังงานจัังหวััดเป็็นคนกำำ�กัับดููแล ข้้อมููลต่่างจัังหวััดไม่่กลัับมารวมที่่�ส่่วนกลาง ต้้องตามจากภููมิิภาคเอง
•	ข้้อมููลสถานีีบริิการที่่�จะต้้องออกใบอนุุญาต เป็็นผู้้�ค้้าน้ำำ��มััน กรมฯ มีีข้้อมููลทั่่�วประเทศ ทั้้�งกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััด
- ตามแบบสอบถาม สนพ. หััวข้้อ 3.4 กรมฯ ได้้กรอกรายละเอีียดข้้อมููลตามที่่�มีีเผยแพร่่แล้้ว การจััดเก็็บอยู่่�ในรููปแบบ
Excel และขึ้้�นเว็็บไซต์์เผยแพร่่ไว้้แล้้ว
- ข้้อมููลที่่�มีีการเก็็บเป็็นรายวััน ได้้แก่่ ข้อ้ มููลปริิมาณน้ำำ��มัันคงเหลืือรายวััน จััดเก็็บในระบบฐานข้้อมููล ในขณะนี้้�อยู่่�ในช่่วง
พััฒนาระบบใหม่่ คาดว่่าถ้้าแล้้วเสร็็จจะให้้ผู้้�ค้้ารายงานเข้้าระบบใหม่่
- แบบฟอร์์ม นพ. 201- 209 ทางกรมฯ เก็็บข้้อมููลทุุก field แต่่เลืือก query เฉพาะรายงานที่่�ต้้องการ ในการนำำ�เข้้า
ข้้อมููลจะ import ไฟล์์ตาม format ของ Excel ทั้้�งหมดเข้้าเก็็บในฐานข้้อมููล
- จำำ�นวนแบบฟอร์์ม นพ. สำำ�หรัับผู้้�ค้้าตามมาตรา 7 จะมีีแบบฟอร์์ม นพ. จำำ�นวน 9 นพ. ผู้้�ค้้ามาตรา 10 มีีแบบฟอร์์ม
นพ. 9 นพ. แบบฟอร์์มแผน 3 นพ. รวม 21 นพ. เป็็นสถิิติิปริิมาณการผลิิต การนำำ�เข้้า จำำ�หน่่าย ส่่งออก ของผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตามมาตรา 
7 และมาตรา 10 ส่่วนปริิมาณการจำำ�หน่่ายรายวััน มีีอีีกแบบฟอร์์มหนึ่่�งนอกเหนืือจาก ฟอร์์ม นพ. ผู้้�ค้้าส่่งให้้ทุุกวัันอัังคาร เวลา 
14.00 น. เก็็บในรููปแบบ Excel file ไม่่มีีฐานข้้อมููล เป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการเสนอผู้้�บริิหาร (ข้้อมููลเฉพาะ
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เบนซิิน ดีีเซล น้ำำ��มัันเตา และ LPG) เป็็นข้้อมููลการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันรายวััน เพื่่�อใช้้ในการประมาณการหรืือวิิเคราะห์์สถานการณ์์
เบื้้�องต้้น
- กรมฯ มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลด้้านความปลอดภััยของสถานประกอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับ น้ำำ��มััน ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว และ
ก๊๊าซธรรมชาติิ และการออกใบอนุุญาต เมื่่�อพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าปลอดภััยจึึงจะออกใบอนุุญาตให้้ผู้้�ค้้า ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บ คืือ
ชื่่�อผู้้�ได้้รับั ใบอนุุญาต เลขที่่�ใบอนุุญาต สถานที่่�ตั้้�ง ไม่่เกี่่�ยวกัับการค้้า ปริิมาณคงเหลืือ การไหลของน้ำำ��มัันเข้้าท่อ่ ณ ขณะนี้้�มีีกฎหมาย
ให้้สามารถนัับน้ำำ��มัันที่่�อยู่่�ในท่่อเป็็น stock ได้้สำำ�หรัับผู้้�ค้้าที่่�มาลงทะเบีียนขอใช้้ท่่อเป็็นสถานที่่�เก็็บสำำ�รองน้ำำ��มััน การนัับน้ำำ��มััน
ในท่่อ ทางผู้้�ค้้ามีรี ะบบตรวจเช็็คปริิมาณน้ำำ��มัันไหลเข้้าออกในท่่อ และสามารถพิิสูจู น์์ให้้เห็็นว่่ามีกี ารไหลเข้้าไหลออกจริิง ก็็สามารถ
นัับน้ำำ��มัันคงเหลืือที่่�อยู่่�ในท่่อเป็็นน้ำำ��มัันสำำ�รองตามกฎหมายได้้ ส่่วนใหญ่่เป็็นน้ำำ��มัันดิิบ น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปยัังมีีน้้อย
- ปััจจุุบันั ระบบฐานข้้อมููลเป็็น Oracle ฐานข้้อมููลจะใช้้เลขที่่�ใบอนุุญาตที่่�กรมธุุรกิิจออกให้้เป็็น ID ทางศููนย์์สารสนเทศ
ของกรมธุุรกิิจพลัังงานจะเป็็นผู้้�ให้้รายละเอีียดของระบบ หากแต่่ละกองได้้ตอบแบบสอบถามว่่ามีีระบบใดอย่่างไร
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
Material Intake
Production of Petroleum Products
Consumption of Petroleum Products
Supply Sales of Petroleum Products
Purchase of Petroleum Products
Import of Petroleum Products from MOC
Import of Petrochem Products from MOC
Import of Crude Oil
Import of Natural Gas
Export of Petroleum Products / Crude
Oil Stock and Legal Reserve
Refining Capacity

แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล
รายเดือน
ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล
กรมธุรกิจพลังงาน
ปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมัน รายจังหวัด
รายเดือน
ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล
กรมธุรกิจพลังงาน
ปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมัน รายจังหวัด รายสาขา รายเดือน
ระบบฐานข้อมูล กรม
เศรษฐกิจ
ธุรกิจพลังงาน
ปริมาณการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันรายสถานี แบบ Real time
-

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน แยกชนิดน�้ำมัน

รอบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

Excel
Excel
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ชื่อข้อมูล
ราคาจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง รายสาขา

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
รายเดือน
ระบบฐานข้อมูล กรม Excel
ธุรกิจพลังงาน
ข้อมูลปริมาณส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในคลัง รายเดือน/Reail Time ระบบฐานข้อมูลสถาน Excel
ส�ำรอง
ที่ เ ก็ บ และปริ ม าณ
น�ำ้ มันเชื้อเพลิงส�ำรอง
ของประเทศ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
แหล่งที่มา 
(Dataset_Name)
(Data_Owner)
(Data_Source)

หน่วยที่ย่อยที่สุด
ของการจัดเก็บ
ข้อมูล (Data_
Collect)
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบและ
สถาบันพัฒนาเทคนิค กรมธุรกิจพลังงาน สถานประกอบการ
ตรวจสอบน�้ำมันเชื้อเพลิง
พลังงาน
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและ สถาบันพัฒนาเทคนิค กรมธุรกิจพลังงาน บุคคล
ตรวจสอบน�้ำมันเชื้อเพลิง
พลังงาน
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ฝึกอบรมน�้ำมัน
สถาบันพัฒนาเทคนิค กรมธุรกิจพลังงาน สถานประกอบการ
เชื้อเพลิง
พลังงาน
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนวิทยากรน�้ำมัน
สถาบันพัฒนาเทคนิค กรมธุรกิจพลังงาน บุคคล
เชื้อเพลิง
พลังงาน
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานน�้ำมัน สถาบันพัฒนาเทคนิค กรมธุรกิจพลังงาน บุคคล
เชื้อเพลิง
พลังงาน
รายชื่อผู้ประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
ตามมาตรา 7
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ ธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
รายชื่อผู้ประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
ตามมาตรา 7 พิเศษ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
รายชื่อผู้ประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
ตามมาตรา 10
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
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รูปแบบการ
เก็บข้อมูล
(Data_Format)
CSV/XLS
CSV/XLS
CSV/XLS
CSV/XLS
CSV/XLS
Database

Database

Database

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Name)

รายชื่อผู้ประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 11

รายชื่อผู้ประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12

ข้อมูลการช�ำระค่าธรรมเนียมของผู้ค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ตามมาตรา 7

ข้อมูลการช�ำระค่าธรรมเนียมของผู้ค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ตามมาตรา 10

ข้อมูลการช�ำระค่าธรรมเนียมของผู้ค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ตามมาตรา 11
(สถานีบริการ)
ข้อมูลการช�ำระค่าธรรมเนียมของผู้ค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ตามมาตรา 12

ปริมาณการค้าน�้ำมันเครื่อง

ข้อมูลเลขทะเบียนน�้ำมันหล่อลื่น

เจ้าของข้อมูล
(Data_Owner)

แหล่งที่มา 
(Data_Source)

หน่วยที่ย่อยที่สุด
ของการจัดเก็บ
ข้อมูล (Data_
Collect)
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้อมูล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กองบริการธุรกิจและ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการ
การส�ำรองน�้ำมันเชื้อ กรมธุรกิจพลังงาน
เพลิ ง กลุ ่ ม อนุ ญ าต
และทะเบียน
กลุ่มพัฒนามาตรฐาน ผู ้ ป ระกอบการ สถานประกอบการ
น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น กอง น�้ำมันหล่อลื่นที่ได้
คุ ณ ภาพน�้ ำ มั น เชื้ อ รับความเห็นชอบ
เพลิง
กลุ่มพัฒนามาตรฐาน ก ลุ ่ ม พั ฒ น า สถานประกอบการ
น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น กอง มาตรฐานน�้ ำ มั น
คุ ณ ภาพน�้ ำ มั น เชื้ อ หล่อลื่น
เพลิง
กองคุณภาพน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง

รูปแบบการ
เก็บข้อมูล
(Data_Format)
Database

Database

Database

Database

Database

Database

Database

Database
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7) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7)• หน้
กรมเชื
้อเพลิงธรรมชาติ
าที่และภารกิ
จ

1. บริิหารจััดการ การให้้สััญญาหรืือสััมปทานปิิโตรเลีียม การสำำ�รวจ การผลิิต การเก็็บรัักษา  การขนส่่ง การขาย และ
•การจำำ�หน่่
หน้าทีา่แยปิิละภารกิ
โตรเลีียมจ รวมถึึงการรื้้�อถอนสิ่่�งติิดตั้้�งที่่�ใช้้ในกิิจการปิิโตรเลีียม
2. ก�ำหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
1. บริหารจัดการ การให้สัญญาหรือสัมปทานปิโตรเลียม การสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง
3. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณส�ำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และการจำหน่ายปิโตรเลี
ม รวมถึง้อการรื
ถอนสิ่งติดตัและก๊
้งที่ใช้าซธรรมชาติ
ในกิจการปิทโี่ถตรเลี
4. ศึการขาย
กษาและเสนอแนะแนวทางการน�
ำเข้ายและการซื
ขายก๊้อาซธรรมชาติ
ูกท�ำให้ยมเหลว (Liquefied
Natural
Gas)
2. กำหนดแนวทางการจั
ดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
5. ศึกษาและส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงธรรมชาติทางเลือก ศึกษาและส่งเสริมการใช้ถา่ นหินทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ให้ไ3.ด้ตามมาตรฐานสากล
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณสำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6. ก�ำหนดและก�ำกับดูแลมาตรฐานการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงานเชื้อเพลิง
4.
ธรรมชาติศึกษาและเสนอแนะแนวทางการนำเข้าและการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติท่ถี ูกทำให้เหลว
Gas)
7. พิิ(Liquefied
จารณาสิิทธิิ Natural
ประสาน และอำำ�นวยความสะดวกแก่่
ผู้้�ประกอบการให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อผููกพััน ต่่อรััฐ รวมทั้้�ง
จััดเก็็บค่่าภาคหลวงและผลประโยชน์์อื่่�นใดจากปิิโตรเลีียม
5.8. ประสานความร่
ศึกษาและส่งเสริ
อเพลิงธรรมชาติ
อกงศึธรรมชาติ
กษาและส่
่อใช้
วมมืมอการใช้
ในการส�เชืำ้รวจและพั
ฒนาแหล่ทงางเลื
เชื้อเพลิ
ในพืง้นเสริ
ที่พมัฒการใช้
นาร่วมถ่าพืนหิ
้นทีน่ทที
ับซ้่นอำเข้
นกัาบมาเพื
ประเทศ
ตพลังงานไฟฟ้
เพื่อนบ้าผลิ
นและประเทศอื
น าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
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9. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น ๆ
10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของกรม หรือตามทีร่ ฐั มนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- ข้อมูลมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ใช้ภายในกรมเอง และ ส่วน open data ให้ภายนอกใช้งาน พ.ร.บ. ใหม่ของ
DGA เปิดช่องทางให้หน่วยงานเชื่อมต่อข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งก�ำหนด 7 กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่ง 1 ในนั้นคือ พลังงาน ให้สามารถ
share ข้อมูลของหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงานภายในธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นความตกลงกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วส่งน�ำเสนอ DGA เพือ่ ขอ endorse ในการใช้งาน ซึง่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่ามีการจัดท�ำอย่างไร
มีการท�ำตามกฎหมาย เช่น กฎหมาย cyber security อย่างไร
- เส้นทางของข้อมูลของกระทรวงอยากให้น�ำมารวมกันที่ สนพ. ซึ่งเดิมทีปฏิรูปให้ข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ของ สนพ. และท�ำ
เป็น data standard และ catalogue กลาง
- กรมเชื้อเพลิงให้ข้อมูล ดังนี้
• กรมเชื้อเพลิง มีข้อมูล 7 ตัวที่เปิดเผยได้บนหน้า  web site (1) ข้อมูลการส�ำรวจปิโตรเลียม (2) ข้อมูลสัมปทาน
ปิโตรเลียม (3) ผลิตและการขนถ่ายปิโตรเลียม (4) จัดหาปิโตรเลียม (5) การขายและรายได้ (6) ปริมาณส�ำรอง (7) ราคาปิโตรเลียม
• ข้อมูลสัมปทาน เป็นแผนที่ (GIS based) ที่เปิดบริการเป็น web service ซึ่งเป็นข้อมูลระดับประเทศ ไม่ใช่รายแหล่ง
ข้อมูลรายแหล่งนั้นต้องขอข้อมูลต่างหาก
• ข้อมูลตัวเลขอื่น ๆ มีเปิดเป็น web services ไว้ให้แล้ว
• ข้อมูลสัมปทานแปลงทีเ่ ป็นศักยภาพรายแหล่งทีย่ งั ไม่ได้เปิดสัมปทานยังไม่มเี ปิดเผยอยูบ่ น web แต่จะมีภาพรวมของ
ประเทศแสดงไว้ มิติของการแสดงข้อมูลจะเป็นภาพของสัมปทานที่มี active อยู่ หากไม่มี license จะ book เป็น reserve
ไม่ได้ ซึ่งต้องมีการเปิดสัมปทานก่อน
• ตัวเลขที่เห็นปัจจุบันคือ block ที่มีการเปิดสัมปทานแล้ว
• ส่่วนที่่�สามารถผลิิตได้้จะเรีียกว่่า  reserve หากไม่่สามารถผลิิตได้้จะอยู่่�ในฐาน resources ซึ่่�งข้้อมููล resources
จะไม่่มีีการนำำ�ขึ้้�นแสดงผลใน annual report
• ใน Thailand 3 มาตรา 76 - ข้อมูล technic ที่ wave 1 ปี เช่น ข้อมูลส�ำรวจ seismic ต้องมีการเก็บซึ่งไม่ได้ขึ้น
web แต่ข้อมูลตัวเลขจะมีน�ำขึ้นทุกเดือน
• การแสดงศักยภาพของปิโตรเลียม หรือ LNG เป็นโจทย์หนึ่งของ สนพ.
• พลัังงานทดแทนต้้องการให้้โชว์์ศัักยภาพ และอยากให้้ทางปิิโตรเลีียมนั้้�นสามารถแสดงข้้อมููลเช่่นกััน ใน BP Stat
มีีข้้อมููล reserve เหมืือนกััน
• ข้อมูลการส�ำรวจ ข้อมูลหลุมนั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากบริษัท เพราะเค้าได้สัมปทานไปขุดก่อนให้สัมปทานนั้น ไม่มีสิทธิ์
ในการส�ำรวจเอง
• หาก focus ทีศ่ กั ยภาพ จะได้แค่ตวั เลข resource เท่านัน้ ต้องเจาะเท่านัน้ จึงได้ตวั เลข reserve ซึง่ ต้องได้รบั สัมปทาน
เท่านั้นจึงจะเจาะได้
• การผลิตน�้ำมันในทะเลต้องใส่เรือไว้ พอได้ปริมาณเพียงพอจึงจะติดต่อเพื่อมารับซื้อไปซึ่งจะเป็นการขนถ่าย อันนี้
ส�ำหรับน�้ำมันดิบเท่านั้น จึงมีการรายงานกิจกรรมการขนถ่าย
• รายงานแก๊สนั้นจะมีข้อมูลตัวเลขอยู่ในการขาย ซึ่งสามารถวัดปริมาณได้เป็นวินาที
• ในการขนถ่ายจะต้องมีการกรอกเอกสารจ�ำนวนมาก lag time ในการส่งเอกสารนั้นใช้เวลาหลายวันเพราะต้องมีการ
ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารก่อนส่งออก
• บนแท่นผลิตต้องมีการ process น�้ำมันให้ได้ spec พร้อมขาย ข้อมูลที่ปรากฏจึงเป็นข้อมูลของผลผลิตพร้อมขาย
เป็นแบบ process แล้ว
Final Report
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• พวก waste และ slush นั้นจะเป็น hydro carbon เช่น น�้ำนี้จะให้ส่งกลับลงไปชั้นหิน หรือ ฉุกเฉินต้องจ้างเรือส่ง
ไปให้โรงปูนเพื่อท�ำลาย
• การกรอกเอกสารของน�้ำมันดิบนั้นใช้ meter แบบ online และ gas จะเป็น meter ที่ติดที่ท่อ ของกรมฯ จะเก็บ
ข้อมูลตรงหัวหลุม หรือแท่นผลิตเท่านั้น ซึ่งดูปริมาณ และราคาซื้อขาย
• ปริมาณซื้อขายนั้นวัดเป็นราคาต่อค่าความร้อน แต่ในระบบสามารถวัดได้ทั้งค่าความร้อนและ volume
• น�้ำมัน off spec นั้นจะมีการเก็บข้อมูลด้วย
• ของแก๊สนั้นก็มีการเก็บข้อมูล off spec ด้วย ซึ่งของ gas จะต้องมีการค�ำนวณหักลบกัน
• กรมฯ ไม่ได้ดูพลังงาน solid เช่น lignite ซึ่งอยู่ที่ กพร.
• การน�ำเข้า LNG น�ำเข้าไม่ได้รายงานมาที่กรมฯ เพราะกรมฯ จะดูฐาน LNG แค่แหล่งผลิตในประเทศ
• การจัดหาปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต้องดูแลพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลย์ ที่ผลิตแก๊สและปิโตรเลียมในพื้นที่
นั้น และแยกกลุ่มไว้ว่าผลิตได้เท่าไหร่
• การขายนั้นดูว่าปริมาณขายแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ ซึ่งจะดูแลแค่ค่าภาพรวม ซึ่งไม่รวมถึงภาษี ข้อมูลจะมาทุก 15 วัน
• ตัวเลขส�ำรองบนหน้า web จะให้กระชับเป็นรวมๆ ข้อมูลที่เป็น annual report นั้นมีเป็นรายแปลง
• ปริิมาณสำำ�รองนั้้�นแยกออกมาเป็็นภููมิิภาค แหล่่งปิิโตรเลีียมมีีทั้้�งบนบกและทะเล-กลางอ่่าว จึึงเรีียกว่่าแปลง
แหล่่งปิิโตรเลีียมเป็็นโครงสร้้างใต้้ดิิน ซึ่่�งอาจคาบเกี่่�ยวกัับแปลง และจัังหวััด ชื่่�อแหล่่งเป็็นชื่่�อของโครงสร้้าง บนบกมีีเขตการ
ปกครองเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องจึึงควรมีีความระวัังในการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้งาน
• ข้อมูลการผลิตระดับล่างสุดนั้นมีข้อมูล รายแท่น รายแปลงและรายวัน ซึ่งการเปิดเผยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูล
• ข้้อมููลที่่�นำำ�ขึ้้�นบน web site ที่่�เปิิดเผยได้้นั้้�นจะมีีกองที่่�เป็็นเจ้้าของข้้อมููล ศทส. จะเป็็นที่่�รวบรวมอีีกทีี ซึ่่�งไม่่ได้้ดููแล
ฐานข้้อมููลของกอง หากต้้องการ data dictionary หรืือ data catalogue ต้้องขอจากทางกองซึ่่�งเป็็นเจ้้าของข้้อมููล ซึ่่�งแต่่ละกอง
จะมีีที่่�ปรึึกษาของกองเอง
• ในการน�ำข้อมูลไปใช้ของศูนย์ฯ สนพ. จะมีการขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลโดยมีคณะท�ำงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
MOU ดูรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อตกลงข้อมูลที่เป็น standard กลาง หรือ code กลางให้ใช้งานร่วมกัน และข้อมูลใดสามารถเป็น
open data ระหว่างกันได้
• ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้นั้นจะต้องมีการพูดคุยกับกองเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง
• ข้อมูลที่ ศทส. ได้จะมีการเชื่อมต่อบางส่วน ส่วนมากจะมาเป็น Excel เช่น ข้อมูลการผลิต ต้องมีการตรวจสอบก่อน
ที่จะน�ำส่งให้กับทาง ศทส. ซึ่งช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูลขึ้นอยู่กับการตกลง
• ข้อมูลภายใน Intranet จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว เป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้วเพียงอยู่ในอีกรูปแบบเพื่อน�ำเสนอ
ผู้บริหารให้สามารถใช้งานได้ง่าย หากต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องขอในแต่ละกอง
• BP และ EIA นั้นน�ำตัวเลขที่รายงานมาจาก ชธ.
• กรมฯ ยังไม่มโี ครงการในการรวบรวมข้อมูลภายในกรมฯ มาเป็นศูนย์กลาง แต่ละส่วนงานจะมีบริษทั ทีด่ แู ลฐานข้อมูล
ของเค้าเอง และยังไม่มีตัวชี้วัดให้น�ำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน
• ข้อมูลการส�ำรวจ เป็นข้อมูลหลุมเจาะ ที่กองจัดการจะน�ำส่งให้กับ ศทส. ทุกเดือน
• ข้อมูลรายเดือนที่ได้รับจะเป็นข้อมูลเดือนต่อเดือน ซึ่งเมื่อมีการรายงานมา ศทส. จะเปิดเผยเลย
• ข้อมูลการผลิตและการขนถ่ายบนเว็บจะเป็นรายแหล่ง และได้รับมาเป็นรายเดือน
• ข้อมูลการผลิตมีรายแหล่ง หรือราย block - 1 แหล่ง อาจมีหลายแท่นผลิต และ 1 แหล่งมีได้หลายแปลง
• ข้อมูลจัดหามาจากหลายกอง แยกตามประเภทของ resources ซึง่ ได้มาเป็นตัวเลขรวมมาแล้วเพียงดึงขึน้ มาเพือ่ แสดง
• Annual report กองแผนเป็นคนท�ำ
• ข้อมูลการขายภาพรวมเป็นรายงานแบบรายแหล่ง รายงานเป็นรายเดือน และการจัดสรรให้ส่วนท้องถิ่น
• มีการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ gas
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• แก๊สที่วิ่งเข้าไปโรงแยก กรมไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีเท่าไหร่ที่หายไป แต่สามารถบอกได้ว่าแก๊สไปที่โรงแยกนั้น
มีเท่าไหร่เท่านั้น ซึ่งกรมฯ อาจสามารถบอกได้ว่าปริมาณที่จะเข้าไปที่โรงแยกนั้นจะลดลงในอนาคต
• ข้อมูลการจัดซื้อค่าภาครวม จะลงระดับ อบต. อ�ำเภอ จังหวัด เป็นข้อมูลทุก 3 เดือน ซึ่งจะมี อบต. หลายประเภท
• ปริมาณส�ำรองจะเป็นข้อมูลระดับรายแหล่ง
• ข้อมูลราคาปิโตรเลียม เป็นข้อมูลรายเดือน ตามแหล่ง
• ข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็น Excel จะมีการจัด format ให้กบั ผูร้ บั ปลายทาง หากเป็นการเชือ่ มต่อตรง ศทส. มีรอบการดึงข้อมูล
จากฐานของแต่ละกองทุกวันที่ 15 จะมีการ key มือบ้างในบางตัว
• ราคาปิโตรเลียม ศทส. เชื่อมกับฐานข้อมูลของกองแล้วดึงตัวเลขมา
• สิ่งที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติมนั้นเป็นระดับรายแหล่ง
• ค่าความร้อนของแหล่งก๊าซไม่ได้เก็บโดยตรงซึ่งสามารถค�ำนวนได้ ค่าความร้อนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยจึงไม่มี
การเปิดเผย
• ทางกรมฯ ต้องการขอข้อมูลมาในหน้า web ของ สนพ. ในรูปแบบ web service ซึ่งจะมีการประสานมาอีกครั้ง
• ภายใต้้มาตรา 76 มีีประกาศกรมฯ ว่่า ข้้อมููลที่่�กรมฯ จััดเก็็บนั้้�นมีีอะไรบ้้าง หากต้้องการข้้อมููลต้้องมีีการทำำ�หนัังสืือ
มาขอเพื่่�อพิิจารณาว่่าข้้อมููลที่่�ขอนั้้�นสามารถให้้นำำ�มาใช้้ได้้หรืือไม่่ ซึ่่�งภายใต้้มาตรานี้้�มีีเนื้้�อหาค่่อนข้้างกว้้าง ข้้อมููลผู้้�ประกอบการ
ภายใต้้ Thailand 1 บางอย่่างจะมีีการเปิิดเผยได้้ Thailand 1 บ้้างจะต้้องรอจนหมดสััมปทาน 2 ปีี ผู้้�ประกอบการ Thailand 3
คืือส่่วนที่่�สามารถเปิิดเผยข้้อมููลได้้ หลัังหมดสััมปทาน 1 ปีี
• โครงสร้าง ศทส. - มี จนท. อยู่ 30 คน ข้าราชการและพนักงาน เป็น IT อยู่ 3-4 คน
• ระบบ infrastructure
- Servers ส่วนใหญ่จะฝากให้ศูนย์ดูแล โดยมีเจ้าหน้าที่ MA ของแต่ละกองเอง
- พวก internet และ mail จะไปอยู่ที่ CS Loxinfo
- มีการให้บริการข้อมูลผ่าน web service ให้กับหน่วยงาน เช่น พพ.
- Internet มีใช้ CS Loxinfo และ GIN (1 active, 1 backup)
- Database ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นเก็บไว้ที่ data center ของกรมฯ
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
Production of Crude
Production of NG
Production of Condensate
Sales , Values and Royalty of Crude
Sales , Values and Royalty of NG
Sales , Values and Royalty of Condensate

รอบระยะเวลาที่ได้รับ
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

แหล่งทีม่ าของข้อมูล
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
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ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
การส�ำรวจรายเดือน
การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง
ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติรายแหล่ง
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น
รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
การจัดหาปิโตรเลียม
การขนถ่ายปิโตรเลียมในอ่าวไทย
การน�ำเข้าถ่านหินแยกรายผู้น�ำเข้าระบุ TSIC

รอบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุุปชุุดข้้อมููลของหน่่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
มีีรายละเอีียดดัังตารางที่่�ปรากฏต่่อไปนี้้�
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8) กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงพลัังงาน
• หน้าทีแ่ ละภารกิจ
1. ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน
2. ก�ำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
4. ก�ำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และก�ำกับดูแล ควบคุม การด�ำเนินงานด้านพลังงาน
5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้อมูลการจ้างงาน รายได้ครัวเรือน และที่น�ำมาวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่กองแผนฯเก็บอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นข้อมูลรายจังหวัด
เนื่องด้วยว่าลูกค้าผู้ดูข้อมูลนั้น คือพลังงานจังหวัด ซึ่งข้อมูลควรมีการ update ทั้งปี
• ข้อมูลล่าสุดคือข้อมูลปี 61
• ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในรูปแบบของ Excel ซึ่งมีไว้ให้ที่ web site http://data.energy.go.th
• เมื่อได้ข้อมูลมาจะมีการเช็คกลับเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติ
• ข้อมูลการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นตัวรวมมา ไม่ได้แยกรายครัวเรือน
• ข้อมูล peak การใช้ไฟฟ้าจะท�ำมาโดย กกพ. ซึ่งปัจจุบันไม่มีท�ำมาแล้ว
• ข้อมูลพลังงานที่มีเก็บในส�ำนักจะเป็นเรื่อง ไฟฟ้า และน�้ำมัน
- ข้อมูลน�้ำมัน มีข้อมูลการใช้โดยรถยนต์ และ mode อื่น เช่น รถไฟ เรือ อากาศยาน ได้มาจาก กรมธุรกิจพลังงาน
เป็นข้อมูลแยกรายจังหวัด
• ข้อมูลการใช้นำ�้ มันของเรือประมง เป็นการค�ำนวณ โดยดูวา่ มีเรือจดทะเบียนกีล่ ำ� ประเภทใดบ้าง และ research ว่าแต่ละ
ประเภทใช้พลังงานเท่าไหร่ แล้วค�ำนวนว่าแต่ละจังหวัดใช้เชื้อเพลิงทางการเกษตรแต่ละจังหวัดเป็นเท่าไหร่
• รถไฟจะถามการใช้น�้ำมันจากรถไฟ
• ปัญหา คือ ไม่สามารถรู้ได้ถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
• หมวดขนส่่ง ขอข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้้าของรถไฟฟ้้าได้้มาโดยตรงจาก BMRT ซึ่่�งจะให้้ข้้อมููลย้้อนหลััง 1 ปีี ซึ่่�งเก็็บข้้อมููล
การเดิินทางด้้วย แต่่ไม่่ได้้นำำ�มาประกอบกัับข้้อมููลการใช้้พลัังงาน
• ข้อมูลของ กทม. จะไม่ได้มีเก็บแยกเพราะไม่มีพลังงานจังหวัดใน กทม.
• ข้อมูลสัมปทาน ส�ำรวจ ขุด เจาะ ได้มาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• ข้อมูลถ่านหินก็มีเก็บข้อมูลที่มาจากล�ำปาง
• แหล่่งน้ำำ��มัันจะเฉลี่่�ยทุุกจัังหวััด แต่่จะใส่่เป็็นแปลง ให้้ครอบคลุุมจัังหวััดมากที่่�สุุด ซึ่่�งเมื่่�อแบ่่งเป็็นเขตจัังหวััดไม่่ได้้ ก็็จะ
นำำ�ทั้้�งหมดมาทำำ�เป็็นผลรวม เรื่่�องศัักยภาพจะมีีตามที่่�กรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ ส่่งมาให้้ ซึ่่�งไม่่สามารถแยกได้้เนื่่�องด้้วยไม่่สามารถ
แยกตามรายจัังหวััดได้้
• ข้อมูลถ่านหิน เก็บเฉพาะการใช้และการผลิตในประเทศ
• ก�ำลังท�ำฐานข้อมูล energy balance รายจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลเข้า-ออก ที่เกิดจากการค�ำนวณน�ำมาเพื่อช่วยวางแผน
มากกว่าการน�ำตัวเลขที่ตรงกันตรวจดู
• น�้ำมันที่จ�ำหน่ายในจังหวัด มาจากปั๊มของกรมธุรกิจ เมื่อต้องการทราบว่าน�้ำมันภาคการเกษตรใช้เท่าไหร่ก็จะน�ำพื้นที่
การเกษตร เรือประมงมาใส่สมการ เอาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมมาใส่สมการ แล้วเหลือเท่าไหร่กจ็ ะเป็นการใช้ ซึง่ สุดท้ายจะแสดง
ผลตาม sectors
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• ปัญหาข้อมูลจังหวัด คือ เดิมเป็นแผน top down ภาพใหญ่ แต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนมีเป้าเท่าไหร่ เช่น CO2 ลดลง
เท่าไหร่ ทั้งเรื่องอนุรักษ์ และ ทดแทน
• Energy balance รายจังหวัดจะช่วยให้เห็นถึงว่าข้อมูลอะไรที่ยังคงขาดอยู่
• ข้้อมููล peak รายจัังหวััดมีีปััญหาคืือดููตาม sub-stations ด้้วยเวลาที่่�ต่่างกััน แต่่ไม่่ได้้ลงถึึงข้้อมููลรายวงจร capacity
ของหม้้อแปลง และข้้อมููลเชิิงลึึกอื่่�น ๆ
• กยผ. มีที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กระทรวง ดูแลระบบ ข้อมูล
• MA - ปีนี้ทบทวนดูว่ามีข้อมูลอะไรที่สามารถท�ำการเชื่อมโยงข้อมูลได้เลย จริง ๆ อยากขอเชื่อมข้อมูลผ่านศูนย์ สนพ.
• ข้อมูลรายจังหวัดมีมิติที่เป็น GIS อยากทราบว่า SPP และ VSPP มีข้อมูลอยู่ที่ regulator และการไฟฟ้าซึ่งยังไม่มีส่งมา
ให้หน่วยงานอื่น
• ข้อมูลพลังงานหมุนเวียนเป็นข้อมูลที่ research จากข้อมูลของ สนพ. เช่นเดียวกันกับข้อมูลศักยภาพ
• ข้อมูลพลังงานชุมชน เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
- ต้องมี login/password เข้าระบบ
- พลังงานจังหวัดจะเข้าไปส�ำรวจข้อมูลในพื้นที่และเข้ามา update ในระบบ
- กพร. จะแจ้งกับพลังงานให้ update ข้อมูลเรื่อย ๆ โดยปีนี้จะกรอกสิ้นสุดเดือน มิถุนายน
- วัตถุประสงค์ของข้อมูล คือ ต้องการทราบว่า อบท. หรือ สพน. ทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีทไี่ หนบ้าง ทีใ่ ดไม่มกี จ็ ะมีโครงการ
ไปพัฒนา
- อาสาพลังงานจะเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานในพื้นที่
• กยผ. จะมีข้อมูลอยู่ 3 ฐาน ที่ลงเก็บข้อมูลเอง
- มีโครงการอื่นที่ใช้ในการประหยัดพลังงานจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของกระทรวงพลังงานมีอะไรบ้าง
- มีกลุ่มวิสาหกิจเล็ก ๆ ใช้พลังงานในการผลิตสินค้า แต่ละลักษณะเท่าไหร่ต่อ 1 ชิ้น ซึ่งจะไม่ซ�้ำกับ พพ.
- ฐานข้อมูลพลังงานจังหวัด
• พลังงานจังหวัดมี จังหวัดละ 3 คน
• มีแนวคิดว่าจะให้ทางส่วนกลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานแทนพลังงานจังหวัด
• ข้อมูลทีไ่ ด้จากพลังงานจังหวัดนัน้ เก็บอยูใ่ นฐานข้อมูล mySQL database (มช. เป็นคนเก็บ) อยูท่ ี่ data center ของกองเอง
• ข้อมูลสถานีบริการน�้ำมันที่ขายผ่านสถานีบริการ เนื่องด้วยไม่มีรายงาน อาจท�ำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ปัจจุบันรับส่ง Excel File ผ่าน e-mail
- มีการเชื่อมต่อกับกรมการปกครองผ่าน linkage ของ DGA
- หากอนาคตทาง สนพ. มีการเปิด API เพื่อ link ข้อมูลก็ต้องการจะเข้าร่วมด้วย
- มีใช้ Govt Cloud ของภาครัฐ ส�ำหรับ backup ข้อมูล และ web ทีท่ ำ� ขึน้ มาใหม่ และ web ของ สนย. ห้อง command
room และ GIS (เป็นข้อมูลชุดเดียวกับ regulator)
- มีระบบ monitor ตัวระบบและ firewall
- มีการใช้ GIN ซึ่งทางพลังงานจังหวัดจะวิ่งผ่าน GIN เข้ามา
- Web กระทรวงฝากทาง TOT มี web monitor ผ่าน Thai Cert
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• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ไม่ได้รับข้อมูล
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
1 ข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย
2 ข้อมูลพลังงานพลังงานชุมชน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย
ข้อมูลพลังงานพลังงานชุมชน

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
: ไม่ได้รับข้อมูล
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
มีรายละเอียดดังตารางที่ปรากฏต่อไปนี้ ส�ำนักงานกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
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9) ส�ำนักงานกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
• หน้าที่และภารกิจ
วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย / ภารกิจ
ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พศ. 2546” โดยมีวัตถุประสงค์
“จัดหาเงินมาให้กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงน�ำไปชดเชยราคา  เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ และ
ด�ำเนินการใด ๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน”
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
พันธกิจ
• บริหารจัดการเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ด�ำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดท�ำรายงานการเงิน ตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป
• ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลือ่ นไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายทีเ่ กีย่ วกับราคาพลังงาน
ของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
• สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดท�ำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
			
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• สกนช. เก็บข้อมูลราคาน�้ำมันแทน สนพ. เป็นงานที่รับโอนมาจาก สนพ.
• ข้้อมููลที่่�เก็็บส่่วนใหญ่่เป็็นเรื่่�องของราคา  ราคา  crude และของแก๊๊สโซลีีน, gasoil และ lpg และอััตราแลกเปลี่่�ยน
ส่่วนข้้อมููลที่่�ใช้้มีีปริิมาณการใช้้ ได้้จากกรมธุุรกิิจพลัังงานเป็็นรายเดืือนเก็็บในรููปแบบของ Excel คิิดจะทำำ�เป็็น database
แต่่ยัังไม่่คุ้้�มที่่�จะทำำ� 
• ปริมาณทีใ่ ช้เป็นประมาณการ เนือ่ งจากใช้เวลานานมากกว่าจะได้ตวั เลขจริง อัตราของกองทุน ไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลง
นานๆ เปลี่ยนที แต่ตัวเลขเงินในบัญชีเป็นตัวเลขจริง แต่ตัวเลข LPG ยังค้างอยู่เท่าไหร่ ส่งเงินเข้ากองทุน จ่ายชดเชยเท่าไหร่
transaction ต่าง ๆ ที่เกิด รายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่าย เป็นตัวเลขประมาณการทั้งสิ้น
• กฎหมายใหม่ ห้ามมีเงินกองทุนเกิน 40,000 ล้านบาท มีเขียนเป็นกฎหมาย แต่ยังไม่มีบทลงโทษหากเงินเกิน
ได้ตั้งคณะท�ำงานขึ้นมา  ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการกองทุนเป็นประธาน สนพ. ธพ. กรมการค้าภายใน ร่วมกันก�ำหนดตัวเลข
หากเกิน 38,000 ล้านบาท จะ alert ขึ้นเป็นสีแดง จะมีการประมาณการฐานะกองทุนทุกวัน ถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง 36,000
– 38,000 ล้านบาท จะ alert ขึ้นเป็นสีเหลือง จะประมาณการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปิดยอดของสิ้นวันอาทิตย์กับสิ้นวันพุธ
ถ้าต�่ำว่า 36,000 ล้านบาท จะขึ้นเป็นสีเขียว จะท�ำประมาณการสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันจันทร์ จะมีการปิดบัญชี ตัวเลขต่าง ๆ
วันศุกร์ และวันจันทร์ก็จัดท�ำประมาณการ เป็นขั้นตอนปกติ
• เงินฝากธนาคารมีตวั เลขจริงอยูแ่ ล้ว แต่รายได้คา้ งรับ หรือค้างจ่าย เป็นตัวเลขประมาณการ โดยที่ สิน้ เดือนผูป้ ระกอบการ
จะรายงานมาว่ามีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่ ทางกองทุนก็จะประมาณการต่อไป เป็นประมาณการ (approximate) ประมาณ
การเป็นยอดปริมาณคูณด้วยอัตรา แต่ตัวเลขอาจไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
• มีตัวเลขปริมาณการใช้ที่ได้จาก ธพ. เบนซินทุกชนิด ข้อมูลจะช้าไป 2 เดือน และ B10 จะได้ทุกสัปดาห์ E20 ผู้ค้ารายงาน
ทุกวันให้ สนพ. แต่ไม่ได้เอาขึ้นหน้าเว็บ ถ้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง อยากได้ข้อมูลต้องโทรประสานขอ ในลักษณะนี้อยากให้รวม
ข้อมูลเป็นที่เดียวกันเลย และทุกคนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้
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• ข้้อมููลที่่�ส่่งเสริิม E10 - E20 ที่่�กระทรวงส่่งเสริิมให้้เปลี่่�ยนจาก E10 มาเป็็น E20 หมด ซึ่่�งก็็ไม่่น่่าจะเป็็นไปได้้ ในส่่วนนี้้�
ก็็จะมีีความคลาดเคลื่่�อนในการประมาณการอยู่่�ค่่อนข้้างมาก การวางแผนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคจะเปลี่่�ยนไป
อย่่างไร เป็็นเรื่่�องที่่�ยาก เหมืือนใน B20 อยู่่� ๆ กระทรวงก็็ยกเลิิก สนพ. กัับ พพ. ทำำ�ตััวเลขจาก 7 ล้้านลิิตรต่่อวััน เหลืือ 5 ล้้าน
ลิิตรต่่อวััน แล้้วจะให้้กลัับมาเป็็นแบบเดิิม ต้้องใช้้วิธีิ อุี ดุ หนุุนให้้ช่ว่ งราคาแคบลงเพื่่�อให้้คนมาใช้้ B10 ซึ่่�งในลัักษณะเช่่นนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
นโยบายที่่�จะส่่งเสริิมให้้ใช้้น้ำำ��มัันตััวไหน ต้้องอุุดหนุุนอย่่างไรเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบาย
• เมื่่�อ ปตท. ไปรัับน้ำำ��มัันจากคลััง และแจ้้งมาสรรพสามิิตบวกเก็็บเข้้ากองทุุน ส่่งมาเร็็วเท่่าไหร่่กองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ไม่่
ทราบ ซึ่่�งก็็อยากรู้้�เช่่นกััน สรรพาสามิิตจะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจว่่าปริิมาณถููกต้้องหรืือไม่่ อัตั ราเงิินกองทุุนน้ำำ��มัันเป็็นเท่่าไหร่่ ได้้จำำ�นวน
เงิินก็็ส่่งตััวเลขมาที่่�กองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง แต่่กองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ไม่่สามารถตรวจสอบปริิมาณได้้เนื่่�องจากไม่่ได้้อยู่่�หน้้างาน
แต่่อัตั รากองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ต้้องมาตรวจสอบอีีกครั้้�งว่่าถูกู ต้้องหรืือไม่่ ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�เคยตรวจสอบพบว่่ามีข้ี อ้ ผิิดพลาด เมื่่�อตรวจสอบ
เรีียบร้้อย กองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง จะทำำ�เช็็คจ่่ายโอนไปสรรพสามิิต สรรพสามิิตก็็จะนำำ�ไปจ่่ายให้้กัับผู้้�ค้้า  แต่่ ณ ปััจจุุบัันนี้้� 
ได้ตกลงกันใหม่วา่ กองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง จะจ่ายตรงให้กบั ผูค้ า 
้ ม.7 ไม่ผา่ นสรรพสามิต ท�ำให้ปจั จุบนั สรรพสามิตไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ ท�ำหน้าที่เพียงส่งเอกสารมาให้กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นตั้งๆ เอกสารก็มาค้างที่กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง จ�ำนวนมาก
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมาตรวจสอบเองหมด เอกสารมาเป็นกระดาษเนือ่ งจากต้องลงนาม เจ้าหน้าทีใ่ ช้วธิ กี ารคียล์ ง Excel เพือ่ ตรวจสอบ
วันที่ ปริมาณ อัตราคูณกันออกมาเป็นรายวัน ซึ่งปริมาณงานมีเยอะมาก จึงได้คิดที่จะท�ำโปรแกรมไปวางที่ผู้ค้า ให้อ่านค่า มาที่
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถ print out หรือจัดการต่าง ๆ ได้ แทนที่กระดาษ ที่ไม่สามารถ
น�ำมาใช้งานได้ ซึง่ ณ วันนีก้ ารเก็บเอกสารก็เป็นในลักษณะกระดาษ และเริม่ มีการ scan และเก็บข้อมูลไว้ตงั้ แต่ปที แี่ ล้ว ซึง่ ถ้าเป็น
อิเล็กทรอนิกส์จะท�ำให้รู้ช่วงเวลาทั้งขบวนการ สามารถดูพฤติกรรม ดู database ท�ำเป็น big data ได้ ดู transaction ต่าง ๆ ได้
ใช้เวลาพัฒนา 12 เดือน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหญ่ ที่น่าเก็บ และเป็นความลับ สามารถให้เข้าดูได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น
• เอกสารทั้งหมดนี้ที่เป็นกระดาษไม่สามารถทิ้งได้ ณ ปัจจุบัน ปปช. ยังขอตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 53 ให้เหตุผลว่า
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง จ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารการเบิกจ่าย ตามสารบัญให้เก็บ 10-15 ปี แล้วค่อยท�ำลาย แต่ก็กังวลหากเกิด
เรื่องใดๆ ขึ้น จึงไม่ได้ท�ำลาย เมื่อปลายปีที่ผ่านมามี comment จากคณะกรรมการตรวจสอบให้ท�ำลายเอกสารเดิมๆ ที่โอนมา
จากกรมบัญชีกลาง แต่ยัง concern ว่า  ถ้าเอกสารที่เกิดขึ้นตอนนี้ถูกท�ำลายไปจะท�ำอย่างไร จึงได้เริ่ม scan เอกสารและหาก
ถึงเวลาจะท�ำลายเอกสารก็ไม่เป็นไรเนื่องจากได้ scan เอกสารไว้แล้ว
• เอกสารที่ได้มาจากพื้นที่สรรพสามิตต่าง ๆ ที่ส่งให้กองทุนส่งมาเป็นกระดาษ เคยขอเป็นไฟล์แต่พื้นที่ต่าง ๆ ไม่สะดวก
• ทางผูค้ า 
้ ม.7 (ยกเว้น ปตท.) มีระบบอิเล็คทรอนิกส์ในการยืน่ ภาษี ส่งเงินเข้ากองทุนได้ แต่ในส่วนของการขอรับเงินชดเชย
ยังท�ำไม่ได้
• สตง. จะตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.วินัย และก็ให้กองทุนมีระบบตรวจสอบตาม พ.ร.บ.วินัย ด้วยเช่นกัน และ
ต้องมีการส�ำแดงว่าตรวจตรงไหน
• ราคาของประเทศเพือ่ นบ้าน สนพ. ได้ราคาจากการเข้าเว็บของผูค้ า้ น�ำ้ มันประเทศนัน้ ๆ แล้วมาคียใ์ นตาราง Excel ทุกวัน
ราคา LPG ต้องขอจาก ปตท.
• ข้อมูลด้านน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในแต่ละกรม จะมีขอ้ มูลของตัวเอง น่าจะมารวมเป็นทีเ่ ดียวกัน เป็นกองกลางและทุกคนสามารถ
เข้ามาดูได้ทนั ที กองทุนเสนออยากให้มกี ารท�ำ work shop ว่าแต่ละหน่วยงานมีขอ้ มูลอะไร เก็บข้อมูลอะไรไว้บา้ ง เอามารวมกัน
เอามาวางรวมกันไว้ก่อนในระหว่างที่ก�ำลังท�ำเรื่องของ big data จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
• สนพ. ได้เริ่มท�ำการดึงข้อมูล database มาใช้งานบ้างแล้ว ก็จะมีเรื่องของราคาน�้ำมันที่ถ้าทาง สกนช.สนใจอยากจะได้
ข้อมูลในส่วนนี้ ก็คยุ กันเรือ่ งการเชือ่ มโยงในส่วนนีก้ อ่ นก็ได้ สนพ.มีระบบสามารถให้บริการได้ แต่ทาง สกนช. ก็ตอ้ งเขียนระบบรับ
เพื่อมาเชื่อมกับ สนพ. เช่นกัน เหมือนกับต้องท�ำกัน คนละครึ่งเพื่อมาชนกัน
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• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
หัวข้อสอบถามด้านข้อมูลที่จัดเก็บ
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
ข้อมูลราคา Mop
กลุ่มงานนโยบายและ
กลยุทธ์ราคา
ข้อมูลโครงสร้างราคาน�้ำมัน กลุ่มงานนโยบายและ
เชื้อเพลิง
กลยุทธ์ราคา
ข้อมูลโครงสร้างราคาก๊าซ
กลุ่มงานนโยบายและ
ปิโตรเลียมเหลว LPG
กลยุทธ์ราคา

ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ค�ำส�ำคัญ
ราคาน�้ำมันดิบตลาดโลก จาก Platts Crude & Oil
การค�ำนวณราคาโครงสร้างน�้ำมันฯ

โครงสร้างราคาน�้ำมัน

การค�ำนวณราคาโครงสร้างก๊าซ LPG โครงสร้างราคาก๊าซ
LPG

หัวข้อสอบถามด้านรายงานที่เผยแพร่
ชื่อรายงานที่เผยแพร่

รูปแบบการเผยแพร่ ความถี่ในการเผยแพร่ รอบวันที่เผยแพร่
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
การก�ำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง PDF
06 = Bi-weekly
จันทร์เว้นจันทร์
ส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การก�ำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง PDF
ตามมติที่ประชุมฯ
ส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลที่ สกนช. ส่งให้แล้ว)
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
การค�ำนวณประกาศส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จันทร์เว้นจันทร์
กลุ่มงานนโยบายและ Excel
กลยุทธ์ราคา
ประกาศ กบน. เรื่องการก�ำหนดอัตราเงินส่งเข้า จันทร์เว้นจันทร์
กลุ่มงานนโยบายและ PDF
กองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน
กลยุทธ์ราคา
และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับก๊าซปิโตรเลียม
เหลว
ประมาณการฐานะกองทุน
ทุกสัปดาห์/ทุกครัง้ ทีท่ ำ� ส�ำนักบริหารการเงินฯ Excel
ฐานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
ทุกสัปดาห์
ส�ำนักบริหารการเงินฯ Excel
รายละเอียดการจัดเก็บและชดเชยกองทุนแต่ละชนิด รายไตรมาส
ส�ำนักบริหารการเงินฯ
เชื้อเพลิงรายเดือน *
หมายเหตุ * ข้อมูลน�้ำมันและก๊าซแต่ละชนิดไม่ Real time เนื่องจากต้องรอเอกสารการตรวจวัดจากกรมสรรพสามิต
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ฐานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดการจัดเก็บและชดเชยกองทุน แต่ละชนิด
เชื้อเพลิงรายเดือน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน (ข้อมูลที่ สกนช. ต้องการ)
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล
ราคา B100
ราคาเอทานอล
ต้นทุนการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามแหล่งจัด
หาก๊าซฯ
ค่าพรีเมียม
ปริมาณการใช้น�้ำมันแต่ละประเภท
รายเดือน
โครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
รายวัน
ราคาน�้ำมัน / LPG ตลาดโลก
รายวัน
สภาพคล่องเงินกองทุนน�้ำมัน
มติ กพช. / กบง. และ มติ อบน. (เดิม)
ชุดข้อมูลที่ใช้ประจ�ำภายใน (เช่นข้อมูลใน Intranet)
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล ค�ำส�ำคัญ

ระเบียบวาระการประชุม สนย.
กบน. และอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
บริหารกลาง

การ
ประชุม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

บริหารกลาง

ฟอร์ม

ข้อมูลเผยแพร่

สนย.

เผยแพร่

ระบบข้อร้องเรียน

สนย.

ข้อร้อง
เรียน

ระเบียบ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
PDF
PDF
โทรสอบถามข้อมูล

วันที่เริ่ม แหล่งที่มา 
ต้นสร้าง/มี
ข้อมูล
27/4/2557 สกนช.

หน่วยที่ย่อย รูปแบบการเก็บ
ที่สุดของการ
ข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
บุคคล
Text/Document

15/8/2557 สกนช.

บุคคล

Text/Document
5/2/2557 สกนช.
บุคคล
Text/Document
28/11/60 กฎ ระเบียบ สถาน
Text/Docuภายนอก ประกอบการ ment
30/5/2559 การแจ้งร้อง บุคคล
Text/Docuเรียน
ment

หัวข้อสอบถามด้าน IT Infrastructure
• องค์กรมี Data Center ของตัวเองหรือไม่
: ไม่มี
• มีการใช้ Data Center ขององค์กรภาครัฐอื่น เช่น EGA (โปรดระบุ)
: ใช้บริการ G-Cloud และ GDEx On-Card ของ สพร. (DGA)
• องค์กรมีการใช้ cloud ในองค์กรหรือไม่ เมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร การใช้ cloud อยู่ในระดับใด
: ติดต่อใช้ G-Cloud ของ สพร. โดยน�ำเว็บไซต์ของหน่วยงานไปใช้งานบนนั้น
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• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการตั้งรหัสผ่าน
: มีการตั้งรหัสผ่าน แต่ยังไม่มีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
: มีการเผยแพร่ข้อมูลที่จ�ำเป็น แต่ยังไม่มีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวข้อมูลที่จ�ำเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
: มีการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แต่ยังไม่มีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนฯ
• องค์กรมีระบบ Single sign-on เพื่อเข้าใช้ระบบหรือไม่
: มี
• มีการให้บริการการเชื่อมโยงและการถ่ายโอนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอย่างไร
: ไม่มี
• สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
ที่มา
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
แหล่งที่มา 

ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลราคา Mop

หน่วยที่ย่อยที่สุด รูปแบบการ
ของการจัดเก็บ เก็บข้อมูล
ข้อมูล
อื่น ๆ (โปรดระบุ) CSV/XLS

ตอบแบบสอบถาม

อื่น ๆ (โปรดระบุ) CSV/XLS

ตอบแบบสอบถาม

ประเมินจากรายงาน

ประเมินจากรายงาน

ประเมินจากรายงาน

ประเมินจากรายงาน
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กลุ่มงานนโยบาย Platts
และ กลยุทธ์ราคา
ข้ อ มู ล โครงสร้ า งราคา กลุ่มงานนโยบาย สนพ.
น�้ำมันเชื้อเพลิง
และ กลยุทธ์ราคา
ข้ อ มู ล โครงสร้ า งราคา กลุ่มงานนโยบาย สกนช..
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว และ กลยุทธ์ราคา
LPG
ฐานะกองทุนน�้ำมันเชื้อ ส�ำนักบริหารการ ส� ำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
เพลิง
เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี น�้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุน
ประมาณการสภาพ ส�ำนักบริหารการ ส� ำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
คล่องของกองทุนน�้ำมัน เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี น�้ำมันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
กองทุน
การก� ำ หนดอั ต ราเงิ น กลุ่มงานนโยบาย ส� ำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ส่ ง เข้ า กองทุ น น�้ ำ มั น และ กลยุทธ์ราคา น�้ำมันเชื้อเพลิง
เชื้ อ เพลิ ง ส� ำ หรั บ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว
การก� ำ หนดอั ต ราเงิ น กลุ่มงานนโยบาย ส� ำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อ และ กลยุทธ์ราคา น�้ำมันเชื้อเพลิง
เพลิง ส�ำหรับน�้ำมันเชื้อ
เพลิง

อื่น ๆ (โปรดระบุ) CSV/XLS

ฐานะกองทุนสุทธิ CSV/XLS
ของ น�้ ำ มั น และ
LPG
แต่ ล ะชนิ ด เชื้ อ CSV/XLS
เพลิง
แต่ ล ะชนิ ด เชื้ อ PDF
เพลิง

แต่ ล ะชนิ ด เชื้ อ PDF
เพลิง

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

2-125

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

10) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจด้้านกิิจการพลัังงาน ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงพลัังงาน กระทรวงการคลััง ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หลัักในการผลิิต จััดให้้ได้้มา  และจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้าให้้แก่่การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.)
ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าตามกฎหมายกำำ�หนดและประเทศใกล้้เคีียง พร้้อมทั้้�งธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการไฟฟ้้าภายใต้้กรอบพระราชบััญญััติิ
กฟผ.
• หน้าที่และภารกิจ
เป็นองค์กรหลักเพือ่ รักษาความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม
เพื่อความสุขของคนไทย
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ กล่าวว่า แก๊ส น�้ำมัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า นั้นเป็นแหล่งพลังงานซึ่งคิด
ว่าหากสามารถน�ำมา integrate ด้วยกันได้จะเป็นการดีซึ่ง กฟผ. อยากสามารถตอบประชาชนได้ว่าเหตุใด กฟผ. จึงมีการคิด
ค่าไฟอย่างไร ซึ่งอยากให้เห็นถึงแหล่งที่มาของต้นทุน ราคา เพื่อสามารถชี้แจงประชาชนได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
ซึ่งปัจจุบันมีการตั้ง platform - Big Data Eco System Platform ภายใน กฟผ. เอง และ ในอนาคต มีความต้องการจัดตั้ง
Hybrid cloud ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการให้บริการข้อมูล และมีระบบความป้องกันความปลอดภัยที่ดี
ปัจจุบัน กฟผ. มีการท�ำ digital transformation roadmap อยู่ ซึ่งต้องการน�ำข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ มาท�ำ
forecast เรื่องประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแผน roadmap ของการท�ำ IT transformation ในปี 2562 ได้ก�ำหนดออกมา
ทั้งสิ้น 19 แผน ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดย board แล้ว ในปลายเดือนมกราคม 2563 จะมีการประชุมน�ำเสนอ board เพื่อให้
อนุมัติ
- 19 แผนนี้จะครอบคลุมการท�ำงานทั้งหมดของแผนการด�ำเนินงานของ กฟผ. (business layers) ซึ่งมีฝ่ายกลยุทธ์
ดูเรื่อง data governance ภายใน 6 เดือนแรกจะเป็นเรื่องการท�ำ data framework โดยจะเริ่มจาก 2 core businesses
- ในปัจจุบัน ข้อมูลที่ท�ำจะน�ำส่ง สกพ. ก่อน การเชื่อมโยงข้อมูลจะมี information ที่ต้องส่งให้ กกพ. และหน่วยงาน
ที่ร้องขอ ด้าน information technology เช่น ข้อมูล Scada ที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้านครหลวงและส่งให้กับหน่วยงานรัฐ
- สิ่งที่คาดว่าจะให้บริการได้จะเป็นทางด้าน information ซึ่งจะมีฝ่ายควบคุมระบบ ที่เป็น gateway ส่งข้อมูลผ่าน
API ที่ให้บริการ
• ส�ำหรับข้อมูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากทีส่ ง่ ให้ สกพ. นัน้ จะมี requirement มาจาก สนพ. เช่น สถานี charge ประจุรถไฟฟ้า และ
ข้อมูลพลังงาน energy meter ตามเครือ่ ง charge รถเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทีเ่ ป็นบริการทีใ่ ห้กบั สนพ.
- ข้อมูลด้านราคาทีป่ จั จุบนั ส่งให้กบั สกพ. ทาง สนพ. ต้องการข้อมูลเดียวกัน ทาง IT สามารถส่งข้อมูลบางส่วนสามารถ
ให้ได้แต่จะต้องมีการ hash ข้อมูลบางอย่างไว้
- การเชือ่ มต่อข้อมูลกับ สนพ. นัน้ มีการส่งข้อมูลกันเป็นรายเดือนเป็น Excel แล้ว และก�ำลังจะแปลงเป็น web service
Open data ทางส่่วนภููมิิภาคมีีการส่่งข้้อมููลให้้ EGAT เหมืือนกััน ซึ่่�งเค้้าไม่่ได้้ให้้เป็็นรายโรง แต่่แปลงมาแล้้วเป็็นประเภท
ทาง EGAT สามารถทำำ�ข้้อมููลเฉพาะที่่�ทาง สนพ. ต้้องการออกเป็็น web service ได้้โดยมีีการปรัับข้้อมููลบางอย่่างเพื่่�อป้้องกััน
ความปลอดภััยของข้้อมููล
- กรณีตน้ ทุนการผลิตมีปญ
ั หามากทีส่ ดุ จะมีแค่ขอ้ มูลต้นทุนของ EGAT เท่านัน้ ซึง่ ไม่สามารถให้ขอ้ มูลทัง้ หมดได้เพราะ
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถให้ได้ ซึ่ง IPP ที่เป็นเอกชน นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ
- ปัจจุบันข้อมูลที่ทาง regulator นั้นได้มากกว่า  สนพ. เพราะมีการก�ำหนดชัดเจนในกฎหมายซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล
ตามกฎหมายทั้งหมด
- ข้อมูลก�ำลังผลิตบางอย่างจะไม่ได้แบบ real time แต่จะมีทที่ าง สกพ. ได้ตวั ที่ monitor โรงไฟฟ้า เป็นข้อมูลรายนาที
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• ข้อมูลที่ให้ สกพ. ตามกฎหมายนั้นจะรวบรวมไว้เป็นรายเดือน ซึ่งจะ delay 2 เดือน เนื่องจากต้องผ่านการวิเคราะห์
เช่น ข้อมูลการขายต้องจบ billing ก่อนซึ่งจะ delay 3 เดือน
- ปััจจุุบัันของทาง กฟผ. มีีการตั้้�ง big data storage มีีการจััดทำำ� big data analytic - RE forecast โดยติิดต่่อกัับ
กรมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยา และซื้้�อข้้อมููลจาก sources ต่่าง ๆ เพราะข้้อมููลหลัังมิิเตอร์์นั้้�นไม่่สามารถนำำ�มาได้้ และยัังต้้องการข้้อมููลหน้้าแผง
ซึ่่�งไม่่สามารถได้้มา ข้้อมููลหน้้าแผงของโรงไฟฟ้้า RE นั้้�น PEA เป็็นคนเก็็บ แต่่ไม่่ได้้ให้้ข้้อมููลมา ทาง EGAT จึึงต้้องเข้้าไปค้้นหาเอง
เช่่นไปขอมาจาก regulator หรืือเป็็นการซื้้�อข้้อมููลมา เพราะไม่่มีีสััญญากัับโรงไฟฟ้้านั้้�น ศููนย์์ RE Control Center ของ สนพ.
นั้้�นไม่่ได้้ควบคุุมโรงที่่�เป็็น RE จริิงๆ แต่่ไปควบคุุมโรงที่่�เป็็น conventional
- การส่งข้อมูลให้ regulator ยังคงเป็นกระดาษอยูเ่ พราะต้องมีการเซ็นรับรอง หากเป็น electronic จะผิดข้อกฎหมาย
ข้อมูลปัจจุบันที่ทาง สนพ. ได้รับจาก EGAT ผ่าน web นั้น ต่อไปจะสามารถให้เป็นรายภาคได้ หากแต่การแบ่งภาคของ EGAT
และ PEA นั้นจะต่างกัน เช่น เขตโรงไฟฟ้าที่ชุมพร ข้อมูลสายส่ง
- ข้อมูลที่ให้กับ regulator นั้นจะเป็นเชิงการก�ำกับดูแล แต่ยังไม่มีการส่งข้อมูล forecast
• ทาง EGAT ให้ข้อมูลรายเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท.
- ขณะ Grid code 3 ฉบับ ซึ่งบอกว่าโรงไฟฟ้า SPP จะเชื่อมต่อระบบได้จะต้องท�ำอะไรบ้าง ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลได้
เพิ่งลงนามในเดือน ธันวาคม 62
- RIM FIN ขอบเขตการให้ข้อมูลโรงไฟฟ้า แต่ละกองจะเห็นข้อมูลเฉพาะส่วนเท่านั้น ซึ่งเค้าก็มีข้อจ�ำกัดเช่นกัน
- ขนาดการจัดเก็บข้อมูล
• OT (operation) ควบคุมระบบ ฝั่ง Scada อยู่ใน Oracle database ไม่ได้ใหญ่มาก มี redundant 6 ชุด ซึ่งรวม
3 ระบบ เป็นการเก็บข้อมูลละเอียดทีป่ จั จุบนั จะได้ขอ้ มูลแบบ real time เป็น on RAM processing มีการเก็บข้อมูล historical
ลงบน Oracle ประมาณ 2 TB อยู่ได้ 30 วันก่อนส่งลง tape backup
• ข้อมูลที่มีไม่ใช่มีแต่เฉพาะข้อมูลดิบ แต่มีข้อมูลที่ผ่านการ calculate อยู่แล้ว และข้อมูลที่ได้มานั้นมีการกรอง
มาแล้วจากศูนย์ Scada ต้นทางเพราะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเส้นทางการส่งข้อมูล อีกทั้งรูปแบบการส่งข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทนั้นแตกต่างกัน จึงต้องมีการแปลงรูปแบบข้อมูลก่อน
• IT - historical ข้อมูล - จะสร้าง output zone ขึ้นมาถ่ายข้อมูลออกมาจาก OT ซึ่งอาจลดเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น
ซึ่งอาจจะเหลือเพียง 30% - ระบบเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปีปฏิทิน หากต้องการย้อนมากกว่านั้น ต้องเอาข้อมูลจาก storage
ที่ย้อนหลัง 10 ปี ได้ - 4TB
• Bandwidth ของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 2Gb
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดการและพััฒนาระบบสารสนเทศ แจ้้งว่่าข้้อมููลที่่�จะให้้บริิการเพื่่�อไปใช้้จริิงนั้้�น 80% เป็็นเรื่่�องของการทำำ� 
data cleansing เช่่น การใช้้ข้้อมููล real time จาก Scada ต่่างก็็มีีรููปแบบที่่�ต่่างกััน จึึงต้้องมีีการกำำ�หนดโดยการใช้้ Data
Governance เพื่่�อ setup master data structure ให้้ถููกต้้อง ดัังนั้้�นจึึงเห็็นว่่าการให้้บริิการข้้อมููลนั้้�น EGAT จะต้้องทำำ�การ
บริิหารจััดการข้้อมููลให้้ถููกต้้อง แม่่นยำำ� เพื่่�อจะใช้้ประโยชน์์ ได้้สููงสุุด ไม่่ต้้องเสีียเวลาในการทำำ� cleansing อีีกครั้้�ง ซึ่่�งเห็็นว่่าควร
focus ว่่าต้้องการข้้อมููลอะไร มีีความถี่่�อย่่างไร เพื่่�อให้้ทาง EGAT จััดเตรีียมกระบวนการในการจััดหาและจััดการข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ส่่ง
ให้อีกครั้ง
หากมีการจัดตัง้ ศูนย์ ต้องมีการแก้กฎหมายใหม่ทงั้ หมด เนือ่ งจากในกฎหมายไม่ได้มกี ำ� หนดไว้วา่ โรงไฟฟ้าต้องส่งข้อมูลใดบ้าง
ปัจจุบนั กฟผ. ท�ำสัญญา peer-to-peer กับโรงไฟฟ้าและมีขอ้ สัญญาเรือ่ งการปกปิดข้อมูลของโรงไฟฟ้าซึง่ เป็นข้อมูลที่ sensitive
มากในเชิงธุรกิจ จึงท�ำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลให้กบั หน่วยงานภายนอกได้ หากต้องการให้สง่ ข้อมูลให้กบั ศูนย์ฯ การแก้ไขกฎหมาย
เป็นสิ่งจ�ำเป็น
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• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
หัวข้อสอบถามด้านระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
ชื่อระบบงาน ประเภทฐาน รูปแบบ
ฐานข้อมูล
ข้อมูล
Application
ที่จัดเก็บ
(Web /
Windows /
Mobile)
1 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิ Control
Oracal
Web
รายเดือน
2 ข้ อ มู ล การจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า  และความ Control
Oracal
Web
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน
3 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง รายเดือน Control
Oracal
Web
4 ข้อมูลก�ำลังผลิตตามสัญญา
Control
Oracal
Web
5 การใช้เชื้อเพลิงรายวัน
Control
Oracal
Web
6 ข้อมูลการใช้น�้ำรายวัน
Control
Oracal
Web
7 ข้อมูล DailyLoad Curve
Control
Oracal
Web

API/ WebService เชื่อม
ต่อ

มี

ด�ำเนินการเอง

มี

ด�ำเนินการเอง

มี
มี
มี

ด�ำเนินการเอง
ด�ำเนินการเอง
ด�ำเนินการเอง
ด�ำเนินการเอง
ด�ำเนินการเอง

หัวข้อสอบถามด้านตารางข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของ
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ข้อมูล
1 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิ EGAT ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิจาก รฟ. กฟผ.
รายเดือน
และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก รฟ.เอกชน
และ รฟ.ต่างประเทศ
2 ข้อมูลการจ�ำหน่ายไฟฟ้า 
EGAT การจ�ำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
3 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง รายเดือน EGAT ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
4 ข้อมูลก�ำลังผลิตตามสัญญา
EGAT ก�ำลังลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ
เอกชน
5 การใช้เชื้อเพลิงรายวัน
EGAT ปริมาณการใช้เชื้อเลิงของโรงไฟฟ้า
6 ข้อมูลการใช้น�้ำรายวัน
EGAT ปริมาณการใช้น�้ำของโรงไฟฟ้า
7 ข้อมูล Daily Load Curve
EGAT Daily Load Curve

2-128

การพัฒนา
ระบบ
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ค�ำส�ำคัญ
พลังงานไฟฟ้า

การจ�ำหน่ายไฟฟ้า
การใช้เชื้อเพลิง
ก�ำลังผลิตตามสัญญา
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้า

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย
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Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิ รายเดือน
ลำดับที่ ชื่อฟิลด์ข้อมูล คำอธิบำย
ฟิลด์

1
2
3
4
5

ระดับชั้นควำมลั บ

ประเภท ขนำดข้อมูล คุณลั กษณะ แหล่ งทีม่ ำ รูปแบบ
ข้อมูล
ข้อมูล
ของค่ำทีร่ ะบุ
ในฟิลด์
ได้จาก อีเมล์ ปี ค.ศ. 4
YEAR
ปี
ข้อมูลความลับทางราชการ ตัวเลข 4
M
หลัก
ได้จาก อีเมล์ เดือน 2
MONTH
เดือน
ข้อมูลความลับทางราชการ ตัวเลข 2
M
หลัก
ENERGY TYPE ชนิดพลังงาน ข้อมูลความลับทางราชการ ตัวเลข 5
M
ได้จาก อีเมล์
PLANT
โรงไฟฟ้า
ข้อมูลความลับทางราชการ ตัวเลข /ตัวอั3กษร
M
ได้จาก อีเมล์
Quantity
ปริมาณการผลิตข้(kWh)
อมูลความลับทางราชการ ตัวเลข 18,3
M
ได้จาก อีเมล์

Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

YEAR
1
2
3
4

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์

ปี

ตัวเลข

4

M

เว็บไซต์

ปี ค.ศ. 4 หลัก

ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข

2
5
18,3

M
M
M

เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์

เดือน 2 หลัก

ข้อมูลความลับทางราชการ

MONTH
เดือน
ข้อมูลความลับทางราชการ
CUSTOMER NAME ชือ่ ลูกค้า
ข้อมูลความลับทางราชการ
Quantity
ปริมาณการจาหน่าข้ยอ(kWh)
มูลความลับทางราชการ

Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง รายเดือน
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

1
2
3
4
5

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์

YEAR

ปี

ตัวเลข

4

M

เว็บไซต์

ปี ค.ศ. 4 หลัก

MONTH
FUEL TYPE
PLANT
Quantity

เดือน
ข้อมูลความลับทางราชการ
ชนิดเชือ้ เพลิง ข้อมูลความลับทางราชการ
โรงไฟฟ้า
ข้อมูลความลับทางราชการ
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิ
ข้อมูงล(Mlt,
ความลัton)
บทางราชการ

M
M
M
M

เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์

เดือน 2 หลัก

ข้อมูลความลับทางราชการ

ตัวเลข
2
ตัวเลข
5
ตัวเลข /ตัวอัก3ษร
ตัวเลข
18,3

2.2-96
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Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญา
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

1
2
3
4
5

โรงไฟฟ้า
ข้อมูลความลับทางราชการ
วันที่วอื้ ขายเชิงพาณิข้ชอย์มูลความลับทางราชการ
กาลังการผลิต(Mw)ข้อมูลความลับทางราชการ
โรงไฟฟ้า
ข้อมูลความลับทางราชการ
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิ
ข้อมูงล(Mlt,
ความลัton)
บทางราชการ

ตัวเลข
10
วันที่
ตัวเลข
10,5
ตัวเลข /ตัวอัก3ษร
ตัวเลข
18,3

PLANT
COD Date
Quantity
PLANT
Quantity

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล
M
M
M
M
M

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์
ได้จาก อีเมล์
ได้จาก อีเมล์
ได้จาก อีเมล์
เว็บไซต์
เว็บไซต์

วันที่ 10 หลัก

Data Dictionary ของ Dataset : การใช้เชื้อเพลิงรายวัน
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

1
2
3

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์

PLANT KEY

โรงไฟฟ้า

ข้อมูลความลับทางราชการ

ตัวเลข

10

M

Web Site

Date
Quantity

วันที่
ข้อมูลความลับทางราชการ
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิ
ข้อมูงล(Mlt,
ความลัton)
บทางราชการ

วันที่
ตัวเลข

10,5

M
M

Web site
Web Site

ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
วันที่ 10 หลัก

Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูลการใช้น้ำรายวัน
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

1
2
3

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์

PLANT KEY

โรงไฟฟ้า

ข้อมูลความลับทางราชการ

ตัวเลข

10

M

Web Site

Date
Quantity

วันที่
ข้อมูลความลับทางราชการ
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิ
ข้อมูงล(Mlt)
ความลับทางราชการ

วันที่
ตัวเลข

11,3

M
M

Web site
Web Site

ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
วันที่ 10 หลัก

Data Dictionary ของ Dataset : ข้อมูล Daily Load Curve
ลำดั บที่ ชื่อฟิลด์ ข้อมู ล

1
2
3

คำอธิ บำยฟิลด์ ระดั บชั้นควำมลับ

ประเภท
ข้ อมู ล

ขนำดข้ อมู ล คุ ณลักษณะ
ข้ อมู ล

แหล่งที่มำของ รูปแบบ
ค่ ำที่ระบุในฟิลด์

POINT KEY

จุดวัด

ข้อมูลความลับทางราชการ

ตัวเลข

10

M

Web Site

Date
Quantity

วันที่
กาลังการผลิค
(MW)

ข้อมูลความลับทางราชการ
ข้อมูลความลับทางราชการ

วันที่
ตัวเลข

11,3

M
M

Web site
Web Site
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ตัวอักษร
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
วันที่ 10 หลัก

ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
Generation of Hydro Electricity
Fuel Consumption in Power Generation
Consumption of Electricity (Direct Customer)
Consumption of Lignite
Consumption of NG by SPP AND IPP
Import of Electricity
Electrical PEAK DEMAND BY REGION
Electric Power Puschase by Region
Electricity Capacity
EGAT PEAK & STATION SERVICE
IPP Power Generation
EGAT Load profile
Retail Price of Electricity / Ft
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
Load Profile ของ Direct Customer
Generation Profile
Substation Profile
Plant Detail / Installed Capacity & Contracted
Capacity / Generation (EGAT,SPP,IPP)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า
มูลค่า และ ราคา Import/Export ไฟฟ้า
Reserve margin / การผลิตพึงได้
Grid Modernization
Emission
Transmission (ระบบส่งไฟฟ้า)

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
internet

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
webpage

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
15/30 Min.
15/30 Min.
15/30 Min.
Monthy
Monthy

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
: ไม่มี
หัวข้อสอบถามด้าน IT Infrastructure
• องค์กรมี Data Center ของตัวเองหรือไม่
: มีอยู่ในองค์กร(on-premise)
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• มีการใช้ Data Center ขององค์กรภาครัฐอื่น เช่น EGA (โปรดระบุ)
: ไม่มี
• มีการเช่าใช้ Data Center ภายนอก (โปรดระบุ)
: ไม่มี
• องค์กรมีการใช้ cloud ในองค์กรหรือไม่ เมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรการใช้ cloud อยู่ในระดับใด
: มากที่สุด
• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการตั้งรหัสผ่าน
: มาก
• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่จ�ำเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
: มาก
• องค์กรมีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวข้อมูลที่จ�ำเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
: มากที่สุด
• องค์กรมีระบบ Single sign-on เพื่อเข้าใช้ระบบหรือไม่
: ใช่
• มีการให้บริการการเชื่อมโยงและการถ่ายโอนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอย่างไร
Interface ของการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ผ่าน Web Service, APIs, File Transfer (FTP), Email, Web upload หรือ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
: API, FTP, FTPS, GIN Network, Web Service, SQL DB login to View
• การป้องกันทาง Cyber Security เช่น การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการเชื่อมโยงฯ การใช้ Certificate Services หรืออื่น ๆ
(โปรดระบุ)
: SSL Protocol, OpenID on LDAP with Oauth 2.0
• สรุุปชุุดข้้อมููลของหน่่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
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แผนพลังงานของประเทศไทย

11) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• หน้าที่และภารกิจ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านพลัังงานและปิิโตรเคมีีอย่่างครบวงจรในฐานะเป็็นบริิษััทพลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีพัันธกิิจในการดููแล
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างสมดุุล ดัังนี้้�
1. ต่อประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวโดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
ราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ต่อสังคมชุมชน
เป็็นองค์์กรที่่�ดีีของสัังคมดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีการบริิหารจััดการผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตามมาตรฐานสากล และมีีส่ว่ นร่่วม
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่สัังคมชุุมชน
3. ต่อผู้ถือหุ้น
ด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
4. ต่อลูกค้า
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกู ค้าโดยผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐาน
สากล ด้วยราคาเป็นธรรม
5. ต่อคู่ค้า
ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันบนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรม มุ่่�งสร้้างความไว้้วางใจ ความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือที่่�ดีี
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและประสิิทธิิภาพ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันในระยะยาว
6. ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การท�ำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนือ่ ง ให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
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• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ค�ำว่า  ปตท. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจน�้ำมันอยู่ใน ปตท. แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยลง เพราะแยกออกเป็นอีกบริษัท
หนึ่ง คือ บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) (PTTOR) ด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน
(Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. ข้อมูลของ PTTOR ทาง ปตท. จะไม่มี และไม่สามารถให้แทนได้ เพราะถือว่าเป็นคนละ
บริษัทกัน ผู้บริหารคนละชุดกัน ข้อมูลสถานีบริการต่าง ๆ อยู่ที่ PTTOR ทาง ปตท. จะเข้าไปดูข้อมูลเองไม่ได้ ต้องขอไปทาง
PTTOR บริษัท ปตท. ซึ่งเป็น บริษัทแม่ จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขภาพรวมเท่านั้น
• ตาม พ.ร.บ. การค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พศ. 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุุมน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ผู้้�ค้้าน้ำำ��มัันตาม มาตรา 7 มีีหน้้าที่่�ต้้อง
รายงานข้้อมููลตามที่่�กระทรวงพลัังงานกำำ�หนด โดยกรมธุุรกิิจพลัังงาน ซึ่่�งเป็็นกฎหมาย มีีกฎกระทรวงและมีีแบบฟอร์์มให้้รายงาน
ซึ่่�ง PTTOR ก็็ได้้รายงานเข้้าไปที่่�กรมธุุรกิิจพลัังงาน ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ละเอีียดและคััดกรองความถููกต้้องแล้้ว เมื่่�อกรมฯ ได้้ข้อ้ มููลแล้้ว
ก็็นำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปตรวจสอบความถููกต้้องกัับผู้้�ค้้ามาตรา  7 รายอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องของข้้อมููลอีีกด้้วย ดัังนั้้�นที่่�
กรมธุุรกิิจพลัังงาน จึึงเป็็นแหล่่งข้้อมููลที่่�ดีีมาก และละเอีียดสุุด ประเด็็นคืือ ข้้อมููลเหล่่านั้้�นที่่�มีีอยู่่�เพีียงพอ ที่่�จะนำำ�มาประมวลผล
เพื่่�อออกนโยบายต่่าง ๆ เพื่่�อกำำ�กัับดููแลความเคลื่่�อนไหว เพื่่�อวางแผนภาพพลัังงาน ของประเทศ
• บริษัทในเครือ นอกจาก PTTOR ก็จะมีเช่น Thai oil/IRPC ซึ่งเป็นโรงกลั่น
• ปตท. เห็นด้วยกับการท�ำศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพราะจะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน
สรุปภาพรวมข้อมูลที่ ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
• จ�ำนวนรายงาน ที่ ปตท. น�ำส่งภายนอกมี 86 รายงาน โดยส่งรายงานให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน 76 รายงาน
และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 10 รายงาน
• หน่วยงานที่ ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้มีดังนี้
- หน่วยงานในกระทรวงพลังงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานผ่านช่องทางการน�ำส่งข้อมูล ในหลายวิธีการได้แก่ หนังสือน�ำส่ง/Email /Website /
Real Time /ผ่านระบบ
• ความถี่ในการน�ำส่งข้อมูล : Near Real Time / Daily / Monthly / Quarterly / Yearly
สรุปข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์สารสนเทศพลังงานเป็น One Stop Service เป็นช่องทางหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
2. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงานเองและข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคพลังงานเช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ และปาล์มน�้ำมัน
3. เผยแพร่ขอ้ มูลในรูปแบบ Database (Flat Data) เพือ่ ให้สามารถน�ำไปวิเคราะห์ (Analytic) หรือแสดงผล (Visualization)
ต่อด้วย Digital Tools สมัยใหม่
4. ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงาน
- มีการระบุ Definition ของข้อมูลที่ชัดเจน
- Lag Time ในการ Update ข้อมูลน้อยที่สุด
- มีการระบุวันที่ Last Update หากข้อมูลในอดีต
- มีการแก้ไข มี Unit Conversion Option
- เพิ่ม Option ให้ Download All ในกรณีที่ข้อมูลมีหลาย file
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- เพิ่ม Option ให้ Download All ในกรณีที่ข้อมูลมีหลาย file
5. บุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลอย่างถูกต้อง
5. บุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลอย่างถูกต้อง

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
หน่ววยงานที
่ถูก่ถสัมูกภาษณ์
ตอบกลัตบอบกลั
เป็นเอกสาร
Format
หน่
ยงานที
สัมภาษณ์
บเป็นPowerpoint
เอกสาร Powerpoint
Format
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ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

ลำดับ
รายการข้อมูล
1 ทีนพ.
่ 201 แบบแจ้งปริมาณและสถาน

2
3
4

5

2-140

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
หน่วย น�ำส่งข้อความถี
/
่
มูล
ช่องทางการ
งาน
กำหนด การ
หมายเหตุ
ธพ.
D15 / next หนั ง สื อนำส่
น� ำ งส่ข้งอมูเป็
ล นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
ที่ขอข้อมูล นำส่งข้อมูล
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ที่เก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่น�ำเข้ามาใน
1
นพ. 201 แบบแจ้งปริมาณและสถานที่
ราชอาณาจั
า 
เก็บน้กำรมันซืเชื้อ ้อกลั
เพลิ่นงผลิ
ที่นตำเข้ได้ามมาใน
จ�ำหน่าราชอาณาจั
ย และที่เหลืกรออยู
ซื้อ่ กลั่น ผลิต ได้มา
จำหน่
าย และที
่เหลืำอน�อยู
นพ. 202
แบบแจ้
งการน�
้ำมั่ นเชื้อ
ธพ.
2 งเข้นพ.
202 แบบแจ้งการนำน้
เพลิ
ามาในราชอาณาจั
กร ำมัน
เชื้อเพลิ
งเข้ามาในราชอาณาจั
นพ. 203
แบบแจ้
งปริมาณการจัดกร
ธพ.
ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร
3
นพ. 203 แบบแจ้งปริมาณการจัดซื้อ
นพ. 204
ปริ ม าณการกร
ธพ.
น้ำมันแบบแจ้
เชื้อเพลิงงในราชอาณาจั
จ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้า
น�4 ้ำมันตามมาตรา 7
และงปริ
มาตรา 10
นพ. 204 แบบแจ้
มาณการจำหน่าย
น้ำมันแบบแจ้
เชื้อเพลิงงให้ปริ
กับมผูาณการ
้ค้าน้ำมันตาม ธพ.
นพ. 205
มาตราง ให้10ก ลุ ่ ม
จ� ำ หน่ ามาตรา
ยน�้ ำ มั7นและ
เชื้ อ เพลิ
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปภายในราชอาณาจั ก ร
จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

ธพ.

D15 / next

หนังสือนำส่ง
และ E-mail

เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543

D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
ธพ.
D15 / next
หนังสือนำส่น�งำ้ มันเชื
เป็อ้ นเพลิ
ไปตาม
พ.ร.บ.
และ E-mail
ง พ.ศ.
2543
การค้าพ.ร.บ.
น้ำมันเชืการค้
้อเพลิาง
D15 / next หนั ง สื อและ
น� ำ ส่E-mail
ง เป็นไปตาม
พ.ศ. 2543
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือนำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
D15 / next หนั ง สื อและ
น� ำ ส่E-mail
ง เป็นไปตาม
การค้าพ.ร.บ.
น้ำมันเชืการค้
้อเพลิาง
และ E-mail น�ำ้ มันเชืพ.ศ.
อ้ เพลิ
ง พ.ศ. 2543
2543
ธพ.

D15 / next

หนังสือนำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การค้าพ.ร.บ.
น้ำมันเชืการค้
้อเพลิาง
D15 / next หนั ง สื อและ
น� ำ ส่E-mail
ง เป็นไปตาม
2543
และ E-mail น�ำ้ มันเชืพ.ศ.
อ้ เพลิ
ง พ.ศ. 2543

2.2-108

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

6

นพ. 206 แบบแจ้ ง ปริ ม าณการ
จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ ก ลุ ่ ม
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปภายในราชอาณาจั ก ร
จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวัด
ต่าง ๆ
นพ. 207 แบบแจ้ ง ปริ ม าณการ
จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ ก ลุ ่ ม
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปภายในราชอาณาจั ก ร
จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
นพ.208 แบบแจ้ ง ปริ ม าณการ
จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ประเภท
วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมให้ ผู ้ ผ ลิ ต
อื่น ๆ
นพ. 209 แบบแจ้งปริมาณน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
นพ. 210 แจ้้งปริิมาณและสถานที่่�
เก็็ บ น้ำำ��มัั น สำำ�รองตามกฎหมาย
คงเหลืือรายวััน
รายงานข้อมูลการจัดหา  จ�ำหน่าย
ยอดคงเหลื อ ของน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
เฉพาะส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่
ธพ.ก�ำหนด (ธพ.ค 413)
แบบแจ้งแผนการน�ำเข้ามาในราช
อาณาจั ก ร ซื้ อ กลั่ น ผลิ ต และ
จ�ำหน่ายซึ่งน�้ำมันเชื้อเพลิง ล่วงหน้า 
3 เดือน (นพ.211-212)
แจ้งแผนจัดหา/จ�ำหน่าย LPG
ล่วงหน้า 6 เดือน – (แบบรายงานที1่ )

ธพ.

7

8

9
10

11

12

13

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ธพ.

D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ธพ.

D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ธพ.

D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง
และ E-mail
D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง
และ E-mail

ธพ.

ธพ.

Quater/
D15/

เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ธพ.

D20 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
และ E-mail น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

ธพ.

D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ธุ ร กิ จ
และ E-mail พลั ง งานเรื่ อ ง ก� ำ หนด
แบบและรายการข้ อ มู ล
ปริ ม าณก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม
เหลว (LPG) ที่ใช้ไป และ
ที่จ�ำหน่ายในแต่ละเดือน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ
วันที่ 29 มิ.ย.2561
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ล�ำดับ
ที่
14
15

16

17

18
19
20
21

2-142

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

แจ้งรายละเอียดการจ�ำหน่ายก๊าซ
สนพ.
โซลีนธรรมชาติ (NGL)
รายงานการน�ำเข้าและส่งออกน�ำ้ มัน ผอ.ส�ำนัก
ดิ บ และน�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป ประจ� ำ บริการธุรกิจ
สัปดาห์
และการส�ำรอง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ธพ.
ข้ อ มู ล ปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น ผอ.ส�ำนัก
เบนซิน 91, 95 เตา 1, 2, 5, น�้ำมัน บริการธุรกิจ
ดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลประมง ราย และการส�ำรอง
สัปดาห์
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ธพ.
รายงานแผนและผลการผลิิ ต ผอ.ส�ำนัก
การนำำ�เข้้า การจำำ�หน่่าย การส่่งออก บริการธุรกิจ
แ ล ะ ป ริิ ม า ณ ค ง เ ห ลืื อ L P G และการส�ำรอง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
รายสััปดาห์์
ธพ.
(แบบรายงานที่ 4, 5)

ข้ อ มู ล ปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น
ธพ.
ดีเซลหมุนเร็ว บี10
ข้ อ มู ล ปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น
ธพ.
ดีเซลหมุนเร็ว บี20
รายงานปริมาณส�ำรองน�้ำมัน
ธพ.
คงเหลือ (รายวัน)
แบบแจ้งปริมาณผลิต และจ�ำหน่าย ผู้อ�ำนวย การ
ก๊าซธรรมชาติรายวัน
ส�ำนักการค้า
และการส�ำรอง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ธพ.

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
D15 / next หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง
และ E-mail
Mon
E-mail

หมายเหตุ

Mon

E-mail

Tue

Tue

หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ธุ ร กิ จ
และ E-mail พลั ง งาน เรื่ อ ง ก� ำ หนด
แบบและรายการข้ อ มู ล
ปริ ม าณก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม
เหลว (LPG) ที่ใช้ไป และ
ที่จ�ำหน่ายในแต่ละเดือน
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที่ 29 มิ.ย.2561
E-mail

Tue

E-mail

16.00 น.
16.00 น.

W e b s i t e เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้า
DOEB
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
E-mail

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ล�ำดับ
ที่
22

23

24

25

26

27

28

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
ผลการประกอบกิจการตาม
สกพ.
รายปี (ภายใน หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง / เ ป็็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บีี ย บ
มาตรฐานการให้บริการ
25 ม.ค.)/ Web สกพ.
กกพ. ว่่ าด้้ ว ยมาตรฐาน
รายเดือน
คุุ ณ ภาพการให้้ บ ริิ ก าร
ในการประกอบกิิ จ การ
ก๊๊ า ซธรรมชาติิ ป ระเภท
ใบอนุุญาตจััดหาและค้้าส่ง่
ก๊๊าซธรรมชาติิ พ.ศ. 2561
ผลการประกอบกิจการ
กกพ./ สกพ. รายปี (ภายใน หนังสือน�ำส่ง เป็็นไปตามประกาศ กกพ.
ก๊าซธรรมชาติ
มี.ค.)
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขการจัั ด ทำำ�
และส่่ ง ข้้ อ มูู ล เกี่่�ยวกัั บ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิิ จ ก า ร
พลัังงาน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประกอบการค�ำนวณ
สกพ.
รายปี (ภายใน หนังสือน�ำส่ง ระเบีี ย บ กกพ. กำำ�หนด
ก.พ.)
อัั ต ร าค่่ า ธ ร ร ม เ นีี ย ม
ค่าธรรมเนียมรายปี
ก า ร อ นุุ ญ า ต แ ล ะ ก า ร
(จ�ำนวนลูกค้า, รายชื่อ และปริมาณ
ประกอบกิิจการพลัังงาน
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ)
พ.ศ. 2551
ข้อมูล Supply-Demand
สกพ.
Near Re- ผ่านระบบ
สกพ. มีหนังสือขอข้อมูล
ก๊าซธรรมชาติ (Real-time)
al-time ทุก
5 นาที
ข้ อ มู ล สมดุ ล การผลิ ต และใช้ ก ๊ า ซ
สกพ.
รายเดือน หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง / สกพ. มีหนังสือขอข้อมูล
ธรรมชาติ (ปริมาณก๊าซฯ อ่าวไทย,
E-mail
ปริมาณก๊าซฯ บนบก, ปริมาณก๊าซฯ
พม่า, LNG Import, LNG Sendout, ปริมาณ GSP Used Gas,
ปริมาณ Power Plant, ปริมาณ Industry, ปริมาณ NGV (ภาคขนส่ง))
ปริมาณการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
พพ.
รายเดือน E-mail
น� ำ ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ
ให้โรงไฟฟ้า
เรื่ อ ง ก า ร ใช ้ พ ลั ง ง า น
ประกาศทาง Website
ของกรมฯ
ปริ ม าณราคา  และค่ า  Pipeline
สนพ.
รายเดือน E-mail
เพื่อใช้ประกาศลง WebTariff การจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้
s i t e เ พื่ อ ส รุ ป ค ว า ม
EGAT& IPP และ SPP
ต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานของ
ประเทศไทย
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ล�ำดับ
ที่

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายเดือน E-mail
ส่งตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุใน GSA
รายไตรมาส/ หนังสือน�ำส่ง มีมติ กพช.
รายปี

29
30

ปริมาณการใช้ก๊าซของ IPP
กฟผ.
ปริ ม าณการน� ำ เข้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ชธ., สนพ.,
เหลว (LNG) ค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้า 
สกพ.
และค่าบริการผ่านสถานี

31

รายงานสรุปราคา LNG และราคาก๊าซฯ

กบง.

32

รายงานสรุปการจัดหา Spot LNG

33

รายงานปริมาณน�ำเข้า  LNG เข้ามา
ในราชอาณาจักร
ข้อมูลการน�ำเข้าก๊าซฯ จากพม่า

ชธ., สนพ.,
สกพ.
ธพ.

รายเดือน

พพ.

รายเดือน

E-mail

แจ้งการน�ำน�้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาใน
ราชอาณาจักรรายเดือน (ก๊าซฯ พม่า)
ข้อมูลแผนการเรียกรับก๊าซฯ และ
ข้อมูลการใช้ Bypass gas

ธพ.

รายเดือน

E-mail

ชธ.

รายเดือน

E-mail

ปริมาณการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง (NG/
LNG) ราย 3 เดือน
แผนปริมาณการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ราย 12 เดือน
ข้อมูลแผนการหยุดซ่อมบ�ำรุงของ
ผู้ผลิต

ธพ.

รายเดือน

ธพ.

รายปี

E-mail

กกพ./พน.

รายปี

หนังสือน�ำส่ง

34

35
36

37
38
39

40
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รายการข้อมูล

ข้อมูลการหยุดซ่อมบ�ำรุงของผู้ผลิต

กกพ./พน.

รายเดือน

E-mail
หนังสือน�ำส่ง

ทุกครั้งที่เกิด หนังสือน�ำส่ง
เหตุการณ์
หยุดผลิต
ที่จะส่งผล
กระทบต่อ
การจ่ายก๊าซฯ
อย่างมีนัย
ส�ำคัญ

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาม พ.ร.บ. การค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
น� ำ ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ
เรื่ อ ง ก า ร ใช ้ พ ลั ง ง า น
ประกาศทาง Website
ของกรมฯ
ตาม พ.ร.บ. ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ชธ. มี ห นั ง สื อ ขอข้ อ มู ล
ประกอบ การท� ำ Gas
Plan 2015
ตาม พ.ร.บ. การค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ตาม พ.ร.บ. การค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล
(ปั จ จุ บั น ไม่ ส ่ ง ข้ อ มู ล ให้
ชธ.แล้ว)

ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

41

ข้อมูลปริมาณรับจ่ายก๊าซฯ
ประจ�ำวัน
ข้ อ มู ล ราคาและปริ ม าณความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ชธ.

42

43

49

ปริมาณการจ�ำหน่าย NGV รายภาค
และรายจังหวัด
ความก้าวหน้าการด�ำเนินธุรกิจ NGV
- จ�ำนวนสถานีบริการสะสม
- จ�ำนวนรถ NGV สะสม
- จ�ำนวนรถขนส่งก๊าซฯ สะสม
- ปริมาณจ�ำหน่ายก๊าซฯ ประจ�ำเดือน
- ยอดจ�ำหน่ายก๊าซฯ เฉลี่ย
- สถานีบริการ NGV รายจังหวัด
ยอดรถติดตั้งรายวัน
- จ�ำนวนรถติดตั้ง NGV เฉลี่ย
สรุปจ�ำนวนสถานี NGV ทีเ่ ปิดบริการ
- ล�ำดับ
- ชื่อสถานี NGV ทางการ (ต�ำแหน่ง
สถานี/ ประเภทสถานี)
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานเชิ ง พื้ น ที่
แบบรายจังหวัด(ปริมาณจ�ำหน่าย
NGV และความยาวท่ อ NGV
แยกรายจังหวัด)
ข้อมูลการผลิตของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ข้อมูลน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

50

ข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้า 

44

45
46

47

48

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายวัน E-mail
จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล

สนพ.
สกพ.
ชธ.
พพ.

รายเดือน

E-mail
หนังสือน�ำส่ง
E-mail
E-mail

สนพ.

รายเดือน

E-mail

สนพ.

รายเดือน

E-mail

ธพ.

รายเดือน

E-mail

พน.

รายปี

หนังสือน�ำส่ง

พพ.

รายปี

E-mail

สกพ.

ภายใน 45
วัน
นับแต่เดือน
ที่มีการผลิต
ไฟฟ้า
รายเดือน/
รายไตรมาส/
รายปี

สกพ.

รายเดือน

ผ่านระบบ
Web
กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า
ผ่านระบบ
Web e-Licensing

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

51

รายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด หา 
การจ�ำหน่าย และยอดคงเหลือของ
น�้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะส่วนที่ไม่เป็น
ไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก�ำหนด
(ธพ.ค 413)
ข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้
ก๊าซธรรมชาติ
ผ ล ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ต า ม
มาตรฐานการให้บริการ

ธพ.

52
53

54
55
56

57
58

59

60

61
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สกพ.

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายไตรมาส หนังสือน�ำส่ง

รายเดือน

หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง
และ E-mail
สกพ.
รายปี (ภายใน หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง /
25 ม.ค.)/ Web สกพ.
รายเดือน
ผลการประกอบกิจการ
กกพ./ สกพ. รายปี (ภายใน หนังสือน�ำส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
มี.ค.)
ปริมาณค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
สกพ.
รายปี (ภายใน หนังสือน�ำส่ง
ก.พ.)
ปริมาณก๊าซฯ ของระบบท่อจัดจ�ำ
พพ.
รายเดือน E-mail
หน่ายก๊าซฯ แยกตามรายจังหวัด
และประเภทอุตสาหกรรม
ปริ ม าณจ� ำ หน่ า ยของลู ก ค้ า ตาม
ธพ.
รายเดือน
มาตรา 7
ฐานข้อมูลด้านพลังงานเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
พน.
รายปี
หนังสือน�ำส่ง
รายจังหวัด(ความยาวท่อจ�ำหน่าย
ก๊าซฯ แยกรายจังหวัด)
ฐานข้อมูลด้านพลังงานเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
พน.
รายปี
หนังสือน�ำส่ง
รายจังหวัด (ปริมาณจ�ำหน่าย NGV
ความยาวท่อ แยกรายจังหวัด)
ข้อมูลน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สกพ.
ภายใน 45 ผ่านระบบ
วัน
Web
นับแต่เดือน กองทุนพัฒนา
ที่มีการผลิต ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้า 
สกพ.
รายเดือน/ ผ่านระบบ
รายไตรมาส/ Web e-Liรายปี
censing
และหนังสือ
น�ำส่ง

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

หมายเหตุ

ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

62

ข้ อ มู ล ราคาและปริ ม าณความ
ต้องการใช้
มาตรฐานการให้บริการกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ

สกพ.

63

64
65
66
67
68

69

70
71
72
73

74
75

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายเดือน หนังสือน�ำส่ง

สกพ.

รายปี (ภายใน
25 ม.ค.)/
รายเดือน
กกพ./ สกพ. รายปี (ภายใน
มี.ค.)
พพ.
รายปี

รายงานผลการประกอบกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลการผลิตของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลแผนการเรียกรับก๊าซฯ และ
ชธ.
รายเดือน
ข้อมูลการใช้ Bypass Gas
ข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้
สกพ.
รายเดือน
ก๊าซธรรมชาติ
สกพ.
รายปี (ภายใน
ข้ อ มู ล ประกอบการค� ำ นวณค่ า
ก.พ.)
ธรรมเนียมรายปี
(จ�ำนวนลูกค้า, รายชื่อ และปริมาณ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ)
สรุ ป ข้ อ มู ล จ� ำ นวนสถานี บ ริ ก าร สํานักบริการ ทุกไตรมาส
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ประจ� ำ ไตรมาส ธุรกิจและการ
(แยกชนิดเชื้อเพลิงที่จ�ำหน่าย)
สํารองน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ธพ.
ผลการประกอบการของระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ (Annual Report)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  Tariff
(Td/Tc)
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตาม
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ข้ อ มู ล ความยาวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
ประกอบการคิดค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการขนส่งก๊าซทางท่อ
รายงานสรุปการใช้ท่อ Imbalance
และ Overuse ระบบท่อ
รายงานต่อใบอนุญาตกรมธุรกิจ

สกพ.
สกพ.
สกพ.
สกพ.

รายปี

หมายเหตุ

หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง /
Web สกพ.
หนังสือน�ำส่ง
E-mail
E-mail
หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง
และ E-mail
หนังสือน�ำส่ง

หนังสือน�ำส่ง

อ้างถึง หนังสือจากส�ำนัก
การค้ า และการส� ำ รอง
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ พน.
0 4 0 2 / 2 8 8 ล ง วั น ที่
5 กรกฎาคม 2548

หนังสือน�ำส่ง

Td ทุก 5 ปี/ หนังสือน�ำส่ง
Tc ทุกปี
รายปี (ภายใน
ม.ค.)
รายปี (ภายใน
ม.ค.)

สกพ.

ไตรมาส

ธพ.

รายปี (ภายใน
ธ.ค.)
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ล�ำดับ
ที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ที่ขอข้อมูล

76

ผ ล ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น สำำ�คัั ญ  ปีี
พ.ศ. 2562 (แผนงานและโครงการ
ที่่�สำำ�คััญต่่อความมั่่�นคงทางพลัังงาน
เช่่ น ระบบท่่ อ ก๊๊ า ซฯ และ LNG
Terminal)
ปริมาณการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
EGAT / IPP / SPP / IPS / GSP/
Industry/ NGV / Fuel Gas
ราคาขายก๊าซธรรมชาติสำ� หรับ กฟผ.

กองยุทธ
ศาสตร์และ
แผนงาน
กระทรวง
พลังงาน
PTIT

77

78

79
80

81

ข้อมูลการน�ำเข้าก๊าซฯ (Myanmar/
JDA)

82

ข้ อ มู ล สรุ ป ปริ ม าณก๊ า ซธรรมชาติ
จ�ำแนกรายจังหวัด
งบเดื อ นแสดงรายการเกี่ ย วกั บ
วัตถุดิบ การผลิต การจ่าย และยอด
คงเหลือ
รายงานข้ อ มู ล การผลิ ต ประจ� ำ ปี
(รง.9)
รายงานการส�ำรวจข้อมูลการผลิต
(รง. 8)
ข้อมูลโครงการส�ำคัญตามแผนแม่บท
กระทรวงพลังงาน (เช่น LNG Hub, LNG
Satellite และโครงการระบบ ท่อฯ)

83

84
85
86
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รายงานบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักร (ภส.07-03)
ราคาน�้ำมันดิบในประเทศ ราคาส่ง
ออกน�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป ราคาน� ำ เข้ า
ปิโตรเลียม (ส�ำนักดัชนีราคา)

ความถี่/ ช่องทางการน�ำ
หมายเหตุ
ก�ำหนด การ
ส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายเดือน ระบบ PMON เป็นไปตามรายงานคณะ
และ ppt.
กรรมการขับเคลื่อนและ
เร่งรัดฯ ระเบียบกระทรวง
พลั ง งานว่ า ด้ ว ยการงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
รายเดือน E-mail
เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ท� ำ เ ป ็ น
รายงานประจ� ำ เดื อ น
(PTIT Focus)
รายเดือน E-mail
ส�ำหรับค�ำนวณ Producer
Pricing Index

ส�ำนักปลัด
กระทรวง
พาณิชย์
กรมสรรพ
รายเดือน
สามิต
D16 / next
กลุ่มดัชนี
ราคาผู้ผลิต
ส�ำนักดัชนี
เศรษฐกิจการ
ค้ากระทรวง
พาณิชย์
PTIT
รายเดือน

E-mail
หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง พณ 0207/1423 ลว.
และ E-mail 30 ต.ค. 2546 เรื่อง ขอ
ความอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ที่ ผ ลิ ต ใน
ประเทศไทย
E-mail

สศช.

รายปี

หนังสือน�ำส่ง

กรมสรรพ
สามิต

รายเดือน

หนังสือน�ำส่ง

สศอ(กรอ)

รายปี

หนังสือน�ำส่ง

สศอ (กรอ)

รายเดือน

สศช.

เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ท� ำ เ ป ็ น
รายงานประจ� ำ เดื อ น
(PTIT Focus)

E-mail

รายไตรมาส Update เข้ า เป็็นไปตาม พ.ร.บ. การ
ระบบ EMEN- จัั ด ทำำ�ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ
SCR
พ.ศ. 2560

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ล�ำดับที่
รายการข้อมูล

1
2
3

หน่วยงานภายนอก
ที่ขอข้อมูล

แจ้ ง รายละเอี ย ดการจ� ำ หน่ า ยก๊ า ซโซลี น สนพ.
ธรรมชาติ (NGL)
ปริมาณราคา และค่า  Pipeline Tariff การ สนพ.
จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ EGAT& IPP และ SPP
ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ชธ., สนพ., สกพ.
ค่าใช้จา่ ยในการน�ำเข้า และค่าบริการผ่านสถานี

ความถี่/
ช่องทางการน�ำส่งข้อมูล
ก�ำหนดการ
น�ำส่งข้อมูล
D15 / next หนังสือน�ำส่ง และ E-mail
รายเดือน

E-mail

รายไตรมาส/ หนังสือน�ำส่ง
รายปี

4

รายงานสรุปการจัดหา Spot LNG

ชธ., สนพ., สกพ.

5

ข้อมูลราคาและปริมาณความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติ
ความก้าวหน้าการด�ำเนินธุรกิจ NGV
- จ�ำนวนสถานีบริการสะสม
- จ�ำนวนรถ NGV สะสม
- จ�ำนวนรถขนส่งก๊าซฯ สะสม
- ปริมาณจ�ำหน่ายก๊าซฯ ประจ�ำเดือน
- ยอดจ�ำหน่ายก๊าซฯ เฉลี่ย
- สถานีบริการ NGV รายจังหวัด
ยอดรถติดตั้งรายวัน
- จ�ำนวนรถติดตั้ง NGV เฉลี่ย

สนพ., สกพ., ชธ.

รายเดือน

สนพ.

รายเดือน

E-mail หนังสือน�ำส่ง
E-mail
E-mail

สนพ.

รายเดือน

E-mail

6

7

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านก๊าซธรรมชาติ (NG,LNG)
โรงแยกก๊าซ
ขุดเจาะ น�ำเข้า จ�ำหน่าย
สถานีบริการ CNG
การใช้ก๊าซธรรมชาติแยกรายสาขา
ข้อมูลด้านน�้ำมัน (น�้ำมันดิบและปิโตรเลียม)
น�ำเข้า ผลิต จ�ำหน่าย ส่งออก
สถานีบริการน�้ำมัน
ข้อมูลรายละเอียดการใช้น�้ำมันจาก Blue Card
ข้อมูลด้าน LPG
สถานีบริการ LPG

หนังสือน�ำส่ง

รอบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
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สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog
ล�ำดับที่
รายการข้อมูล
1
2
3

นพ. 203 แบบแจ้งปริมาณการจัดซื้อน�้ำมัน
เชื้อเพลิงในราชอาณาจักร

4

นพ. 204 แบบแจ้งปริมาณการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 
7 และ มาตรา 10
นพ. 205 แบบแจ้งปริมาณการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายใน
ราชอาณาจักรจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
นพ. 206 แบบแจ้งปริมาณการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายใน
ราชอาณาจักรจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
ในจังหวัดต่าง ๆ
นพ. 207 แบบแจ้งปริมาณการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายใน
ราชอาณาจักร จ�ำแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม
นพ.208 แบบแจ้งปริมาณการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมให้ผู้ผลิต อื่น ๆ
นพ. 209 แบบแจ้งปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่
ส่งออกนอกราชอาณาจักร

5
6

7

8
9
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นพ. 201 แบบแจ้งปริมาณและสถานทีเ่ ก็บ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ทีน่ ำ� เข้ามาในราชอาณาจักร
ซือ้ กลัน่ ผลิต ได้มา จ�ำหน่าย และทีเ่ หลืออยู่
นพ. 202 แบบแจ้งการน�ำน�้ำมันเชื้อเพลิง
เข้ามาในราชอาณาจักร

หน่วยงาน
ความถี่/ ช่องทางการ
หมายเหตุ
ภายนอก ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
ที่ขอข้อมูล น�ำส่งข้อมูล
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.

D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543

ธพ.

D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
D15 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543
Quater/ หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
D15/
และ E-mail การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543

ธพ.

10

นพ. 210 แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน�้ำมัน
ส�ำรองตามกฎหมายคงเหลือรายวัน

ธพ.

11

รายงานข้อมูลการจัดหา จ�ำหน่าย ยอดคง
เหลือของน�้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็น
ไปตามที่ ธพ.ก�ำหนด (ธพ.ค 413)

ธพ.

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ล�ำดับที่

รายการข้อมูล

12

แบบแจ้งแผนการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซื้อ กลั่น ผลิต และจ�ำหน่ายซึ่งน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ล่วงหน้า 3 เดือน (นพ.211-212)
แจ้งแผนจัดหา/จ�ำหน่าย LPG
ล่วงหน้า 6 เดือน – (แบบรายงานที่1)

13

14

แจ้งรายละเอียดการจ�ำหน่าย
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

15

รายงานการน�ำเข้าและส่งออกน�้ำมันดิบและ
น�้ำมันส�ำเร็จรูป ประจ�ำสัปดาห์

16

ข้อมูลปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมัน เบนซิน
91, 95 เตา 1, 2, 5, น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
และดีเซลประมง รายสัปดาห์

17

รายงานแผนและผลการผลิต การน�ำเข้า 
การจ�ำหน่าย การส่งออกและปริมาณ
คงเหลืือ LPG รายสััปดาห์์ (แบบรายงานที่่� 
4, 5)

18

ข้อมูลปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี10

หน่วยงาน
ความถี่/ ช่องทางการ
หมายเหตุ
ภายนอก ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
ที่ขอข้อมูล น�ำส่งข้อมูล
ธพ.
D20 / next หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.
และ E-mail การค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
D15 / next หนังสือน�ำส่ง ประกาศกรมธุรกิจ
และ E-mail พลังงานเรือ่ ง ก�ำหนด
แบบและรายการ
ข้อมูลปริมาณก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(LPG) ที่ใช้ไป และ
ที่จ�ำหน่ายในแต่ละ
เดือนพ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 29
มิ.ย.2561
ส�ำนักงาน D15 / next หนังสือน�ำส่ง
และ E-mail
นโยบายและ
แผนพลังงาน
Mon
E-mail
ผอ.ส�ำนัก
บริการธุรกิจ
และการ
ส�ำรองน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ธพ.
Mon
E-mail
ผอ.ส�ำนัก
บริการธุรกิจ
และการ
ส�ำรองน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ธพ.
Tue
หนังสือน�ำส่ง ประกาศกรธุรกิจ
ผอ.ส�ำนัก
และ E-mail พลังงานเรื่อง ก�ำหนด
บริการธุรกิจ
แบบและรายการ
และการ
ข้อมูลปริมาณก๊าซ
ส�ำรองน�้ำมัน
ปิโตรเลียมเหลว
เชื้อเพลิง
(LPG)ที่ใช้ไป และ
ธพ.
ที่จ�ำหน่ายในแต่ละ
เดือน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 29
มิ.ย.2561
ธพ.
Tue
E-mail
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ล�ำดับที่
19
20
21

22
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รายการข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ดีีเซลหมุุนเร็็ว บีี 20
รายงานปริมาณส�ำรองน�้ำมันคงเหลือ
(รายวัน)

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
ธพ.
ธพ.

ความถี่/ ช่องทางการ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
Tue
E-mail
16.00 น.

Website
DOEB

E-mail
ผู้อ�ำนวยการ 16.00 น.
ส�ำนักการ
ค้าและการ
ส�ำรองน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
กรมธุรกิจ
พลังงาน
หนังสือน�ำ
ผลการประกอบกิจการตามมาตรฐานการให้
สกพ.
รายปี
ส่ง/
บริการ
(ภายใน 25
Web สกพ.
ม.ค.)/
รายเดือน

หมายเหตุ

เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543

แบบแจ้งปริมาณผลิต และจ�ำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติรายวัน

23

ผลการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ

24

ข้้อมููลประกอบการคำำ�นวณค่่าธรรมเนีียม
รายปีี (จำำ�นวนลููกค้้า, รายชื่่�อ และปริิมาณ
ค้้าส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ)

25

ข้อมูล Supply-Demand ก๊าซธรรมชาติ
(Real-time)

เป็นไปตามระเบียบ
กกพ. ว่าด้วมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ
ในการประกอบกิจการ
ก๊าซธรรมชาติประเภท
ใบอนุญาตจัดหาและ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
พ.ศ. 2561
กกพ./ สกพ.
รายปี หนังสือน�ำส่ง เป็นไปตามประกาศ
กกพ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
(ภายใน
วิธีการและเงื่อนไข
มี.ค.)
การจัดท�ำและส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2561
สกพ.
รายปี หนังสือน�ำส่ง ระเบียบ กกพ.
ก�ำหนดอัตราค่า
(ภายใน
ธรรมเนียมการ
ก.พ.)
อนุญาตและการ
ประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551
สกพ.
Near Re- ผ่านระบบ สกพ. มีหนังสือขอ
ข้อมูล
al-time ทุก
5 นาที

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ล�ำดับที่

รายการข้อมูล

26

ข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติ
(ปริมาณก๊าซฯ อ่าวไทย, ปริมาณก๊าซฯ
บนบก, ปริมาณก๊าซฯ พม่า, LNG Import,
LNG Send-out, ปริมาณ GSP Used Gas,
ปริมาณ Power Plant, ปริมาณ Industry,
ปริมาณ NGV (ภาคขนส่ง))
ปริมาณการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้
โรงไฟฟ้า

27

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
สกพ.

ความถี่/ ช่องทางการ
หมายเหตุ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายเดือน หนังสือน�ำ สกพ. มีหนังสือขอ
ส่ง/ E-mail ข้อมูล

พพ.

รายเดือน

28

ปริิมาณราคา และค่่า Pipeline Tariff
การจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิให้้ EGAT& IPP
และ SPP

สนพ.

รายเดือน

29

ปริมาณการใช้ก๊าซของ IPP

กฟผ.

รายเดือน

30

ชธ., สนพ.,
ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
สกพ.
(LNG) ค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้า และค่าบริการ
ผ่านสถานี
รายงานสรุปราคา LNG และราคาก๊าซฯ
กบง.
รายงานสรุปการจัดหา Spot LNG
ชธ., สนพ.,
สกพ.
รายงานปริมาณน�ำเข้า LNG เข้ามาใน
ธพ.
ราชอาณาจักร

31
32
33

ราย
ไตรมาส/
รายปี
รายเดือน

E-mail

น�ำไปใช้เป็นข้อมูล
สถิติเรื่องการใช้
พลังงานประกาศทาง
Website ของกรมฯ
E-mail เพื่อใช้ประกาศ
ลง Website เพื่อ
สรุปความต้องการ
ใช้พลังงานของ
ประเทศไทย
E-mail ส่งตามเงื่อนไขที่ระบุ
ใน GSA
หนังสือน�ำส่ง มีมติ กพช.
E-mail
หนังสือน�ำส่ง

รายเดือน

34

ข้อมูลการน�ำเข้าก๊าซฯ จากพม่า

พพ.

รายเดือน

E-mail

35

แจ้งการน�ำน�้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาใน
ราชอาณาจักรรายเดือน
(ก๊าซฯ พม่า)
ข้อมูลแผนการเรียกรับก๊าซฯ และข้อมูลการ
ใช้ Bypass gas

ธพ.

รายเดือน

E-mail

ชธ.

รายเดือน

E-mail

36

ตาม พ.ร.บ.
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
น�ำไปใช้เป็นข้อมูล
สถิติเรื่องการใช้
พลังงานประกาศทาง
Website ของกรมฯ
ตาม พ.ร.บ.
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
ชธ. มีหนังสือขอ
ข้อมูลประกอบ การท�ำ
Gas Plan 2015
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ล�ำดับที่
37

ปริมาณการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง (NG/LNG)
ราย 3 เดือน

38

แผนปริมาณการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ราย 12 เดือน

39

ข้อมูลแผนการหยุดซ่อมบ�ำรุงของผู้ผลิต

40

ข้อมูลการหยุดซ่อมบ�ำรุงของผู้ผลิต

41
42

ข้อมูลปริมาณรับจ่ายก๊าซฯประจ�ำวัน
ข้อมูลราคาและปริมาณความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติ

43

ปริมาณการจ�ำหน่าย NGV รายภาค และ
รายจังหวัด
ความก้าวหน้าการด�ำเนินธุรกิจ NGV
- จ�ำนวนสถานีบริการสะสม
- จ�ำนวนรถ NGV สะสม
- จ�ำนวนรถขนส่งก๊าซฯ สะสม
- ปริมาณจ�ำหน่ายก๊าซฯ ประจ�ำเดือน
- ยอดจ�ำหน่ายก๊าซฯ เฉลี่ย
- สถานีบริการ NGV รายจังหวัด
ยอดรถติดตั้งรายวัน
- จ�ำนวนรถติดตั้ง NGV เฉลี่ย
สรุปจ�ำนวนสถานี NGV ที่เปิดบริการ
- ล�ำดับ

44

45
46
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รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
ธพ.

ความถี่/ ช่องทางการ
หมายเหตุ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายเดือน
ตาม พ.ร.บ.
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
ธพ.
รายปี
E-mail ตาม พ.ร.บ.
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
กกพ./พน.
รายปี หนังสือน�ำส่ง จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
(ปัจจุบันไม่ส่งข้อมูล
ให้ ชธ.แล้ว)
กกพ./พน. ทุกครั้งที่เกิด หนังสือน�ำส่ง
เหตุการณ์
หยุดผลิต
ที่จะส่งผล
กระทบต่อ
การจ่าย
ก๊าซฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญ
ชธ.
รายวัน
E-mail จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
รายเดือน
E-mail
สนพ.
หนังสือน�ำส่ง
สกพ.
E-mail
ชธ.
พพ.
รายเดือน
E-mail
สนพ.

รายเดือน

E-mail

สนพ.

รายเดือน

E-mail

ธพ.

รายเดือน

E-mail

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ล�ำดับที่

รายการข้อมูล

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล

ความถี่/ ช่องทางการ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล

พน.

รายปี

หนังสือน�ำส่ง

48
49

- ชื่อสถานี NGV ทางการ (ต�ำแหน่งสถานี/
ประเภทสถานี)
ฐานข้อมูลด้านพลังงานเชิงพื้นที่แบบราย
จังหวัด
(ปริมาณจ�ำหน่าย NGV และความยาวท่อ
NGV แยกรายจังหวัด)
ข้อมูลการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ข้อมูลน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

พพ.
สกพ.

50

ข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้า 

สกพ.

E-mail
ผ่านระบบ
Web
กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ผ่านระบบ
Web e-Licensing

51

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา 
การจำำ�หน่่าย และยอดคงเหลืือของน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิง เฉพาะส่่วนที่่�ไม่่เป็็นไปตามที่่�
กรมธุุรกิิจพลัังงานกำำ�หนด (ธพ.ค 413)
ข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติ

ธพ.

รายปี
ภายใน 45
วันนับแต่
เดือนทีม่ กี าร
ผลิตไฟฟ้า
ราย
เดือน/ ราย
ไตรมาส/
รายปี
รายไตรมาส

สกพ.

รายเดือน

47

52
53

54
55
56
57

หมายเหตุ

หนังสือน�ำส่ง

หนังสือน�ำส่ง
และ E-mail
หนังสือน�ำ
ผลการประกอบกิจการตามมาตรฐานการให้
สกพ.
รายปี
ส่ง/
บริการ
(ภายใน 25
Web สกพ.
ม.ค.)/
รายเดือน
ผลการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
กกพ./ สกพ.
รายปี หนังสือน�ำส่ง
(ภายใน
มี.ค.)
ปริมาณค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
สกพ.
รายปี หนังสือน�ำส่ง
(ภายใน
ก.พ.)
พพ.
รายเดือน
E-mail
ปริมาณก๊าซฯ ของระบบท่อจัดจ�ำหน่าย
ก๊าซฯ แยกตามรายจังหวัด และประเภท
อุตสาหกรรม
ปริมาณจ�ำหน่ายของลูกค้าตามมาตรา 7
ธพ.
รายเดือน
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ล�ำดับที่
58

60

ฐานข้อมูลด้านพลังงานเชิงพื้นที่แบบราย
จังหวัด (ความยาวท่อจ�ำหน่ายก๊าซฯ แยก
รายจังหวัด)
ฐานข้้อมููลด้้านพลัังงานเชิิงพื้้�นที่่�แบบ
รายจัังหวััด (ปริิมาณจำำ�หน่่าย NGV
ความยาวท่่อ แยกรายจัังหวััด)
ข้อมูลน�ำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

61

ข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้า 

62
63

ข้อมูลราคาและปริมาณความต้องการใช้
มาตรฐานการให้บริการกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ

64

รายงานผลการประกอบกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ข้้อมููลแผนการเรีียกรัับก๊๊าซฯ และข้้อมููล
การใช้้ Bypass Gas
ข้อมูลสมดุลการผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติ

59

65
66
67
68
69
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รายการข้อมูล

ข้อมูลประกอบการค�ำนวณค่าธรรมเนียม
รายปี (จ�ำนวนลูกค้า, รายชื่อ และปริมาณ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ)
สรุุปข้้อมููลจำำ�นวนสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงประจำำ�ไตรมาส
(แยกชนิดเชื้อเพลิงที่จ�ำหน่าย)

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
พน.
พน.

ความถี่/ ช่องทางการ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายปี หนังสือน�ำส่ง
รายปี

หมายเหตุ

หนังสือน�ำส่ง

ผ่านระบบ
Web
กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ผ่านระบบ
สกพ.
Web e-Licensing
และหนังสือ
น�ำส่ง
สกพ.
รายเดือน หนังสือน�ำส่ง
หนังสือน�ำ
สกพ.
รายปี
ส่ง/
(ภายใน 25
Web สกพ.
ม.ค.)/
รายเดือน
กกพ./ สกพ.
รายปี หนังสือน�ำส่ง
(ภายใน มี.ค.)
พพ.
รายปี
E-mail
ชธ.
รายเดือน
E-mail
สกพ.

ภายใน 45
วันนับแต่
เดือนทีม่ กี าร
ผลิตไฟฟ้า
ราย
เดือน/ ราย
ไตรมาส/
รายปี

สกพ.

รายเดือน

สกพ.

หนังสือน�ำส่ง
และ E-mail
หนังสือน�ำส่ง

รายปี
(ภายใน
ก.พ.)
สํานักบริการ ทุกไตรมาส หนังสือน�ำส่ง
ธุรกิจและ
การสํารอง
น�้ำมันเชื้อ
เพลิง ธพ.

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือจาก
ส�ำนักการค้าและการ
ส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ พน 0402/288 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2548

ล�ำดับที่

รายการข้อมูล

70

ผลการประกอบการของระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (Annual Report)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา Tariff (Td/Tc)

71
72
73
74
75

รายงานผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ
ข้อมูลความยาวท่อส่งก๊าซฯ ประกอบการ
คิดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการขนส่ง
ก๊าซทางท่อ
รายงานสรุปการใช้ท่อ Imbalance และ
Overuse ระบบท่อ
รายงานต่อใบอนุญาตกรมธุรกิจ

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
สกพ.

ความถี่/ ช่องทางการ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายปี หนังสือน�ำส่ง

สกพ.

Td ทุก 5 หนังสือน�ำส่ง
ปี/Tc ทุกปี
รายปี
(ภายใน ม.ค.)
รายปี
(ภายใน ม.ค.)

สกพ.
สกพ.
สกพ.

ไตรมาส

ธพ.

รายปี
(ภายใน ธ.ค.)
รายเดือน

76

กอง
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ ปีี พ.ศ. 2562
(แผนงานและโครงการที่่�สำำ�คััญต่่อความมั่่�นคง ยุทธศาสตร์
ทางพลัังงาน เช่่น ระบบท่่อก๊๊าซฯ และ LNG และแผนงาน
กระทรวง
Terminal)
พลังงาน

77

ปริมาณการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ EGAT /
IPP / SPP / IPS / GSP/ Industry/ NGV
/ Fuel Gas
ราคาขายก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ กฟผ.

78
79
80

รายงานบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ภส.07-03)
ราคาน�้ำมันดิบในประเทศ ราคาส่งออก
น�้ำมันส�ำเร็จรูป ราคาน�้ำเข้าปิโตรเลียม
(ส�ำนักดัชนีราคา)

81

ข้อมูลการน�ำเข้าก๊าซฯ (Myanmar/JDA)

PTIT

รายเดือน

ระบบ
PMON และ
powerpoint
E-mail

หมายเหตุ

เป็็นไปตามรายงาน
คณะกรรมการขัับ
เคลื่่�อน และเร่่งรััด
ระเบีียบกระทรวง
พลัังงานว่่าด้้วยการ
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อรวบรวมท�ำเป็น
รายงานประจ�ำเดือน
(PTIT Focus)
สำำ�หรัับคำำ�นวณ
Producer Pricing
Index

E-mail
ส�ำนักปลัด รายเดือน
กระทรวง
พาณิชย์
กรมสรรพ รายเดือน
E-mail
สามิต
กลุ่มดัชนี D16 / next หนังสือน�ำส่ง พณ 0207/1423 ลว.
และ E-mail 30 ต.ค. 2546 เรื่อง
ราคาผู้ผลิต
ขอความอนุเคราะห์
ส�ำนักดัชนี
ข้อมูลราคาน�ำ้ มันดิบ
เศรษฐกิจ
ที่ผลิตในประเทศไทย
การค้า 
กระทรวง
พาณิชย์
PTIT
รายเดือน
E-mail เพื่อรวบรวมท�ำเป็น
รายงานประจ�ำเดือน
(PTIT Focus)
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ล�ำดับที่
82

รายการข้อมูล

84

ข้อมูลสรุปปริมาณก๊าซธรรมชาติ จ�ำแนก
รายจังหวัด
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
การผลิต การจ่าย และยอดคงเหลือ
รายงานข้อมูลการผลิตประจ�ำปี (รง.9)

85

รายงานการส�ำรวจข้อมูลการผลิต (รง. 8)

86

ข้อมูลโครงการส�ำคัญตามแผนแม่บท
กระทรวงพลังงาน (เช่น LNG Hub, LNG
Satellite และโครงการระบบท่อฯ)

83

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ขอข้อมูล
สศช.

ความถี่/ ช่องทางการ
ก�ำหนดการ น�ำส่งข้อมูล
น�ำส่งข้อมูล
รายปี หนังสือน�ำส่ง

หมายเหตุ

กรมสรรพ รายเดือน หนังสือน�ำส่ง
สามิต
รายปี หนังสือน�ำส่ง
ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)
E-mail
ส�ำนักงาน รายเดือน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)
สศช.
รายไตรมาส Update เป็นไปตามพ.ร.บ. การ
เข้าระบบ จัดทยุทธศาสตร์ชาติ
EMENSCR พ.ศ. 2560

12) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (สนง. กกพ.)
• หน้าที่และภารกิจ
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 11 ดังนี้
1. ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตภิ ายใต้กรอบนโยบายของรัฐ
2. ออกประกาศก�ำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระราชกฤษฎีกาเพือ่ ก�ำหนด
ประเภทขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
3. ก�ำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
4. ก�ำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า  และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า  รวมทั้งก�ำกับดูแล
ขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
5. เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการ
ขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อน�ำเสนอรัฐมนตรี
6. ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
7. ออกระเบียบหรือประกาศ และก�ำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
8. เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
9. ออกระเบียบหรือประกาศก�ำหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการมีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่
10. ออกระเบียบหรือประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการน�ำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา ไฟฟ้าและการใช้จา่ ยเงิน
กองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

11. ออกค�ำสั่งและก�ำหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง
12. เสนอความเห็นหรือให้คำ� แนะน�ำต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการประกอบกิจการพลังงาน
13. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน
14. ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
15. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
16. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
น้อย โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
17. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ
18. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติฯิ หรืือที่่�กฎหมายอื่่�นกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- สนง. กกพ. แจ้งว่า แต่ละฝ่ายงานจะมีข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนของตัวเอง
- การด�ำเนินงานของ สนง. กกพ.
o ท�ำหน้าที่ก�ำกับกิจการพลังงานภายใต้การออกใบอนุญาต ซึ่งมีการออกใบอนุญาต 9 ประเภท ไฟฟ้า 5 ประเภท และ
ก๊าซ 4 ประเภท
o เรือ่ งการผลิตไฟฟ้า จะเริม่ ด้วยกระบวนการรับซือ้ ก่อน เป็นกระบวนการของการผลิตไฟฟ้าการท�ำสัญญากับการไฟฟ้า 
จะมีเลขที่สัญญาที่จะมีสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ภายใต้อัตรารับซื้อที่ก�ำหนดในแต่ละรอบ
o IPP จะเป็็นการเปิิดประมููลถ้้าเป็็น SPP จะทำำ�สััญญากัับ EGAT ส่่วน VSPP จะไปทำำ�สััญญากัับ กฟภ. หรืือ กฟน.
ตาม พ.ร.บ. โดยมีี พ.ร.ก. ยกเว้้น คืือ หากกำำ�ลัังไฟฟ้้าต่ำำ��กว่่า 1000 KVA ไม่่ต้้องขอใบอนุุญาต แต่่เป็็นการจดแจ้้งเท่่านั้้�น ซึ่่�งไม่่มีี
สถิิติิการใช้้งาน จะมีีชื่่�อที่่�อยู่่�  การติิดตั้้�งเชื้้�อเพลิิงในเบื้้�องต้้น เมื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการรัับซื้้�อขายไฟ ก็็ต้้องเข้้าสู่่�การขอใบอนุุญาต
เป็็นบริิษััทอะไรก็็ได้้ ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรมอื่่�นจะมีี รง. 4 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ใบ อ.1 ที่่�ต้้องขอความเห็็นจากท้้องถิ่่�น
เรื่่�องของการก่่อสร้้างอาคาร ต้้องประสาน พพ. ในบางส่่วนของใบผลิิต ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนอีีกมากมาย
o ระบบส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเป็นลักษณะเช่นเดียวกับ กฟภ. และ กฟน. ที่แยกประเภท
o ระบบส่งไฟฟ้า ผูไ้ ด้รบั อนุญาตรายเดียว คือ EGAT ด้วยสายส่งทัง้ หมดเป็นของ EGAT ซึง่ มีการออกใบอนุญาตทัง้ หมด ให้ 5 ใบ
o ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า จะมีหน้าที่ส่งเงินเข้าระบบกองทุนตามมาตรา 97(1) 97(45) เพื่อใช้ในภารกิจของกองทุน และ
ต้องมีการรายงานข้อมูลจ�ำหน่ายไฟฟ้า
o ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ สนง. กกพ. ได้รับจะเป็นข้อมูลประเภท secondary จากผู้ประกอบการทั้งหมด โดยส่งมาตาม
ระเบียบที่ทาง สนง. กกพ. ก�ำหนดไว้
o ระบบก๊๊าซ แต่่ก่่อน ปตท. เป็็นเจ้้าแรกและเจ้้าเดีียว เพื่่�อความสะดวกในการประกอบกิิจการประเภท SPP ปตท.
จึึงได้้อนุุญาตบริิษััทให้้สร้้างท่่อมาต่่อกัับ ปตท. ภายใต้้ความปลอดภััยที่่� ปตท. กำำ�หนด ในสััญญาซื้้�อขายก๊๊าซธรรมชาติิ เมื่่�อสร้้าง
ท่่อเสร็็จแล้้วจะต้้องโอนสิิทธิ์์�ให้้ ปตท. เพื่่�อจะได้้มีีสิิทธิ์์�ในการดููแลบำำ�รุุงรัักษาท่่อ ยกเว้้นท่่อไทย-มาเลย์์ ที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อน พ.ร.บ.
กำำ�หนด ซึ่่�งก่่อนจะขอใบอนุุญาต ต้้องสำำ�รวจแนววางท่่อ เข้้าสู่่�ขั้้�นตอนกระบวนการที่่� สนง. กกพ. กำำ�หนด โดยมีี พพ. ดููแลเรื่่�อง
ความปลอดภััยของท่่อ
o มาตรา 63 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเสนออัตราให้ กกพ. พิจารณาอนุญาต
รายละเอียดของผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมด เนื่องจากเนื้องานบางส่วน เช่น พิมพ์เขียว นั้นไม่สามารถเก็บได้ โดย
ต่อไปจะมี 1 stop service ทีจ่ ะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลไว้ทงั้ หมด จากกรมโรงงาน รง.4 ระดับที่ 88 อาจจะหายไป อาจจะถูกยกเลิก
(กรมโรงงานจะไม่ดูข้อมูลที่เป็นโรงไฟฟ้า)
o ทางการไฟฟ้าจะรายงานข้อมูลมายัง สนง. กกพ. แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลจะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่
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ข้อเสนอแนะจาก สนง. กกพ.
o การได้รบั ข้อมูลมา ควรมีระบบทีง่ า่ ยต่อการกรอก และน่าเชือ่ ถือว่าข้อมูลทีใ่ ห้นนั้ จะเป็นประโยชน์ และไม่ได้ถกู หลอกถาม
o เสนอให้จัดท�ำตัวติดตัง้ (monitoring) ไฟฟ้า รายงานผลตรงเป็น real time ในระบบโรงไฟฟ้า โดยอาจเสนอผ่านเพื่อ
ขอเงินกองทุน สนง. กกพ. จะเป็นประโยชน์มาก
o ข้อมูลบางตัวจาก กฟผ. ยังมีไม่ครบถ้วนเช่น ข้อมูล VSPP ซึ่ง กฟผ. กฟน. ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเสนอให้จัดเก็บ
หาแนวทางในการก�ำหนดวันและระยะเวลาการให้ขอ้ มูลของเจ้าของข้อมูล เนือ่ งด้วยว่าการรายงานข้อมูลมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน
ยังคง lag กันอยู่ ซึ่งจะท�ำให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
o สนง. กกพ. ฝากขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม อยากได้้ข้้อมููลแหล่่งสััมปทาน/ ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าให้้กัับตััวลููกค้้า  shipper /
การจำำ�หน่่ายก๊๊าซ
- ลักษณะข้อมูลรายละเอียดใบอนุญาต SPP หรือ VSPP มีรายละเอียดของโรงไฟฟ้า ต้องขอผ่านผู้บริหารก่อนว่าสามารถ
ให้ข้อมูลได้หรือไม่
- สนง. กกพ. เก็บข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งบางตัวมีการเก็บแต่ยังไม่ได้น�ำมาเข้าระบบ ยังเป็นเอกสาร
• ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาต ข้อมูล SPP และ VSPP ที่ได้รับรายงานจากทั้ง 3 การไฟฟ้าดูจากหน้าเว็บไซต์ได้ เพราะเป็นข้อมูล
ที่เปิดเผยแล้ว มีรายละเอียด บางข้อมูลมีการ update ทุกเดือน
- ข้อมูลกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีนั้นมีเพียงบางส่วน และไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานมาจะถูกต้องหรือไม่
• ข้อมูลที่ สนง. กกพ. ได้ให้กับหน่วยงานอื่นเรื่อง SPP และ VSPP จะมีหลาย format เช่น Excel และ web service และมี
โครงการในปีหน้า (64) ที่จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลเป็น API
- การใช้ข้อมูลภายใน สนง. กกพ. จะใช้ระบบ Cloud และ drive กลาง ใช้ส�ำหรับแชร์ข้อมูล
- ฐานทะเบีียนของผู้้�ได้้รัับอนุุญาต จะเรีียกว่่า  E-License การออกใบอนุุญาตทั้้�งไฟฟ้้าและก๊๊าซจะอยู่่�ในฐานเดีียวกััน
แต่่แยกประเภท ในฐานข้้อมููล MS SQL และเป็็น web app ยัังไม่่ได้้เชื่่�อมต่่อไปกัับหน่่วยงานอื่่�น หรืือ web อื่่�น จะอยู่่�ในส่่วนของ
warehouse ของ สนง. กกพ. เท่่านั้้�น การ provide ข้้อมููลจะเป็็น day-1 มีี web service ปล่่อยใบอนุุญาตให้้กับั หน่่วยงานอื่่�น ๆ ด้้วย
- ข้้อมููล SPP และ VSPP จะเป็็นการรายงานข้้อมููลจาก 3 การไฟฟ้้า รายเดืือน การนำำ�เข้้าข้อ้ มููลของทั้้�ง 3 แห่่งมีีหลาย format
และมีีการตรวจสอบ re-check กลัับไปยัังต้้นทาง ทำำ�ให้้ข้้อมููลมีีความน่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ค่่อนข้้างเยอะ หากต้้องการ
ต้้องกำำ�หนดกรอบมาสอบถาม
- ข้อมูลของ สนง. กกพ. จะมีการอัพเดททุกเดือน ตั้งแต่ปี 2016
- การจัดท�ำชุดข้อมูล ของ สนง. กกพ. จะมี 3 ขั้นตอนหลังจากที่รับข้อมูลจากการไฟฟ้า โดยท�ำการ reformat cleansing
transforming ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และค่าไฟฐาน 3-5 ปี จะมีการ revise ครั้งนึง จะเป็นตัวเลขเดิมที่ใช้
- IPS มีข้อมูลอยู่แล้วเป็นของ กฟน. แต่ไม่มีเก็บตาม TSIC
- อุตสาหกรรมใหญ่ที่ท�ำโรงไฟฟ้าด้วย จะมีโรงปูน โรงน�้ำตาล โรงงานกระดาษ ตอนขอใบอนุญาต จะดูกระบวนการผลิต
น�ำไปใช้อะไร แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนที่เขาไปขายไฟต่อว่าเป็นธุรกิจประเภทใด
- สนง. กกพ. มี history ของโรงงานไฟฟ้า SPP กับ VSPP ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโรงไฟฟ้า โดยดูจาก license
เพื่อมาเปรียบเทียบ code
- การส่งข้อมูลการไฟฟ้าให้ สนง. กกพ. จะเป็นฝ่ายสัญญา ไม่ใช่ฝา่ ย IT ของการไฟฟ้า จึงท�ำให้การเปรียบเทียบข้อมูลค่อนข้างยุง่ ยาก
- สนง. กกพ. มีระบบร้องเรียน/งบประมาณ/ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คงจะไม่ได้ให้
เพราะเป็นเรื่องภายใน
- ข้อมูลพัฒนารอบโรงไฟฟ้า  เป็นส่วนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง มีความเกี่ยวข้องกับเงิน จะแบ่งเป็น 13 เขต ของที่ตั้ง
สกพ.เขต แบ่งเป็นรายเขต
- ข้้อมููลที่่�ทาง EGAT ส่่งให้้จะเป็็น near real time ฝ่่ายวิิศวะ ของ สนง. กกพ. จะดููแล มีีข้้อมููล load profile จะมีี
คณะทำำ�งานที่่�ตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อตรวจสอบข้้อมููลก่่อนส่่งออก
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- ข้้อกัังวลเรื่่�องการทัับซ้้อนข้้อมููลระหว่่างข้้อมููลที่่�  EGAT ให้้กัับ สนง. กกพ. จะเป็็นข้้อมููลที่่�ทัับซ้้อนกัันในการที่่�  สนพ.
จะขอประสานข้้อมููลทั้้�ง 2 หน่่วยงาน และจะมีีการขาดพร่่องของข้้อมููล
- สนง. กกพ. จะให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆ ข้อมูลอื่นนั้นต้องขอจากเจ้าของข้อมูล และการให้ข้อมูลต่าง ๆ
จะต้องมีการประชุมหารือภายใน สนง. กกพ. ก่อนจึงจะน�ำส่งให้ได้
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
IPS Power Generation
IPS Power Capacity
SYSTEM PEAK
THAILAND PEAK
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
Generation Profile EGAT/IPP/SPP/VSPP/IPS
Plant Detail / Installed Capacity & Contracted Capacity / Generation / Station Service
(EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)
Electricity Consumption by Customer EGAT/
MEA/PEA/IPS (Billing)
Ft ขายส่ง / ขายปลีก
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า 
EGAT/IPP/SPP/IPS
ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ค่าไฟฐานของประเทศ
ข้อมูลฐานข้อมูล SPP/VSPP
IPS Detail with TSIC

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Monthly
Email
Excel
Excel
Monthly
Internet
Web Page
Monthly
Internet
Web Page

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Monthly

Monthly
Monthly
Monthly

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
• สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog
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13) การไฟฟ้านครหลวง
• หน้าที่และภารกิจ
การไฟฟ้านครหลวง มีเขตด�ำเนินการในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน ในการขอติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
2. จัดสร้าง และบ�ำรุงรักษา ระบบการจ่ายพลังไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
3. ขยายการจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
4. จัดน�ำรายได้ที่เหลือจากการขยายงานส่งกระทรวงการคลัง
5. ก�ำหนดรายได้ที่เป็นธรรม และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการได้จาก กฟน. ซึ่งประกอบด้วย
- แบบสอบถาม ข้้อ 3.4 - ข้้อมููล Load Profile ที่่�ได้้รัับในปััจจุุบัันนั้้�นยัังไม่่เพีียงพอ ต้้องการข้้อมููล metering และ
sampling ที่่�ละเอีียดขึ้้�น เช่่น ข้้อมููลมาราย 15 นาทีี โดยทาง สนพ. ไม่่จำำ�เป็็นต้้องทราบถึึงรายละเอีียดลููกค้้าแต่่ละราย
- ต้องการทราบว่าปัจจุบันนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น billing, load profile ที่เป็นรายลูกค้า รายเดือน ที่อยู่ นั้นมี
รูปแบบการจัดเก็บอย่างไร เพื่อให้สามารถน�ำไปสร้างโจทย์ในอนาคตได้
- Billing ขอรายลูกค้า; load profile ต้องการละเอียด เช่น ทุก 15 นาที, VSPP ต้องการข้อมูลรายโรง
กฟน. มีความเห็นว่า
- ในปัจจุบันการให้ข้อมูลนั้น กฟน. ได้จัดส่งข้อมูลให้หลายส่วนในกระทรวงพลังงาน หากมีการจัดท�ำศูนย์นี้แล้ว กฟน.
จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงานอีกหรือไม่
- กรอบการตอบค�ำถามนัน้ ค่อนข้างยากเนือ่ งจากมีหลายมุมในการตอบค�ำถาม ต้องการทราบกรอบว่าต้องการอะไร มี use
cases ที่จะน�ำไปใช้อะไรบ้าง เช่น เรื่อง billing การจ�ำหน่าย เป็นต้น
- กรอบค�ำถามนั้นค่อนข้างกว้าง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยใดจะเป็นคนตอบค�ำถามให้ จึงต้องการขอ use cases ว่า 
สนพ. ต้องการน�ำข้อมูลไปใช้อะไรบ้าง เช่น เรื่อง billing การจ�ำหน่าย หรือหากมี requirements ใหม่ ๆ สามารถที่จะส่งมาให้
ทาง กฟน. เพื่อจัดหาข้อมูลให้ได้
- ข้อมูลส่วน Intranet ของ กฟน. เป็นการบริหารภายในองค์กร จึงไม่สามารถให้ข้อมูลต่อได้
• ศูนย์ฯ ใหม่นี้จะมีการจัดตั้ง ณ ที่ใด
- เรื่่�องโรงไฟฟ้้า ปัจั จุุบันั มีีการระบุุ grid code ว่่าโรงไฟฟ้้าที่่�จะเชื่่�อมนั้้�นให้้ไม่่เกิิน 15% ของหม้้อแปลงจำำ�หน่่าย หากสููงกว่่า
จะเกิิดผลกระทบต่่อระบบเนื่่�องด้้วย design ที่่�มีีอยู่่� ณ ปััจจุุบััน และ capacity นั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลาขึ้้�นอยู่่�กัับ
ขีีดความสามารถของการจ่่ายโหลดที่่� sub station จะมีีข้้อมููลหม้้อแปลงจำำ�หน่่าย แต่่ทาง กฟน. ไม่่มีีข้้อมููล
- ข้อมูลจ�ำหน่ายนั้นมีอยู่ 4 levels ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที่ต่างหน่วยงานกัน และหากต้องการจริงนั้นต้องระบุมาให้ชัดเจนว่า
ต้องการข้อมูล level ไหน
สรุปประเด็น
- ที่ปรึกษาขอ data catalogue ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ปริมาณการใช้ไฟ จ�ำนวนเงิน และรวบรวมแบบสอบถามจาก กฟน.
ในเบื้องต้น หลังจากการศึกษาข้อมูลแล้วจะขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลในกลุ่มย่อยอีกครั้ง เพื่อเจาะถึงรายละเอียดในแต่ละส่วน
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เนื่องจากข้อมูลของ กฟน. นั้นมีหลายส่วนและหลายฝ่าย อีกทั้งข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กฟน.
ต้องการทราบถึงขอบเขตข้อมูลที่ สนพ. ต้องการ และ use cases ทีจ่ ะน�ำไปใช้ เพือ่ ให้สามารถหาข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
และข้อมูลบางอย่าง เช่น load profile อาจติด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหาร
เพื่อขออนุมัติในการให้ข้อมูลก่อน
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
Consumption of Electricity
Retail Prices of Electricity
VSPP Capacity & Generation

รอบระยะเวลาที่ได้รับ
Monthly
Monthly
Monthly

แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
เล่ม FT
Email

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Paper
Excel

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลเครือข่ายและระบบจ�ำหน่าย
ข้อมูลการจ�ำหน่ายและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ข้อมูล Load Profile การใช้ไฟฟ้า
VSPP Plant Detail / Gen Capacity & Contracted Monthly
Capacity / Generation
Electricity Consumption by Customer (Billing) Monthly
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานกรมการขนส่งทางบก
14) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• หน้าที่และภารกิจ
ตามกฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการ กรมการขนส่่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ได้้กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรมการ
ขนส่่งทางบก โดยมีีภารกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดระบบ การจััดระเบีียบการขนส่่งทางบก โดยการกำำ�กัับ ดููแล ตรวจสอบ ตรวจตรา 
ให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ประสานและวางแผน ให้้มีกี ารเชื่่�อมต่่อกัับระบบการขนส่่งอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ระบบการขนส่่ง
ทางบกเกิิดความคล่่องตััว สะดวก รวดเร็็ว ทั่่�วถึึง และปลอดภััย โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการขนส่่งทางบก กฎหมายว่่าด้ว้ ยรถยนต์์ กฎหมายว่่าด้ว้ ยล้้อเลื่่�อน และกฎหมายอื่่�น ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก
4. ด�ำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์กร และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก
และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ข้้อมููลที่่�มีีสามารถเปิิดเผยได้้ ยิินดีีที่่�จะให้้ข้้อมููล แต่่ในส่่วนที่่�การเก็็บข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน ไม่่เรีียบร้้อย อาจจะมีีบางส่่วนที่่�
ไม่่สมบููรณ์์ แจ้้งไว้้เพื่่�อทราบ
• รถขนส่งที่เก็บข้อมูลจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
- Active หรือ รถสะสม คือ รถที่มีการจดทะเบียนใหม่และมีการจดภาษีทุก ๆ ปี หยุดหรือจอดทิ้งไว้ชั่วคราว จอดอยู่เฉยๆ
แต่ไม่ได้แจ้ง ขบ. แม้ว่าจะค้างภาษี หรือไม่ค้างภาษี
- Inactive คือ รถที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลรถนั้น ๆ แจ้งว่าไม่ใช้งานตลอดไป
• การแจ้งเปลี่ยนแรงม้าของรถ หากจดทะเบียนเป็น 1,100 cc. แล้วเปลี่ยนเป็น 1,500 cc. แต่ไม่ได้แจ้ง ก็ยังถือว่า 
รถทะเบียนดังกล่าวเป็นรถ 1,100 cc. จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยน จะรู้สถานะเมื่อมาตรวจสอบภาพและแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
• ขบ. เก็บข้อมูลทั้งหมดของรถ ยี่ห้อ เครื่อง รายละเอียดของรถคันนั้น ข้อมูลที่จะให้จะต้องดูก่อนว่า หน่วยงานที่จะน�ำเอา
ข้อมูลไปใช้แค่ไหนอย่างไร เช่น บางหน่วยงานขอตัวเลขเครื่องยนต์รถ ก็ไม่สามารถให้ได้ พิจารณาเป็นส่วนๆ ไป
• ข้อมูลจะเก็บไว้ตลอด เพียงแต่ว่าจะเก็บไว้ที่ฐานไหน ในสถานะปัจจุบันที่รถยังใช้อยู่
• ข้อมูล cc รถยนต์เก็บไม่ครบ เพราะขึ้นอยู่กับ user หน้างานว่าได้เก็บข้อมูลหรือเปล่า เนื่องด้วยปัจจุบัน ขบ. ไม่ได้เก็บ
ภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ เก็บภาษีตามประเภทรถ
• ข้อมูลเรื่อง GPS ที่ติดรถตู้ หรือรถสาธารณะอยู่กับ ขบ. ไว้ใช้ดูเรื่องความเร็ว แต่ไม่ได้ดูเรื่องการใช้น�้ำมัน
• รถที่จดทะเบียนมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ที่ต้องไปตรวจสภาพกับ ตรอ. (เอกชน) จะส่งผลมาที่ ขบ. เพื่อรับรองการจ่ายภาษีได้
ยังไม่ได้จัดเก็บรายละเอียดเลขไมล์ ซึ่งปัจจุบันทาง ขบ. ก�ำลังพัฒนาระบบจัดเก็บเลขไมล์ เพื่อจะใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตของ
• ทางกรมฯ ด้วย โดยจะมีการประสานส่วนหนึ่งไปยัง ตรอ. ที่เป็นเอกชน
• ในอดีตไม่มกี ารเก็บเลขไมล์สะสม แต่กำ� ลังพัฒนาเพิม่ field เพือ่ เก็บเลขไมล์โดยเฉพาะ ซึง่ ณ ปัจจุบนั ยังไม่มี จะอยูใ่ นการ
ปรับปรุงระบบ MBM ซึ่ง freeze requirement ไว้ตั้งแต่ปี 55-56 หากแต่ล่าช้าเพราะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ requirement
ที่เพิ่มตลอด หากไม่ได้ freeze ไว้ ก็จะขึ้นระบบไม่ได้ แต่ถ้ามี requirement ใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะน�ำมาพัฒนาระบบคู่กันไป
ขบ. มีการปรับปรุงข้อมูลตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
• เก็บข้อมูลทุกชนิดเชื้อเพลิง แต่ในตารางมีการแยก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ชนิดรถยนต์ ไม่ได้เก็บข้อมูลแยกรายเชื้อเพลิง
เช่น รถทะเบียนนี้ เป็นรถส่วนบุคคล ใช้เชื้อเพลิงประเภทใด
• นโยบายกระตุ้น เช่น ภาษี จะช่วยส่งเสริมทิศทางด้านพลังงานได้ แต่ต้องคอยตามนโยบายของทางกระทรวง กรม ว่ามี
อะไรบ้าง
• ทาง ขบ. ยังไม่มีช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลกับ สรรพสามิต เรื่อง Eco sticker ที่ปรึกษา สนพ. แนะน�ำว่าควรเพิ่ม field เพื่อ
เก็บข้อมูลตอนต่อทะเบียน
• ขบ. จะมีข้อมูลที่ขึ้นเว็บไซต์ สามารถเผยแพร่ได้ เช่น ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รถจดทะเบียนทั่วประเทศ รายจังหวัด ซึ่งน่าจะ
เป็นส่วนที่ สนพ. ต้องการใช้งาน
• มีการ report งานจาก data base ทางสถิติ จะท�ำเป็น report file งานแล้วท�ำขึ้นเว็บ ซึ่งจะท�ำทุกอย่างผ่านระบบงาน
ของกรม
• ปัจจุบันมีการลิงค์ระบบเชื่อมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเรื่องการต่อทะเบียน โดยผ่าน web service แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ
ทั้งหมด จะเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นการท�ำงานร่วมกัน
• รายงานต่าง ๆ (Reports) ถูกสร้างมาจากระบบตั้งแต่การพัฒนา โดยจะ update ข้อมูลเป็นรายเดือน
• การแสดงผลข้อมูลจะเป็นการแสดงผล ณ วันนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแสดงอีก ณ วันที่แก้ไข
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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• ข้อมูลทางสถิติ จะ update ณ ทุกสิ้นเดือน ทุกรายไตรมาส รายปี
• มีหลายหน่วยงานที่ขอเชื่อมต่อข้อมูลโดยอ�ำนาจหน้าที่ โดยเชื่อมโยงตามภารกิจงาน โดยท�ำเรื่องแจ้งมา  ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาระบบทั้งหน่วยงานและ ขบ. ให้สอดคล้องกัน เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา service ของทั้งผู้ขอเชื่อมต่อ และ ขบ.
ข้อมูลทีพ่ ลังงานต้องการจาก ขบ. คือ ข้อมูลทีใ่ ช้เรือ่ งพลังงานส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ เป็นพฤติกรรมการขับรถ เพือ่ ไปผลักดันพัฒนา
เป็นนโยบายให้คนหันมาใช้รถ Eco หรือลดการใช้พลังงาน ให้รถประหยัดดีขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น หรือภาพใหญ่กว่านั้น ส่งเสริม
ให้เกิดการใช้รถขนส่งมวลชน ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนต้นทุนด้านพลังงานใน sector ขนส่งทั้งหมด เนื่องจากภาพขนส่งเป็นภาพ
การใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ ถ้ามี data ตรงนี้มาช่วยกันได้ จะท�ำให้เกิด impact ขึ้นเยอะ
• ประเด็น pm 2.5 เกิดผลกระทบกับเชือ้ เพลิงภาคขนส่ง ทีต่ อ้ งลดต้นทุนจึงต้องหาเชือ้ เพลิงทีล่ ดต้นทุนของผูป้ ระกอบการ อย่าง
เบนซินแพงกว่าดีเซล ซึง่ ท�ำให้เกิดมลภาวะ หากภาครัฐต้องการจะให้เกิดการลดพลังงานด้วยการลดใช้พลังงาน แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการก็ต้องลดภาระ โดยสวนทางกับต้นทุน ท�ำให้ปริมาณงานของ ขบ. ในการออกตรวจรถควันด�ำเพิ่มมากขึ้น
• ขบ. ฝากเรื่่�องการใช้้พลัังงานสะอาด หากต้้องการเชิิญชวนให้้เขามาใช้้พลัังงานสะอาด มัันก็็ชััดเจนที่่�ผู้้�ประกอบการ
ต้้องเลืือกความคุ้้�มค่่า 
• ในส่วนของภาคประชาชนที่ต้องการให้ใช้รถสาธารณะ ที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสวนทาง
การค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน คงต้องหาจุดตรงกลางให้ได้
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
จ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่
จ�ำนวนรถต่อทะเบียน
จ�ำนวนจดทะเบียนสะสม
จ�ำนวนจดทะเบียนตามอายุ
จ�ำนวนจดทะเบียนสะสมตามชนิดพลังงาน
จ�ำนวนจดทะเบียใหม่ตามชนิดพลังงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้านขนส่ง Passenger กิโลเมตร
ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภาพ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website
Website

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
• สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
ไม่่ได้้รัับการตอบกลัับจากหน่่วยงาน
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รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

15) กรมการขนส่งทางบก
		 • หน้้าที่่�และภารกิิจ
ตามกฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการ กรมการขนส่่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ได้้กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของกรมการขนส่่งทางบก โดยมีีภารกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดระบบ การจััดระเบีียบการขนส่่งทางบก โดยการกำำ�กัับ ดููแล ตรวจสอบ
ตรวจตรา ให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ประสานและวางแผน ให้้มีกี ารเชื่่�อมต่่อกัับระบบการขนส่่งอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ระบบ
การขนส่่งทางบกเกิิดความคล่่องตััว สะดวก รวดเร็็ว ทั่่�วถึึง และปลอดภััย โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการขนส่่งทางบก กฎหมายว่่าด้ว้ ยรถยนต์์ กฎหมายว่่าด้ว้ ยล้้อเลื่่�อน และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ดำำ�เนิินการแก้้ไข ป้้องกััน และส่่งเสริิมสวััสดิิภาพการขนส่่งทางบก
3. ส่่งเสริิมและพััฒนาเครืือข่่ายระบบการขนส่่งทางบก
4. ดำำ�เนิินการจััดระเบีียบการขนส่่งทางบก
5. ร่่วมมืือ และประสานงานกัับองค์์กร และหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ในด้้านการขนส่่ง
ทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรม หรืือตามที่่�กระทรวงหรืือคณะรััฐมนตรีีมอบหมาย
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้อมูลที่มีสามารถเปิดเผยได้ ยินดีที่จะให้ข้อมูล แต่ในส่วนที่การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย อาจจะมีบางส่วนที่
ไม่สมบูรณ์ แจ้งไว้เพื่อทราบ
• รถขนส่งที่เก็บข้อมูลจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
o Active หรือ รถสะสม คือ รถที่มีการจดทะเบียนใหม่และมีการจดภาษีทุก ๆ ปี หยุดหรือจอดทิ้งไว้ชั่วคราว จอดอยู่
เฉยๆ แต่ไม่ได้แจ้ง ขบ. แม้ว่าจะค้างภาษี หรือไม่ค้างภาษี
o Inactive คือ รถที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลรถนั้น ๆ แจ้งว่าไม่ใช้งานตลอดไป
• การแจ้้งเปลี่่�ยนแรงม้้าของรถ หากจดทะเบีียนเป็็น 1,100 cc. แล้้วเปลี่่�ยนเป็็น 1,500 cc. แต่่ไม่่ได้้แจ้้ง ก็็ยัังถืือว่่า 
รถทะเบีียนดัังกล่่าวเป็็นรถ 1,100 cc. จนกว่่าจะแจ้้งเปลี่่�ยน จะรู้้�สถานะเมื่่�อมาตรวจสอบภาพและแจ้้งเปลี่่�ยนเครื่่�อง
• ขบ. เก็บข้อมูลทั้งหมดของรถ ยี่ห้อ เครื่อง รายละเอียดของรถคันนั้น ข้อมูลที่จะให้จะต้องดูก่อนว่า หน่วยงานที่จะน�ำเอา
ข้อมูลไปใช้แค่ไหนอย่างไร เช่น บางหน่วยงานขอตัวเลขเครื่องยนต์รถ ก็ไม่สามารถให้ได้ พิจารณาเป็นส่วนๆ ไป
• ข้อมูลจะเก็บไว้ตลอด เพียงแต่ว่าจะเก็บไว้ที่ฐานไหน ในสถานะปัจจุบันที่รถยังใช้อยู่
• ข้อมูล cc รถยนต์เก็บไม่ครบ เพราะขึ้นอยู่กับ user หน้างานว่าได้เก็บข้อมูลหรือเปล่า เนื่องด้วยปัจจุบัน ขบ. ไม่ได้เก็บ
ภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ เก็บภาษีตามประเภทรถ
• ข้อมูลเรื่อง GPS ที่ติดรถตู้ หรือรถสาธารณะอยู่กับ ขบ. ไว้ใช้ดูเรื่องความเร็ว แต่ไม่ได้ดูเรื่องการใช้น�้ำมัน
• รถที่จดทะเบียนมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ที่ต้องไปตรวจสภาพกับ ตรอ. (เอกชน) จะส่งผลมาที่ ขบ. เพื่อรับรองการจ่ายภาษีได้
ยังไม่ได้จัดเก็บรายละเอียดเลขไมล์ ซึ่งปัจจุบันทาง ขบ. ก�ำลังพัฒนาระบบจัดเก็บเลขไมล์ เพื่อจะใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตของทา
งกรมฯ ด้วย โดยจะมีการประสานส่วนหนึ่งไปยัง ตรอ. ที่เป็นเอกชน
• ในอดีตไม่มกี ารเก็บเลขไมล์สะสม แต่กำ� ลังพัฒนาเพิม่ field เพือ่ เก็บเลขไมล์โดยเฉพาะ ซึง่ ณ ปัจจุบนั ยังไม่มี จะอยูใ่ นการ
ปรับปรุงระบบ MBM ซึ่ง freeze requirement ไว้ตั้งแต่ปี 55-56 หากแต่ล่าช้าเพราะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ requirement
ที่เพิ่มตลอด หากไม่ได้ freeze ไว้ ก็จะขึ้นระบบไม่ได้ แต่ถ้ามี requirement ใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะน�ำมาพัฒนาระบบคู่กันไป
• ขบ. มีการปรับปรุงข้อมูลตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
เก็็บข้้อมููลทุุกชนิิดเชื้้�อเพลิิง แต่่ในตารางมีีการแยก ซึ่่�งเป็็นการเก็็บข้้อมููลที่่�ชนิิดรถยนต์์ ไม่่ได้้เก็็บข้้อมููลแยกรายเชื้้�อเพลิิง เช่่น
รถทะเบีียนนี้้� เป็็นรถส่่วนบุุคคล ใช้้เชื้้�อเพลิิงประเภทใด
• นโยบายกระตุ้้�น เช่่น ภาษีี จะช่่วยส่่งเสริิมทิิศทางด้้านพลัังงานได้้ แต่่ต้้องคอยตามนโยบายของทางกระทรวง กรม
ว่่ามีีอะไรบ้้าง
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• ทาง ขบ. ยังไม่มีช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลกับ สรรพสามิต เรื่อง Eco sticker ที่ปรึกษา สนพ. แนะน�ำว่าควรเพิ่ม field เพื่อ
เก็บข้อมูลตอนต่อทะเบียน
• ขบ. จะมีข้อมูลที่ขึ้นเว็บไซต์ สามารถเผยแพร่ได้ เช่น ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รถจดทะเบียนทั่วประเทศ รายจังหวัด ซึ่งน่าจะ
เป็นส่วนที่ สนพ. ต้องการใช้งาน
• มีการ report งานจาก data base ทางสถิติ จะท�ำเป็น report file งานแล้วท�ำขึ้นเว็บ ซึ่งจะท�ำทุกอย่างผ่านระบบงาน
ของกรม
• ปัจจุบันมีการลิงค์ระบบเชื่อมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเรื่องการต่อทะเบียน โดยผ่าน web service แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ
ทั้งหมด จะเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นการท�ำงานร่วมกัน
• รายงานต่าง ๆ (Reports) ถูกสร้างมาจากระบบตั้งแต่การพัฒนา โดยจะ update ข้อมูลเป็นรายเดือน
• การแสดงผลข้อมูลจะเป็นการแสดงผล ณ วันนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแสดงอีก ณ วันที่แก้ไข
• ข้อมูลทางสถิติ จะ update ณ ทุกสิ้นเดือน ทุกรายไตรมาส รายปี
• มีหลายหน่วยงานที่ขอเชื่อมต่อข้อมูลโดยอ�ำนาจหน้าที่ โดยเชื่อมโยงตามภารกิจงาน โดยท�ำเรื่องแจ้งมา  ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาระบบทั้งหน่วยงานและ ขบ. ให้สอดคล้องกัน เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา service ของทั้งผู้ขอเชื่อมต่อ และ ขบ.
• ข้อมูลที่พลังงานต้องการจาก ขบ. คือ ข้อมูลที่ใช้เรื่องพลังงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นพฤติกรรมการขับรถ เพื่อไปผลัก
ดันพัฒนาเป็นนโยบายให้คนหันมาใช้รถ Eco หรือลดการใช้พลังงาน ให้รถประหยัดดีขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น หรือภาพใหญ่กว่า
นั้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถขนส่งมวลชน ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนต้นทุนด้านพลังงานใน sector ขนส่งทั้งหมด เนื่องจากภาพ
ขนส่งเป็นภาพการใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ ถ้ามี data ตรงนี้มาช่วยกันได้ จะท�ำให้เกิด impact ขึ้นเยอะ
• ประเด็น pm 2.5 เกิดผลกระทบกับเชือ้ เพลิงภาคขนส่ง ที่ต้องลดต้นทุนจึงต้องหาเชื้อเพลิงทีล่ ดต้นทุนของผู้ประกอบการ
อย่างเบนซินแพงกว่าดีเซล ซึ่งท�ำให้เกิดมลภาวะ หากภาครัฐต้องการจะให้เกิดการลดพลังงานด้วยการลดใช้พลังงาน แต่ในขณะ
เดียวกัน ผู้ประกอบการก็ต้องลดภาระ โดยสวนทางกับต้นทุน ท�ำให้ปริมาณงานของ ขบ. ในการออกตรวจรถควันด�ำเพิ่มมากขึ้น
• ขบ. ฝากเรื่องการใช้พลังงานสะอาด หากต้องการเชิญชวนให้เขามาใช้พลังงานสะอาด มันก็ชัดเจนที่ผู้ประกอบการต้อง
เลือกความคุ้มค่า 
• ในส่่วนของภาคประชาชนที่่�ต้้องการให้้ใช้้รถสาธารณะ ที่่�ต้้องการความสะดวกในการเชื่่�อมต่่อต่่าง ๆ ซึ่่�งอาจจะสวนทาง
การค่่าใช้้จ่่ายในแต่่ละวััน คงต้้องหาจุุดตรงกลางให้้ได้้
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
จ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่
จ�ำนวนรถต่อทะเบียน
จ�ำนวนจดทะเบียนสะสม
จ�ำนวนจดทะเบียนตามอายุ
จ�ำนวนจดทะเบียนสะสมตามชนิดพลังงาน
จ�ำนวนจดทะเบียใหม่ตามชนิดพลังงาน
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รอบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website
Website

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้านขนส่ง Passenger กิโลเมตร
ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภาพ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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16) กรมศุลกากร
• หน้าที่และภารกิจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สืบสวนและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีอากรในทางศุลกากร
3. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากร
4. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรต่อกระทรวง
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามกฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมศุลกากรหรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มีภารกิจที่ส�ำคัญ คือ
1. จัดเก็บภาษีศุลกากร ควบคุมดูแลของที่น�ำเข้าและส่งออก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. จัดเก็บภาษีสินค้าน�ำเข้าและส่งออกแทนหน่วยราชการอื่น ๆ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย)
3. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร และการกระท�ำผิดกฎหมายศุลกากรอื่น ๆ
4. ก�ำหนดมาตรการทางภาษีอากรขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าบนพื้นฐานการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
2. เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อปกป้องสังคมจากบุคคลและสินค้าไม่พึงประสงค์
4. เพื่อสร้างความทันสมัยและลดความสลับซับซ้อนของกระบวนการด�ำเนินงาน
5. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการ
6. เพื่อเสริมสร้างเกียติภูมิ ศักดิ์ศรี ของวิชาชีพศุลกากร
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• กรมศุลกากรมีข้อมูลสถิติน�ำเข้าส่งออก กระทรวงพลังงานที่ใช้ข้อมูลของกรมฯ ได้แก่ กรมธุรกิจการค้า  กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูลจะท�ำหนังสือเข้ามาเพื่อขอใช้ข้อมูลในระบบ
โดยกรมฯ จะให้ User และ password กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท�ำการดึงข้อมูลไปใช้ได้เอง หน่วยงานสามารถท�ำหนังสือ
หรือท�ำ MOU กับทางกรมศุลกากร ได้เลย
• ข้อมูลส่วนใหญ่เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว เช่น ข้อมูลใบอนุญาต น�ำเข้าส่งออก
• ทางกรมศุลกากร ได้นำ� ข้อมูลไปวางไว้ ให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้เองตามพิกดั ทีต่ นสนใจ ข้อมูลทีม่ ลี งถึงระดับ
ราย shipment แต่ไม่ระบุชื่อ แต่มีเลขทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สามารถไป matching กับกรมสรรพากรได้
• การค้นหาข้อมูลจะใช้พิกัดศุลกากรเป็นหลัก
• ทางกรมศุลกากร ได้ให้ข้อมูล “FORMAT DETAIL สถิติ (ขาเข้า – ขาออก)”
• กรมศุลกากร อยากได้ข้อมูลการใช้ไฟรายบุคคลหรือบริษัท เพื่อติดตามว่ายังประกอบกิจการอยู่หรือไม่ มีตัวตนหรือไม่
หรือเลิกกิจการไปแล้วโดยอาศัยดูจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือดูว่าหากยังมีการจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ก็แสดงว่ายังประกอบกิจการอยู่
• ใบอนุญาตขอน�ำเข้า ส่งออกของทางกรมฯ ให้ผปู้ ระกอบการลงทะเบียน โดยส่งข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบในโปรแกรม
เป็น e-form ตั้งแต่ปี 2541 และเป็น paperless ตั้งแต่ปี 2551 และให้มีการช�ำระเงินผ่านช่องทางธนาคารมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้ผปู้ ระกอบการ ข้อมูลทัง้ หมดจะเก็บไว้ที่ Data Center เพียงฐานเดียว หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมฯ สามารถเข้ามา
ดึงข้อมูลไปใช้ได้
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• เรื่อง infra หรือ server ทางกรมฯ เป็นผู้ดูแลเอง ยังไม่มีการใช้ cloud เพราะข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันหลายส่วน มีระบบ
เกี่ยวข้องเยอะ เชื่อมโยงกันหมด ถ้าจะยกขึ้นเป็น cloud จะยุ่งยากมาก
• Format ของข้อมูลได้ให้แล้วในตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียด format position description อยู่แล้ว
• ทั้งหมดนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้พิกัดศุลกากรที่เราสนใจ โดยพิกัดศุลกากรนี้จะ update ทุก ๆ 5 ปี
• กรมฯ จะท�ำการตอบแบบสอบถามในส่วนหัวข้อ 7 ให้เพิ่มเติม
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม แต่ให้ข้อมูล FORMAT DETAIL สถิติ (ขาเข้า – ขาออก)
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล
Import of Coal
Monthly
Website
Retail Prices of Coal
Monthly
Website
Import Value of Goods
Monthly
Website
Export Value of Goods
Monthly
Website
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
การใช้ถ่านหินแยกราย tsic (เชื่อมผ่าน ชธ.)

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Web page
Web page
Web page
Web page

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
: ไม่มี
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ค�ำส�ำคัญ
(Dataset_Name)
(Data_Owner)
(Description)
(Keyword)
ใบขนสินค้า (ขาเข้า – ขาออก) กรมศุลกากร
ใบขนสินค้า (ขาเข้า – ขาออก) ข้อมูลปริมาณและมูลค่าน�ำเข้า-ส่งออก
Data Dictionary ของ Dataset : ใบขนสินค้า (ขาเข้า – ขาออก)
ล�ำดับ
ชื่อฟิลด์ข้อมูล
ที่
1 เลขที่ใบขนสินค้า หลักที่ 5 ประเภทใบขนสินค้า
2 รายการที่
3 รหัสประเทศถิ่นก�ำเนิด/ ประเทศผู้ซื้อ
4 รหัสประเทศต้นทางบรรทุก ประเทศปลายทาง
5 การขนส่ง
6 เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
7 สาขาบริษัท
8 พิกัดศุลกากร
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ระดับชั้นความลับ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ประเภทข้อมูล
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวเลข

ขนาด
ข้อมูล
14
4
2
2
1
17
4
12

ล�ำดับ
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อฟิลด์ข้อมูล
รหัสสถิติสินค้า
หน่วยสินค้าตามรหัสสถิติ
รหัสสิทธิพิเศษ
อัตราอากรตาม %
อัตราอากรตามสภาพ
เป็นรายการสุทธิน�ำกลับ
ใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน
ใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน
ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
ใช้สิทธิ Re-Import / Re- Export
ใช้สิทธิ Free Zone
ใช้สิทธิ EPZ
รายการขออนุมตั ใิ บขนสินค้าหลายเทีย่ วหรือ /ใช้สทิ ธิชดเชยอากร
วันที่น�ำเข้า / วันที่ส่งออก
รหัสสถานที่รับช�ำระ
เลขที่รับช�ำระ
วันที่รับช�ำระ
รหัสสถานที่ตรวจปล่อย
วันที่ตรวจปล่อย
รหัสสถานที่รับบรรทุก
วันที่รับบรรทุก
ปีที่ท�ำแม่แบบ
เดือนที่ท�ำแม่แบบ
น�้ำหนัก
ปริมาณ
มูลค่าเงินบาท
มูลค่าเงินต่างประเทศ
รหัสสกุลเงิน
อากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต
ค่าธรรมเนียม

ระดับชั้นความลับ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ

ประเภทข้อมูล
ตัวเลข
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข

ขนาด
ข้อมูล
3
3
3
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
8
5
6
8
4
8
4
8
4
2
16
14
16
16
3
16
16
16
16
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ล�ำดับ
ที่
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อฟิลด์ข้อมูล
ค่าธรรมเนียมกระทรวงพาณิชย์
ค่าภาษีเพื่อมหาดไทย
ค่าภาษีอื่น ๆ
พิกัดสรรพสามิต
อัตราภาษีสรรพสามิตตาม%
อัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพ
พิกัดศุลกากรขาเข้า/ขาออก ภาค 3 หรือ 4

ระดับชั้นความลับ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลสาธารณะ

ประเภทข้อมูล
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร
ตัวเลข /ตัวอักษร

ขนาด
ข้อมูล
16
16
16
12
18
18
12

17) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• หน้าที่และภารกิจ
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แนวทางและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายการบริหารและ
การจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของประเทศ
3. ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการวัตถุดบิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ให้สอดรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
4. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. ศึกษา  วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้บริการทางวิชาการและสารสนเทศ
6. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเหมืองแร่
อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และควบคุมระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของกรมหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจ
กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ มีีภารกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดหาและจััดการวััตถุุดิิบ โดยการส่่งเสริิม สนัับสนุุน
การพััฒนาอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ โลหะกรรม อุุตสาหกรรมพื้้�นฐาน และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ให้้มีกี ารใช้้ประโยชน์์แร่่และโลหะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และรองรัับความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภััยอย่่างยั่่�งยืืน
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ยังไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
Production/Consumption of Lignite
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รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
: ไม่มี
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
: ไม่มี
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
: ยกเลิกการไปสัมภาษณ์
18) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• หน้าที่และภารกิจ
อ�ำนาจหน้าที่ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. สำำ�นัักงานฯ มีีหน้้าที่่�และภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญคืือ การจััดทำำ�แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบและ
แนวทางในการพััฒนาประเทศในแต่่ละช่่วงระยะเวลา  5 ปีี นอกจากภารกิิจดัังกล่่าวแล้้วสำำ�นัักงานฯ ยัังมีีหน้้าที่่�และภารกิิจอื่่�น
ที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาประเทศ ดัังนี้้�
- ส�ำรวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
การเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนาประเทศ
- วิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทัง้ แผนงานโครงการพัฒนาของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
- การประสานการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ การ
พัฒนาไปสูป่ ระชาชนทุกกลุม่ อาชีพให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
2. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการให้้เอกชนเข้้าร่่วมงานหรืือดำำ�เนิินงานในกิิจการของรััฐ พ.ศ. 2535
โดยทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบและกฏหมายในการพััฒนาบทบาทของภาคเอกชน
ที่่�จะเข้้ามาสนัับสนุุนกิิจการของรััฐซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�มีีการลงทุุนหรืือมีีทรััพย์์สิินตั้้�งแต่่หนึ่่�งพัันล้้านบาทขึ้้�นไป
3. การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญฯ ดังนี้
- พิจารณางบลงทุนประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ เพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและกระทรวง เจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ
ในประเด็นการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพือ่ ให้รฐั วิสาหกิจแต่ละแห่งถือปฏิบตั โิ ดยค�ำนึงถึงความคล่องตัวในการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ
4. การปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�เฉพาะกิิจที่่�ได้้รับั มอบหมายหรืือสั่่�งการจากคณะรััฐมนตรีีหรืือนายกรััฐมนตรีีโดยตรง โดยสำำ�นัักงานฯ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นฝ่่ายเลขานุุการของคณะกรรมการพิิเศษชุุดต่่าง ๆ ซึ่่�งมีีนายกรััฐมนตรีีหรืือรองนายกรััฐมนตรีีเป็็นประธาน อาทิิ
คณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก คณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลภาคใต้้ คณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐบาลและเอกชนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้้อมููลของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สภาพััฒน์์ฯ) ที่่�ขึ้้�นหน้้าเว็็บไซต์์ ทุุกหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน สามารถดึึงไปใช้้ได้้ ลัักษณะการดึึงไปใช้้แต่่ละหน่่วยงานแตกต่่างกััน เช่่น สำำ�นัักงานสถิิติิ จะดึึงไฟล์์
ข้้อมููลไปจััดเก็็บใน server ตััวเองแล้้วจััดข้้อมููลเผยแพร่่ตามรููปแบบตารางของตนเอง สำำ�หรัับธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
จะใช้้วิิธีี web link เข้้ามาที่่�สภาพััฒน์์ฯ จะไม่่ดึึงข้้อมููลไปเพราะถืือว่่าไม่่มีีหน้้าที่่�เผยแพร่่ข้้อมููล และไม่่ใช่่เจ้้าของข้้อมููล ธปท.
จะท�ำเช่นนี้กับทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล จะมี list ว่าข้อมูลเป็นของหน่วยงานไหน เมื่อ click เข้าไปจะวิ่งไปที่ server
ของเจ้าของข้อมูลนั้น ดังนั้น ข้อมูลที่สภาพัฒน์ฯ ให้ได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้าเว็บอยู่แล้ว
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• สภาพัฒน์ฯ เป็น secondary data น�ำข้อมูลจากหน่วยงานมาวิเคราะห์แล้วเผยแพร่ ดังนัน้ primary data คงให้ขอ้ มูลไม่ได้
และปััจจุุบััน ยัังไม่่มีี web link ให้้ IT ของ สภาพััฒน์์ฯ จะเป็็นแบบไซโร แต่่ละสำำ�นัักจะมีีฐานข้้อมููลของตนเอง การประสานงาน
จะประสานไปยัังภายในของแต่่ละสำำ�นััก ยัังไม่่มีี Data center ซึ่่�งในอนาคตจะมีีโครงการทำำ�  EA Front Office ก็็จะทำำ�การ
รวมศููนย์์ข้้อมููล จะมีีการทำำ�  Data Catalog ทำำ�ฐานข้้อมููลที่่�อยู่่�ในแต่่ละสำำ�นัักให้้อยู่่�ในแบบฟอร์์มเดีียวกััน และทำำ�  Web link
ในอนาคต
• ข้อมูลทางด้านสังคม ทางสภาพัฒน์ฯ มีข้อมูล secondary data ได้รับข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ส�ำนักงานสถิติ และจัดท�ำเพิม่ เติมในบางส่วน เช่น เรือ่ งความยากจน น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาจัดท�ำตัวเลขตาราง
ในรูปแบบที่ทางสภาพัฒน์ฯ ใช้
• ในส่วนของการพยากรณ์ สภาพัฒน์ฯ ท�ำการพยากรณ์ GDP ของประเทศตัวเดียว เผยแพร่ได้ประมาณการปีต่อปี ไม่มี
การท�ำพยากรณ์ GDP ราย Sector ทั้ง 20 Sector แต่จะพยากรณ์เพียง 3 Sector หลักเพื่อใช้ภายในไม่เผยแพร่ ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม ประมาณการ 3 ปี
• กองยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ ภารกิิจของกองมาจากแผนปฏิิรููปด้้วย คณะกรรมการปฏิิรููป ขอให้้มีี
ศููนย์์สารสนเทศ เป็็นกองที่่�ทำำ�ฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ชาติิกัับปฏิิรููป
ในยุุทธศาสตร์์ชาติิจะมีีเป้้าหมายประมาณ 140 เป้้าย่อ่ ย 37 เป้้าใหญ่่ ขึ้้�นเว็็บไซต์์แล้้ว จะมีีตัวั ชี้้�วััดที่่�มีีค่า่ เป้้าหมายอยู่่� เช่่น สััดส่่วน
การใช้้พลัังงานทดแทน การใช้้ก๊า๊ ซ ข้้อมููลที่่�ใช้้นำำ�มาจาก สนพ. นำำ�มาวิิเคราะห์์ตีีความให้้เข้้าใจตรงตามเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ภารกิิจ กิิจกรรมของหน่่วยงานต่่าง ๆ ถููกบัังคัับให้้มารายงานว่่าที่่�ทำำ�ตอบเป้้าหมายใด เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงกััน (ระบบ
eMENSCR)
• กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ภารกิจหลัก คือการวิเคราะห์การลงทุนของรัฐวิสาหกิจซึง่ รวมถึงด้านพลังงาน
ด้วย ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้านมูลค่าการลงทุน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปีปัจจุบันและมองไปข้างหน้า  3 ปี ข้อมูลได้
จากการทีท่ างสภาพัฒน์ฯ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกรอกให้ แต่ละปีจะมีมลู ค่าการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่มีฐานข้อมูลเป็นการท�ำงานภายในของกองเอง จะเก็บในรูปแบบ Excel ท�ำการประมวลผลให้ผู้บริหารใช้
ภายใน
• แบบสอบถาม ทีส่ ง่ มา ทางสภาพัฒน์ฯ จะตอบในกรอบเท่าทีจ่ ะเผยแพร่ให้ได้ โดยอิงจากข้อมูลทีเ่ ผยแพร่บนหน้าเว็บ เช่น
บัญชีประชาชาติรายปี 12 เดือน หลังปีอ้างอิง บัญชีประชาชาติ รายไตรมาส 13 สัปดาห์หลังปีอ้างอิง นอกเหนือจากข้อมูลบัญชี
รายได้ประชาชาติ หากสนใจทางด้านการผลิต เช่น อุตสาหกรรมน�ำข้อมูลมาจากไหน เกษตรน�ำข้อมูลจากไหน หรือการใช้จ่าย
ด้านต่าง ๆ อาจจะต้องเจาะลงไปในรายละเอียดที่สนใจ และเข้ามาคุยกันในแต่ละด้านที่สนใจนั้น
• ปััจจุุบััน ข้้อมููลที่่�เผยแพร่่ทั้้�งหมด เป็็น Excel file หากทาง สนพ. จะใช้้ข้้อมููลจะต้้อง copy เป็็น Excel ไปเท่่านั้้�น ทาง
สภาพััฒน์์ฯ ไม่่มีีนโยบายให้้ link แต่่ในอนาคต ทาง IT จะมีีโครงการจััดทำำ� EA Front Office เพื่่�อทำำ�ข้้อมููลแต่่ละหน่่วยงานของ
สภาพััฒน์์ฯ ให้้เป็็น platform เดีียวกััน หลัังจากนั้้�นจะดููการเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานภายนอก และทำำ� Data Catalog แบบใด และ
ทำำ�การแลกเปลี่่�ยน link กััน รวมถึึงเรื่่�องของวิิธีีการเผยแพร่่ด้้วย หน่่วยงานใดที่่�มีีการทำำ� contract กัันก็็จะทำำ� link ให้้ คาดว่่า
จะได้้งบประมาณในปีี 2564 และทาง สนพ. ก็็จะต้้องทำำ�ระบบข้้อมููลด้้านพลัังงานให้้นิ่่�งก่่อนเช่่นกััน การจะเชื่่�อมโยงกัับหน่่วย
งานใดๆ จะชััดเจนขึ้้�น เริ่่�มต้้น สนพ. ควรจะเชื่่�อมโยงเฉพาะ Secondary data ที่่�สภาพััฒน์์ฯ เผยแพร่่อยู่่�แล้้วจะง่่ายขึ้้�น ส่่วนใน
รายละเอีียดข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการจััดทำำ�แผนและเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์โครงการ ค่่อยทำำ� MOU เป็็นเรื่่�องๆ ไป แล้้วจึึง
ทำำ�ระบบเชื่่�อมโยงกัันในการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลจะง่่ายขึ้้�น การจะมาเอาข้้อมููลทุุกอย่่างคงเป็็นไปไมได้้ สภาพััฒน์์ฯ จััดทำำ�ฐานข้้อมููล
อยู่่�บนพื้้�นฐาน 1. เพื่่�อตอบตััวชี้้�วััด 2.เพื่่�อการติิดตามและประเมิินผล 3. เพื่่�อใช้้ประกอบในการวิิเคราะห์์จััดทำำ�แผนงานโครงการ
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ยังไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถาม มีมติให้ไปดูรายละเอียดใน Excel File ที่เผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
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ชื่อข้อมูล
GDP Referent 2002 Yearly
GDP Referent 2002 Quarter
GDP Current Price Yearly
GDP Current Price Quarter
Thailand Population by year
Gross domestic product originating from
manufacturing
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
GPP
GDP ระยะยาว

รอบระยะเวลาที่ได้รับ
Yearly
Quarterly
Yearly
Quarterly
Yearly
Yearly

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website
Website

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Yearly
Website
Excel
Yearly
Website
Excel

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
:ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
หมวด หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
เศรษฐกิจ GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
เศรษฐกิจ GRP GROSS REGIONAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
เศรษฐกิจ GRP GROSS REGIONAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
เศรษฐกิจ GPC GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
เศรษฐกิจ GPC GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
เศรษฐกิจ GPP GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
เศรษฐกิจ GPP GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Account 1-Production account
เศรษฐกิจ GDP Account 2-Generation of income account
เศรษฐกิจ GDP Account 3-Allocation of primary income account
เศรษฐกิจ GDP Account 4-Secondary distribution of income account
เศรษฐกิจ GDP Account 5-Use of disposable income account
เศรษฐกิจ GDP Account 6-Redistribution of income in kind account
เศรษฐกิจ GDP Account 7-Use of adjusted disposable income account
เศรษฐกิจ GDP Account 8-External income account
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP Table 1-Expenditure on gross domestic product at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 2-Expenditure on gross domestic product, chain volume measures (reference
year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 2.1-Expenditure on gross domestic product, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 2.2-Growth rate of expenditure on gross domestic product, chain volume
measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 2.3-Contributions to growth rate of expenditure on gross domestic product,chain
volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 3-Gross domestic product at current market prices by economic activities
เศรษฐกิจ GDP Table 4-Gross domestic product at current factor cost by economic activities
เศรษฐกิจ GDP Table 5-Gross domestic product, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 5.1-Gross domestic product chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 5.2-Growth rate of gross domestic product chain volume measures (reference
year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 5.3-Contributions to growth rate of gross domestic product, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 6-Gross domestic product originating from agriculture, forestry and fishing at
current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 7-Gross domestic product originating from agriculture, forestry and fishing,chain
volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 7.1-Gross domestic product originating from agriculture, forestry and fishing, chain
indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 7.2-Growth rate of gross domestic product originating from agriculture, forestry
and fishing, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 8-Gross domestic product originating from mining and quarrying at current market
prices
เศรษฐกิจ GDP Table 9 -Gross domestic product originating from mining and quarrying,chain volume
measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 9.1 -Gross domestic product originating from mining and quarrying, chain indices
(reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 9.2-Growth rate of gross domestic product originating from mining and quarrying,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 10 -Gross domestic product originating from manufacturing at current market prices
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP Table 11-Gross domestic product originating from manufacturing, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 11.1-Gross domestic product originating from manufacturing, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 11.2-Growth rate of gross domestic product originating from manufacturing, chain
volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 12-Gross domestic product originating from electricity, gas, steam and air conditioning supply at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 13-Gross domestic product originating from electricity, gas, steam and air conditioning supply, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 13.1-Gross domestic product originating from electricity, gas, steam and air conditioning supply, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 13.2-Growth rate of gross domestic product originating from electricity, gas, steam
and air conditioning supply, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 14-Gross domestic product originating from water supply; sewerage, waste management and remediation activities at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 15-Gross domestic product originating from water supply; sewerage, waste management and remediation activities, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 15.1-Gross domestic product originating from water supply; sewerage, waste
management and remediation activities, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 15.2-Growth rate of gross domestic product originating from water supply; sewerage, waste management and remediation activities, chain volume measures (reference
year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 16-Gross domestic product originating from construction at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 17-Gross domestic product originating from construction, chain volume measures
(reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 17.1-Gross domestic product originating from construction, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 17.2-Growth rate of gross domestic product originating from construction, chain
volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 18-Gross domestic product originating from wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 19-Gross domestic product originating from wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles and motorcycles, chain volume measures (reference year = 2002)
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP Table 19.1-Gross domestic product originating from wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles and motorcycles, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 19.2-Growth rate of gross domestic product originating from wholesale and retail
trade; repair of motor vehicles and motorcycles, chain volume measures (reference
year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 20-Gross domestic product originating from transportation and storage at current
market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 21-Gross domestic product originating from transportation and storage, chain
volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 21.1-Gross domestic product originating from transportation and storage, chain
indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 21.2-Growth rate of gross domestic product originating from transportation and
storage,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 22-Gross domestic product originating from accommodation and food service
activities at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 23-Gross domestic product originating from accommodation and food service
activities, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 23.1-Gross domestic product originating from accommodation and food service
activities, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 23.2-Growth rate of gross domestic product originating from accommodation and
food service activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 24-Gross domestic product originating from information and communication at
current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 25-Gross domestic product originating from information and communication,
chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 25.1-Gross domestic product originating from information and communication,
chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 25.2-Growth rate of gross domestic product originating from information and
communication,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 26-Gross domestic product originating from financial and insurance activities at
current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 27-Gross domestic product originating from financial and insurance activities,
chain volume measures (reference year = 2002)
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP Table 27.1-Gross domestic product originating from financial and insurance activities,
chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 27.2-Growth rate of gross domestic product originating from financial and insurance activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 28-Gross domestic product originating from real estate activities at current market
prices
เศรษฐกิจ GDP Table 29-Gross domestic product originating from real estate activities, chain volume
measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 29.1-Gross domestic product originating from real estate activities, chain indices
(reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 29.2-Growth rate of gross domestic product originating from real estate activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 30-Gross domestic product originating from professional, scientific and technical
activities at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 31-Gross domestic product originating from professional, scientific and technical
activities, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 31.1-Gross domestic product originating from professional, scientific and technical
activities, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 31.2-Growth rate of gross domestic product originating from professional, scientific
and technical activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 32-Gross domestic product originating from administrative and support service
activities at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 33-Gross domestic product originating from administrative and support service
activities, chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 33.1-Gross domestic product originating from administrative and support service
activities, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 33.2-Growth rate of gross domestic product originating from administrative and
support service activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 34-Gross domestic product originating from arts, entertainment and recreation
at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 35-Gross domestic product originating from arts, entertainment and recreation,
chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 35.1-Gross domestic product originating from arts, entertainment and recreation,
chain indices (reference year = 2002)
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ GDP Table 35.2-Growth rate of gross domestic product originating from arts, entertainment
and recreation,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 36-Gross domestic product originating from other service activities at current
market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 37-Gross domestic product originating from other service activities, chain volume
measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 37.1-Gross domestic product originating from other service activities, chain indices
(reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 37.2-Growth rate of gross domestic product originating from other service activities,chain volume measures (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 38-Composition of private final consumption expenditure at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 39-Composition of private final consumption expenditure, chain volume measures
(reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 39.1-Composition of private final consumption expenditure, chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 39.2-Growth rate of composition of private final consumption expenditure,chain
volume measure (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 40-Composition of private final consumption expenditure by type and durability
at current market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 41-Composition of private final consumption expenditure by type and durability,
chain volume measure (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 41.1-Composition of private final consumption expenditure by type and durability,
chain indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 41.2-Growth rate of composition of private final consumption expenditure by
type and durability, chain volume measure (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 42-Composition of general government final consumption expenditure at current
market prices
เศรษฐกิจ GDP Table 43-Composition of general government final consumption expenditure, chain
volume measure (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 43.1-Composition of general government final consumption expenditure, chain
indices (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 43.2-Growth rate of composition of general government final consumption expenditure, chain volume measure (reference year = 2002)
เศรษฐกิจ GDP Table 44-Gross capital formation at current market prices
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หมวด
ข้อมูล
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

หมวด
ข้อมูล
ย่อย
GDP
GDP
GDP
GDP
GDP

เศรษฐกิจ

GDP

เศรษฐกิจ

GDP

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

GDP
GDP

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

GDP
GDP

เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ GDP
เศรษฐกิจ QGDP
เศรษฐกิจ QGDP

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Name)
Table 45-Gross capital formation, chain volume measures (reference year = 2002)
Table 45.1-Gross capital formation, chain indices (reference year = 2002)
Table 45.2-Growth rate of gross capital formation, chain volume measures (reference year = 2002)
Table 46-Gross fixed capital formation by type of capital goods at current market prices
Table 47-Gross fixed capital formation by type of capital goods, chain volume measures
(reference year = 2002)
Table 47.1-Gross fixed capital formation by type of capital goods, chain indices (reference year = 2002)
Table 47.2-Growth rate of gross fixed capital formation by type of capital goods,chain
volume measure (reference year = 2002)
Table 48-Gross fixed capital formation by type of assets at current market prices
Table 49-Gross fixed capital formation by type of assets, chain volume measures (reference year = 2002)
Table 49.1-Gross fixed capital formation by type of assets, chain indices (reference year = 2002)
Table 49.2-Growth rate of gross fixed capital formation by type of assets, chain volume
measure (reference year = 2002)
Table 50-Distribution of the National income at current market prices
Table 51-Savings and gross capital formation
Table 52-General government income account
Table 53-Households and NPISHs income account
Table 54-Compensation of employees
Table 55-Households and NPISHs mixed income recivable
Table 56-Households and NPISHs property income receivable
Table 57-Household and NPISHs property income payable
Table 58-Saving of corporations
Table 59-Corperate transfer payments received by household and NPISHs
Table 60-Taxes
Table 61-Social contributions and social transfers
Table 1 -Expenditure on gross domestic product at current market prices (original)
Table 2-Expenditure on gross domestic product, chain volume measures [reference
year = 2002] (original)
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ QGDP Table 2.1-Expenditure on gross domestic product, chain volume measures [reference
year = 2002] (original) y-o-y growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 3-Gross domestic product at current market prices (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 4 -Gross domestic product, chain volume measures [reference year = 2002] (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 4.1-Gross domestic product, chain volume measures [reference year = 2002]
(original) y-o-y growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 5-Gross domestic product at current market prices (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 5.1-Gross domestic product at current market prices (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 6 -Gross domestic product, chain volume measures [reference year = 2002]
(seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 6.1-Gross domestic product, chain volume measures [reference year = 2002]
(seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 7 -Composition of private final consumption expenditure at current market prices (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 8 -Composition of private final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 8.1-Composition of private final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (original) y-o-y growth Rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 9 -Composition of private final consumption expenditure at current market prices(seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 9.1 -Composition of private final consumption expenditure at current market
prices(seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 10-Composition of private final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 10.1-Composition of private final consumption expenditure, chain volume measures [reference year = 2002] (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 11-Gross fixed capital formation at current market prices classified by type of
capital goods (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 12-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year = 2002]
classified by type of capital goods (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 12.1-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year =
2002] classified by type of capital goods (original) y-o-y growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 13-Gross fixed capital formation at current market prices classified by private and
public Institutions (original)
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หมวด
ข้อมูล

หมวด
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูล
(Dataset_Name)
ย่อย
เศรษฐกิจ QGDP Table 14-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year = 2002]
classified by private and public Institutions (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 14.1-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year = 2002]
classified by private and public Institutions (original) y-o-y growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 15-Gross fixed capital formation at current market prices classified by private and
public Institutions (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 15.1-Gross fixed capital formation at current market prices classified by private
and public Institutions (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 16-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year = 2002]
classified by private and public Institutions (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 16.1-Gross fixed capital formation, chain volume measures [reference year =
2002] classified by private and public Institutions (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 17-General government final consumption expenditure at current market prices (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 18-General government final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (original)
เศรษฐกิจ QGDP Table 18.1-General government final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (original) y-o-y growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 19-General government final consumption expenditure at current market prices
(seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 19.1-General government final consumption expenditure at current market prices
(seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 20-General government final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 20.1-General government final consumption expenditure, chain volume measures
[reference year = 2002] (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 21-Exports and Imports of goods and services at current market prices (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 21.1-Exports and Imports of goods and services at current market prices (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
เศรษฐกิจ QGDP Table 22-Exports and Imports of goods and services , chain volume measures [reference
year = 2002] (seasonally adjusted)
เศรษฐกิจ QGDP Table 22.1-Exports and Imports of goods and services , chain volume measures [reference year = 2002] (seasonally adjusted) q-o-q growth rate
19) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หน้าที่และภารกิจ
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
1. ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา  และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออก
บัตรธนาคารในราชอาณาจักร
2. ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายการเงิน
ด�ำเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินก�ำหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้
กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อ
ด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กูย้ มื เงินเพือ่ การด�ำเนินนโยบายการเงิน ซือ้ ขายหลักทรัพย์เท่าทีจ่ ำ� เป็น และแลกเปลีย่ น
กระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก�ำหนดโดย
มีหรือไม่มีค่าตอบแทน
3. บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท.
บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. (ไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส�ำรองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา) การน�ำสินทรัพย์
ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
4. เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล
เป็นนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการรับจ่ายเงินเพือ่ บัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน
หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค�ำและเงิน การ
ซื้อขายและโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจ
เป็นนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมีอ�ำนาจ
กระท�ำการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน
เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบัน
การเงิน การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่นของสถาบันการเงิน รวมถึงสั่งให้สถาบันการเงินส่งรายงานหรือ
ชี้แจงเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได้
6. จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช�ำระเงิน
จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช�ำระเงิน ระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบ
ดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
7. ก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ก�ำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการด�ำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสีย่ งของสถาบันการเงินเพือ่ ให้มเี สถียรภาพ
8. บริ ห ารจั ด การอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งบริห ารจัดการสินทรั พย์ ใ น
ทุนส�ำรองเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
9. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ธปท. ชี้แจงว่าข้อมูลของ ธปท. ได้รับมาจากหลายส่วนงาน โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการข้อมูล
และดาต้าอนาลิติกส์ ดูแลเรื่องการน�ำข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาในระบบและมี management มีอีกส่วนงานดูแลเรื่อง
analytics และการใช้ข้อมูลภายใน
• ธปท. เป็น single point of data เกี่ยวกับข้อมูลการเงิน การก�ำกับ และจัดให้มีโครงสร้างทั้งส่วน regulator, ฝ่าย
นโยบาย และ IT infrastructures: software, network, cyber security
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• ข้อมูลที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน secondary data ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น และ ข้อมูลจากส่วนงานที่ ธปท. เป็น
ผู้ก�ำกับดูแล และมีข้อมูล internal ของ ธปท. เองที่ได้รับข้อมูลจากภายนอก วิธีการได้มาก็ได้จากหลายแหล่ง เช่น การเป็น
regulator และการส�ำรวจ
• ทาง ธปท. ได้ให้เอกสารรวบรวมแหล่งข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ ธปท. ได้รับมาซึ่ง สนพ. สามารถพิจารณาเพื่อขอความ
ร่วมมือในการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
• การได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
o การได้มานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้า เป็น web service หรือ API หรือ email โดยพยายาม
ขอให้เป็นการเชื่อมต่อแบบ API; บน web site ของ ธปท. เองจะเป็น API ให้หน่วยงานสามารถเรียกดึงข้อมูลได้
o ข้อมูลที่ได้เป็นภาคบังคับตามกฎหมาย ธปท. สามารถบังคับให้ส่งข้อมูลตามเงื่อนเวลาที่ก�ำหนด และขอความร่วมมือ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้สง่ ข้อมูลมา ซึง่ เมือ่ ได้รบั ข้อมูล และจะเผยแพร่ ธปท. จะสามารถท�ำได้เพียงแสดงข้อมูลภาพรวมเท่านัน้
ไม่สามารถระบุถึงรายละเอียดได้เพราะเป็นข้อมูลส�ำคัญ
o API มี 27K++ data series
o มีข้อมูล เช่น financial market data, money exchange by transaction
o ในเชิง Data governance ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ให้ได้นั้นอยู่บน web site ของ ธปท. แล้ว หากต้องการข้อมูลที่น�ำไป
หมุนได้ เช่น ข้อมูลที่ส�ำรวจเอง หรือ ข้อมูล consumption ท�ำเป็นดัชนีของ ธปท. เอง สามารถเข้ามาคุยได้ในรายการที่สนใจ
และไม่มีอยู่บน web site หากเป็นข้อมูลที่เป็นชั้นความลับก็จะมีการปกปิดชื่อ
o ข้อมูลบางส่วนทาง ธปท. น�ำมาท�ำเป็นดัชนี เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถน�ำไปใช้ได้
• ธปท. ต้องการข้อมูลบางอย่างจากทาง สนพ. คือข้อมูลด้านพลังงานทีท่ าง ธปท. ได้รบั การร้องขอมาซึง่ คิดว่าหลายรายการ
นั้นอยากให้ทาง สนพ. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม import export
• สนพ. เองมีการท�ำ forecast เช่น ด้านไฟฟ้า  จะท�ำแบบ short term ปีละครั้ง และ long term 20 ปีซึ่งจะใช้ข้อมูล
GDP จากสภาพัฒน์ฯ เมื่อมีการปรับ GDP และไม่ได้น�ำไปเผยแพร่
• การท�ำ Forecast
o ธปท. มีหน่วยงานในการท�ำ forecast ไว้ใช้ภายในเอง ซึ่งจะท�ำ forecast ภายใน 8 ไตรมาส เช่น ข้อมูลการส่งออก
เงินเฟ้อ และมีบางเรื่องที่ต้องการตัดสินใจเป็นพิเศษก็จะท�ำการวิเคราะห์เป็นการภายใน เป็นข้อมูลให้กรรมการนโยบายการเงิน
เป็น internal use โดยเฉพาะการ forecast ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น ภาคอุตสาหกรรม
o ฝ่าย forecast ของ ธปท. ท�ำ GDP trend ใช้ในการเสนอภายในเพื่อประเมินสภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการ
นโยบายการเงินซึ่งประชุมทุก 6-8 สัปดาห์ ข้อมูล forecast ที่เผยแพร่จะอยู่ในรายงานนโยบายการเงินที่ออกทุกไตรมาส ที่เป็น
ภาพ macro และมีว่า consumption เท่าไหร่ แต่การ break down เป็น sectors นั้นมีการท�ำใช้เป็นการภายใน ซึ่ง update
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
o ข้อมูลอื่นที่ท�ำ เช่น GDP รายจ่ายภาครัฐ เงินเฟ้อ ประมาณการราคาน�้ำมัน ราคาสินค้าเกษตร รายได้เกษตร เป็นต้น
• การเชื่อมต่อข้อมูลกับ ธปท.
o ข้อมูลที่ใช้ประจ�ำเช่น อัตราแลกเปลี่ยนที่มักมีการขอข้อมูลเป็น daily จะมีเป็น API ไว้ให้บน web site ของ ธปท.
มี 13 หมื่น data series
o ข้อมูลด้านเศรฐกิจและการเงินทุกอย่างบน web site ของ ธปท. นั้นมี API ให้เชื่อมต่ออยู่แล้ว หน่วยงานสามารถ
ใช้งานได้ มีการจัดหมวดหมู่ไว้ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีตารางที่เกี่ยวข้องเป็นร้อยตาราง
o การรับข้อมูลขาเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้นยังมีข้อจ�ำกัดทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน
o Data catalogue และ meta data ที่เผยแพร่อยู่บน web site
• ข้อมูลสถิติที่ทาง ธปท. เผยแพร่จะเป็นตัวเลขที่ทาง ธปท. นั้นค�ำนวณเอง หากเป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่นจะไม่ได้
เผยแพร่ไว้
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• ข้อมูลสถิติ จะมีข้อมูล เช่น เงินลงทุนระหว่างประเทศ ข้อมูลธนาคารพาณิชย์ หนี้ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกตาราง
จะเป็น API ให้บริการแก่ผู้สนใจอยู่แล้ว
• เมื่อรับข้อมูลมาจากหน่วยงาน จะมีการจัดระเบียบข้อมูลเอง
• ให้ดทู ี่ web site ของ BOT ก่อนเพือ่ ให้ทราบว่าตอนนี้ BOT มีอะไร และหากมีอะไรทีต่ อ้ งการละเอียดกว่านี้ หรือต้องการ
มุม aggregate ให้ตรง ก็สามารถท�ำเรื่องมาขอได้ อาจเป็นการท�ำ API เฉพาะให้
• ปัจจุบันมี API เป็น time series เป็น data point ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูข้อมูลในช่วงเวลาใด ซึ่งข้อมูลจะอยู่
บนเว็บไซต์ ที่ https://tide.pier.or.th/ การดึงให้ดูจาก catalog ก่อน แล้วดู Series names ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
• มีการ support 24x7 แต่อาจมี service time ที่จะ down ระบบบ้างบางครั้ง
• ข้อมูลที่ต้องการจาก สนพ.
o ผู้ใช้ข้อมูลของ EPPO ทั้งน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า แยกตาม sectors อยากได้ข้อมูลเพิ่ม คือ ระยะเวลาของ
ข้อมูลนั้น lack ประมาณ 2 เดือน แต่ ธปท. ต้องการประเมินภาพเศรษฐกิจในเดือนก่อนหน้า เช่น การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
นั้นต้องใช้วิธีการ forecast จากข้อมูลเก่า
o ปัญหาคือ สนพ. ต้องรอข้อมูลจากแหล่งอื่นเช่นกัน
- รูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล เช่น โครงสร้างราคาน�้ำมันขายปลีก เป็น Excel วันต่อวันต้องการข้อมูลเป็นลักษณะ
series ยาวๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการของบจัดท�ำ
- ข้อมูลบางอย่าง เช่น ราคาค่าไฟฟ้าแยกตามโครงสร้าง เช่น ค่าไฟหลัก สนพ. ขอให้ทาง ธปท. แจ้งรายการว่า
ต้องการข้อมูลตัวใดบ้าง
- โครงสร้างราคาค่าไฟ จะเป็น uniform tariff ที่เท่ากันทั่วประเทศ
- ข้อมูลบางตัวอยากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น การน�ำเข้าน�้ำมันมาจากที่ใดบ้าง แยกออกมาเป็นประเทศ
ไม่ใช่เป็น group รวม
• ทาง ธปท. จะรวบรวม requirements ของข้อมูลที่ต้องการส่งให้กับ สนพ. เพื่อดูว่าส่วนใดจะสามารถท�ำให้ได้เลย
• ต้องการข้อมูล part น�้ำมัน ADB จะส่งให้ว่าต้องการอะไร
o การจัดการทางด้าน IT infrastructure
o ไม่มีการเช่าใช้ data center และก�ำลังจะมีการใช้ cloud ภายในองค์กร
o มีการตั้ง policy ในการ set password เป็นมาตรฐาน
o มีเข้ารหัสตั้งแต่ network, storage และ database
o Data at rest จะมีการเข้ารหัสเป็นส่วนใหญ่ data in transit มีการเข้ารหัส ท�ำ PKI + digital signature เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง คนเปิดข้อมูลนั้นจะเป็น BOT เท่านั้นเพราะจะเป็นผู้เดียวที่มีรหัส
o ด้านการส่ง email จะมีการ block หากส่งข้อมูล ID
o Data center (zero trust - server to server cannot talk to each other), campus (อาคาร), Intranet และ
internet
o มี tier 1 24x7 monitor hackers; tier 2 – จะรับงานต่อมาตรวจสอบ เน้นการตรวจจับเร็ว และ response เร็ว
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: กรอกแบบสอบถามเฉพาะหัวข้อ ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน หัวข้ออื่น ๆให้ไปสรุปข้อมูลที่เผยแพร่
ในหน้า Website
เอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

ข้อมูข้ลอทีมู่ ลสนพ.
ใช้งาน
ที่ สนพ.
ใช้งณานปัณจจุปับจันจุบัน
ชื่อข้อมูล
อัตราแลกเปลี่ยนรายวัชืน่อแต่
ข้อลมูะประเทศ
ล
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน USD/THB
อัตราแลกเปลี่ยนรายวันแต่ละประเทศ

นเฉลี่ยรายเดื
ข้อมูลอัทีตราแลกเปลี
่ สนพ. ต้อ่ยงการเพิ
่มเติมอน USD/THB
ชื่อข้อมูล

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม

อัตราแลกเปลี่ยนรายวันแต่ละประเทศ
่อข้อมูอลน USD/THB
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยชืรายเดื
ข้อมูอัลตเศรษฐกิ
จในประเทศ
ราแลกเปลี
่ยนรายวันแต่ละประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน USD/THB

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
แหล่งWebsite
ที่มาของข้อมูล
รูปExcel
แบบข้อมูลที่ได้รับ
Website
Excel

รอบระยะเวลา
Daily
ที่ได้รับ
Monthly
Daily

Website

Excel

Monthly

Website

Excel

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล
Daily

รูปแบบข้อมูลที่
ต้องการ
API
รูปแบบข้อมูลที่
API ต้องการ
API API

รอบระยะเวลา
Monthly
ที่ได้รับ
By Daily
Dataset

Website
แหล่งWebsite
ที่มาของข้อมูล
Website
Website

Monthly

Website

API

By Dataset

Website

API
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ชื่อข้อมูล

รอบระยะเวลาที่
ต้องการ
รายวัน

แหล่งที่มาของ รูปแบบข้อมูล
หมายเหตุ
ข้อมูล
ที่ได้รับ
โครงสร้างราคาน�้ำมันขายปลีก
EPPO
Excel (Time ต้้องการข้้อมููลโครงสร้้างน้ำำ��มััน
Series) แต่่ ล ะประเภทในรูู ป แบบ
series (ปััจจุุบัันได้้ข้้อมููลแบบ
Cross Tab ของประเภทน้ำำ��มััน
และโครงสร้้างน้ำำ��มััน ราคาขาย
ปลีีก เป็็นวัันละ 1 ไฟล์์ Excel)
ปััจจุุบัันสามารถ download
สถานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
รายสัปดาห์ หรือ
สถาบัน
Excel
รายเดือน
บริหารกองทุน (Time Se- ได้้จากสำำ�นัักงานกองทุุนน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิ ง ในรูู ป แบบ PDF
พลังงาน
ries)
รายสััปดาห์์
(องค์การ
มหาชน)
ราคาค่าไฟฟ้า
เมื่อมีการ
กฟน. กฟภ.
Excel
โดยมีการแยกรายละเอียดใน
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างค่าไฟฟ้า  เช่น อัตรา
ค่าไฟ, ค่า Ftต่อหน่วย เป็นต้น
ราคา natural gas (LPG Cargo)
รายสัปดาห์
PLATTS
Excel
สำำ�หรัั บ การศึึ ก ษาเกี่่�ยวกัั บ
(Time
ค่่าไฟฟ้้า/เงิินเฟ้้อ
Series)
ข้ อ มู ล ปริ ม าณน� ำ เข้ า น�้ ำ มั น ดิ บ
ราคาเดือน
EPPO
Excel
ต้องการรายละเอียดประเทศ
จ� ำ แนกตามประเทศแหล่ ง น�้ ำ มั น
(Time
หลักๆมากขึ้น จากในปัจจุบันมี
หลัก
Series) แยกเพียงกลุม่ ประเทศ Middle
East, Far East, Other
มูลค่าการผลิต ส่งออก น�ำเข้า  และ
รายปี
EPPO
Excel
ข้้ อ มูู ล ต า ม ค ว า ม ร่่ ว ม มืื อ
การบริโภคพลังงานของไทย
Template องค์์กรระหว่่างประเทศ (Asia
Development Bank : ADB)
• สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของเทคโนโลยี API ที่ช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้มีบริการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน BOT API เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถพัฒนาระบบ
เพือ่ เชือ่ มต่อข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ง่ายต่อการน�ำข้อมูลไปใช้ ช่วยลดขัน้ ตอนการท�ำงานและสามารถน�ำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
กลุ่มข้อมูลที่ ธปท. เผยแพร่ผ่านบริการข้อมูล BOT API และสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้งานประกอบด้วย
- Exchange Rates
- Interest Rates
- Debt Securities Auction
- Others
กลุ่มชุดข้อมูล : Exchange Rates
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ชื่อชุดข้อมูล
Daily Weighted-average Interbank
Exchange Rate - THB / USD
Monthly Weighted-average Interbank
Exchange Rate - THB / USD
Quarterly Weighted-average
Interbank Exchange Rate - THB / USD
Annual Weighted-average Interbank
Exchange Rate - THB / USD
Daily Average Exchange Rate - THB /
Foreign Currency
Monthly Average Exchange Rate THB / Foreign Currency
Quarterly Average Exchange Rate THB / Foreign Currency
Annual Average Exchange Rate - THB
/ Foreign Currency

ค�ำอธิบายอย่างย่อ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)
อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของธนาคารพาณิิชย์์
ในกรุุงเทพมหานคร (2545-ปััจจุุบััน)

กลุ่มชุดข้อมูล : Interest Rates
ชื่อชุดข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
External Interest Rates (Percent per อัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ
annum)
Thai Baht Implied Interest Rates ค�ำนวณ Thai Baht Implied Interest Rates
(Percent per annum)
จาก Swap Point ตามระยะเวลาต่าง ๆ ของ
ราคาปิดในแต่ละตลาด จากแหล่งข้อมูล Reuters
Spot Rate USD/THB
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าค�ำนวณได้จากอัตรา
แลกเปลี่ยนทันที และ SWAP POINT
Swap point - Onshore (in Satangs) Swap point - Onshore (in Satangs)
Interbank Transaction Rates (Percent Interbank Transactions
per annum)
Policy Rate (Percent per annum)
Policy Rate (Percent per annum)
Bangkok Interbank Offered Rate Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR)
(BIBOR) (Percent per annum)
(Percent per annum)
Deposit Interest Rates for Individuals of Deposit Interest Rates for Individuals of
Commercial Banks (Percent per annum) Commercial Banks (Percent per annum)
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ค�ำส�ำคัญ
Interbank Exchange Rate
Interbank Exchange Rate
Interbank Exchange Rate
Interbank Exchange Rate
Average Exchange Rate
Average Exchange Rate
Average Exchange Rate
Average Exchange Rate

ค�ำส�ำคัญ
External Interest Rates
Thai Baht Implied Interest
Rates
Spot Rate and Swap Point
Swap point - Onshore
Interbank Transactions
Policy Rate
Bangkok Interbank Offered
Rate
Deposit Interest Rates

ชื่อชุดข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ค�ำส�ำคัญ
Loan Interest Rates of Commercial Loan Interest Rates of Commercial Banks Loan Interest Rates
Banks (Percent per annum)
(Percent per annum)
กลุ่มชุดข้อมูล : Debt Securities Auction
ชื่อชุดข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
Debt Securities Auction Result (Cur- Bond Auction / ข้อมูลพันธบัตรรัฐบาล
rent)
กลุ่มชุดข้อมูล : Others
ชื่อชุดข้อมูล
Financial Institutions’ Holidays

ค�ำอธิบายอย่างย่อ
Financial Institutions’ Holidays

ค�ำส�ำคัญ
Bond Auction

ค�ำส�ำคัญ
Holidays

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างองค์กร และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ในยุคดิจิทัล ให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จะเพิ่่�มการเผยแพร่่ข้้อมููลสถิิติิเศรษฐกิิจและการเงิินภููมิิภาค และสถิิติิการชำำ�ระเงิิน
ในรููปแบบ Application Programming Interface (API) ประกอบด้้วย
กลุ่มชุดข้อมูล : Money and Finance
จ�ำนวน
    953
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Public Finance
จ�ำนวน
    418
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : External Sector
จ�ำนวน
15,558
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Real Sector
จ�ำนวน
  1,835
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Payment Transaction
จ�ำนวน
      30
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Financial Institutions
จ�ำนวน
  4,544
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Financial Markets
จ�ำนวน
    701
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Economic Indices and Indicators จ�ำนวน
    513
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Payment Systems
จ�ำนวน
    190
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Northern Region
จ�ำนวน
    125
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Northeastern Region
จ�ำนวน
      71
Data Series
กลุ่มชุดข้อมูล : Southern Region
จ�ำนวน
    225
Data Series
รวม
จ�ำนวน
25,163
Data Series
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ายเอียดกลุม่ ชุดตัข้วออย่
มูลางรายเอียดกลุ่มชุดข้อมูล
L is t o f S t a t is t ic s A P Is : M o n e y a n d F in a n c e
Report
Data Series Code
Code
(BOT
Website) FSDICBCOREQ00001
EC_FS_001

EC_FS_001 FSDICBCOREQ00002

EC_FS_001 FSDICBCOREQ00003

EC_FS_001 FSDICBCOREQ00004

Data Series Name
(TH)

Unit

Frequency

Data
Type

Description
(TH)

Lag Time Release Schedule
(TH)

Release Schedule
(Eng)

Source of
Data
(TH)

Observation
Start

FSIs เงินกองทุนตามกฎหมาย
่ งของธนาคาร
ต่อสินทรั พย์เสีย
พาณิชย์จดทะเบีย นในประเทศ

Percent

Quarterly

Ratio

เงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรั พย์
่ ง สาหรั บการประเมินความเพีย งพอ
เสีย
ของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
โดยเงินกองทุนตามกฎหมาย หมายถึง
้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์
เงินกองทุนทัง้ สิน
ต ้องดารงไว ้ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนด
่ ง หมายถึง
สาหรั บสินทรั พย์เสีย
่ งทัง้ สิน
้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์
สินทรั พย์เสีย
คานวณตามหลักเกณฑ์ท ี่ ธปท.
กาหนดซึง่ เป็ นไปตามแนวทาง BASEL

วันทาการสุดท ้ายของ
ไตรมาสถั ดไป

The last business
day of the
following quarter

ธนาคาร
พาณิชย์จด
ทะเบีย นใน
ประเทศ

2006-Q1

้ ที่ 1 ต่อ
FSIs เงินกองทุนชัน
่ งของธนาคาร
สินทรั พย์เสีย
พาณิชย์จดทะเบีย นในประเทศ

Percent

้ ที่ 1 ต่อสินทรั พย์เสีย
่ ง
เงินกองทุนชัน
1 Quarter วันทาการสุดท ้ายของ The last business
สาหรั บการประเมินความเพีย งพอของ
ไตรมาสถั ดไป
day of the
้
่
เงินกองทุนชันที่ 1 ซึงถือเป็ น
following quarter
เงินกองทุนหลักของธนาคารพาณิชย์
้ ที่ 1 ได ้แก่ ทุนชาระ
โดยเงินกองทุนชัน
แล ้ว ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) มูลค่าหุน้ เงินที่
ได ้รั บจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
้ หุน้ เงินทีไ่ ด ้รั บจากการออกหุน้
ทีจ่ ะซือ
บุร ม
ิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล ทุน
สารองตามกฎหมาย กาไร (ขาดทุน)
สะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร และ
่ี ล
ี ักษณะคล ้าย
ตราสารหนีด
้ ้อยสิทธิท
์ ม
ทุนที่ ธปท. อนุญาตใหนั้ บเป็ น
้ ที่ 1 ได ้
เงินกองทุนชัน
่ ไม่ก่อใหเกิ
่ ไม่ก่อใหเกิ
FSIs สินเชือ
้ ด
Percent Quarterly
Ratio สินเชือ
้ ดรายได ้หลังหักค่า
1
วันทาการสุดท ้ายของ The last business
รายได ้หลังหักค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัย
เผือ
่ หนีส
้ งสัย จะสูญต่อส่วนของทุน
Quarter
ไตรมาสถั ดไป
day of the
จะสูญต่อส่วนของทุนของ
สาหรั บประเมินความสามารถของส่วน
following quarter
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบีย นใน
ของทุนของธนาคารพาณิชย์ในการ
่ ทีไ่ ม่
ประเทศ
รองรั บความสูญเสีย จากสินเชือ
่ ไม่
ก่อใหเกิ
้ ดรายได โดยสิ
้
นเชือ
ก่อใหเกิ
้ ดรายได ้หลังหักค่าเผือ
่ หนี้
่
สงสัย จะสูญ หมายถึง เงินใหสิ้ นเชือ
หลังหักค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัย จะสูญของ
่ จัดชัน
้ ตา่ กว่ามาตรฐาน สงสัย
สินเชือ
สงสัย จะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์ท ี่
ธปท. กาหนด สาหรั บส่วนของทุน
้ ทีธ่ นาคาร
หมายถึง เงินกองทุนทัง้ สิน
พาณิชย์ต ้องดารงไว ้ตามหลักเกณฑ์ท ี่
ธปท. กาหนด
่ ไม่ก่อใหเกิ
่ รวมของธนาคารพาณิ
่ ไม่ก่อใหเกิ
่
FSIs สินเชือ
้ ดรายได ้ต่Percent
อสินเชือ
Quarterly
ช
Ratio
ย์จดทะเบีสิยนนในประเทศ
เชือ
้ ดรายได ้ต่อสินเชือ
1 Quarter
วันทาการสุดท ้ายของไตรมาสถั ด
The
ไป last business
่
รวม สาหรั บประเมินคุณภาพของสินเชือ
day of the
่ ของธนาคารพาณิชย์
ในพอร์ตสินเชือ
following quarter
่ ไม่ก่อใหเกิ
โดยสินเชือ
้ ดรายได หมายถึ
้
ง
่ ก่อนหักค่าเผือ
เงินใหสิ้ นเชือ
่ หนีส
้ งสัย
่ จัดชัน
้ ตา่ กว่ามาตรฐาน
จะสูญของสินเชือ
สงสัย สงสัย จะสูญ และสูญ ตาม
หลักเกณฑ์ท ี่ ธปท. กาหนด สาหรั บ
่ รวม หมายถึง เงินใหสิ้ นเชือ
่ ก่อน
สินเชือ
หักค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัย จะสูญ รวมดอกเบีย
้
ค ้างรั บและส่วนปรั บมูลค่าจากการ
่ ง
ป้ องกันความเสีย

ธนาคาร
พาณิชย์จด
ทะเบีย นใน
ประเทศ

2006-Q1

ธนาคาร
พาณิชย์จด
ทะเบีย นใน
ประเทศ

2006-Q1

ธนาคาร
พาณิชย์จด
ทะเบีย นใน
ประเทศ

2006-Q1

Quarterly

1
Quarter

Ratio

2.2-196

2-214

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

2-215

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
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20)กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
• หน้าที่และภารกิจ
พิจารณา  เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน และดําเนินการกํากับดูแลงานด้านการพลังงานทหาร การบริหาร
การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น การสํารวจปิ โ ตรเลี ย มบนบกในภาคเหนื อ งานด้ า นกิ จ การพลเรื อ น และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• สรุุปภาพรวมและประเด็็นสำำ�คััญของการเข้้าสััมภาษณ์์
• กรมการพลัังงานทหาร มีีบ่่อน้ำำ��มัันฝาง หรืือชื่่�ออย่่างเป็็นทางการคืือ ศููนย์์พััฒนาปิิโตรเลีียมภาคเหนืือ อ.ฝาง จ.เชีียงใหม่่
เป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการสำำ�รวจ ขุุดเจาะ ผลิิต และกลั่่�นเป็็นผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันในรููปแบบต่่าง ๆ โดยผลิิตให้้กัับหน่่วยงาน
ความมั่่�นคง และหน่่วยงานทหารทางพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ เหลืือจากนั้้�นจึึงจำำ�หน่่ายออกไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้าน
• มีกองพลังงานทดแทน ซึง่ ปัจจุบนั เน้นไปทางด้านโซลาร์เซลล์ ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน (พพ. สนพ.) อย่างใกล้ชดิ
ได้รับการอนุเคราะห์ในการน�ำเสนอโครงการเข้าไปขอรับทุนสนับสนุนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุนถึงความเหมาะสมของโครงการ
• ปลายปีทแ่ี ล้ว ปลัดกระทรวงกลาโหมได้สงั่ การให้จดั ท�ำศูนย์สารสนเทศของกระทรวงกลาโหม โดยมีแนวความคิดเช่นเดียวกัน
กับกระทรวงพลังงาน
• ภารกิจหลัก 80% - 90% คือส�ำรวจ และขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานภาคเหนือ จะมีการรายงานมาทุกวัน
ว่าผลิตได้กบี่ าร์เรลต่อวัน เมือ่ ครบเดือนจะรายงานไปทีก่ รมธุรกิจพลังงาน โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ รายงานผลการด�ำเนินงานของ
บ่อน�้ำมันฝางเป็นยอดการผลิตน�้ำมันแยกตามผลิตภัณฑ์ และการจัดจ�ำหน่ายให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือ และส่ง
ออกประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นน�้ำมัน off spec จ�ำหน่ายให้ผู้ประกอบการใดบ้าง อีกส่วนคือส่งให้ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) รายงานทุกเดือน เป็นยอดการผลิตน�้ำมันดิบต่อเดือน
• ด้้านพลัังงานทดแทน ไม่่ได้้มีีภารกิิจในการสำำ�รวจ ขุุดเจาะเหมืือนกัับปิิโตรเลีียม ดัังนั้้�นจะเป็็นงานในลัักษณะขอรัับการ
สนัับสนุุนจากในกองทุุนฯ เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างสิ่่�งของที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั หน่่วยทหารในโครงการพระราชดำำ�ริิ
ซึ่่�งจะเป็็นตััวกลางในการสำำ�รวจความต้้องการของหน่่วยงานทหารในประเทศไทยทั้้�งหมด เช่่น ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลตามแนวชายแดน
หรืือหน่่วยงานที่่�ต้้องการ เช่่น โซลาร์์เซลล์์ประจำำ�ที่่�เป็็นแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้าให้้กัับหน่่วยทหารในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร ไม่่มีีไฟฟ้้าเข้้าถึึง ก็็
สามารถใช้้สำำ�หรัับติิดต่่อสื่่�อสาร การให้้แสงสว่่างในพื้้�นที่่� เหล่่านี้้�เป็็นต้้น เมื่่�อได้้รัับงบประมาณมาก็็จะแจกจ่่าย ดัังนั้้�น ในเรื่่�องของ
พลัังงานทดแทนจะไม่่มีข้ี อ้ มููลอะไรมาก ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องการขอเงิินจากกองทุุนฯ เมื่่�อกองทุุนให้้เงิินมาก็็จะทำำ�การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และนำำ�ไปมอบให้้กับั หน่่วยงานในพื้้�นที่่� และคอยกำำ�กัับดููแล รายงานผลต่่าง ๆ ให้้กับั กระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
• ข้อมูลที่กรมการพลังงานทหาร ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ในส่วนของ สนพ. จะเป็นเรื่องของราคา
ปิโตรเลียม และในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นในเรือ่ งของ สรุปข้อมูลการผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย ซึง่ เป็นข้อมูลโดยรวม
ของทั้งประเทศ และประกาศต่าง ๆ ทางหน้าเว็บ
• ข้อมูลด้านการผลิตจะเป็นหน่วยงานที่ฝางจัดเก็บไว้ว่ามีการผลิตหลุมใดบ้าง จ�ำนวนเท่าไหร่
• ข้อมูลที่กรมฯ จัดเก็บในรูปแบบ Excel ซึ่งข้อมูลที่เก็บ ณ ปัจจุบัน ย้อนหลังถึงปี 58 แต่ถ้าย้อนหลังมากกว่านี้ หรือข้อมูล
ในเชิงลึกกว่านี้จะต้องสอบถามที่บ่อน�้ำมันฝาง
• ภารกิจหลักของกองพลังงานทดแทนคือการส�ำรวจเฉพาะการ และการสนับสนุนให้กบั ทหารทีด่ อ้ ยโอกาสในการใช้พลังงาน
เน้นที่ไฟฟ้าเป็นหลัก เป็นการผลิตอุปกรณ์เล็กๆ เพื่อให้ทหารได้ใช้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแผน AEDP น้อยมาก เพราะไม่ได้ผลิตเพื่อ
จ�ำหน่ายหรือขาย และก็จะมีในส่วนของเหล่าทัพที่จะมีโซลาร์แก๊สบ้างขนาดเกือบ 1 MW ผลิตไว้ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลก�ำลัง
ผลิตมีเก็บข้อมูลไว้ สามารถรายงานให้ได้ เก็บข้อมูลเป็นจ�ำนวนการผลิตต่อปี
• หน่วยงานในกลาโหม จะมีหน่วยงาน อผศ. (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
แต่ไม่ใช่ทหาร ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทหารผ่านศึกพิการ ทหารผ่านศึกจะได้พื้นที่จากรัฐบาลสร้างเป็นนิคม ชุมชน กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ไม่กี่แห่ง) ผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่าย แต่มีไม่มากประมาณ 5 – 7 MW ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน คาดว่าได้ส่งข้อมูลให้
กระทรวงพลังงานอยู่แล้ว
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• โดยรวมพลังงานทดแทนที่ผลิตภายใต้กรมการพลังงานทหาร มีเพียง 0.025% เท่านั้น
• ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถระบุเป็นปริมาณรายหลุม รายวัน ที่ผลิตได้ และข้อมูลการกลั่นสามารถระบุ เป็นรายผลิตภัณฑ์
และปริมาณที่ผลิตได้
• ที่ฝางก�ำลังการผลิตต่อวันประมาณ 750 บาร์เรล โดยเฉลี่ยตั้งเป้าไว้ 3 หลุม 2 หลุมผลิตเพิ่ม 1 หลุม เพื่อการส�ำรวจ และ
ส�ำรวจพื้นที่เปลี่ยนไปทุก ๆ 5 ปี เปลี่ยนอ�ำเภอไปเรื่อย ๆ จะมีนักวิชาการที่จบธรณีวิทยาน�้ำมันโดยเฉพาะมาดูแลในส่วนนี้
• ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่ง่ ออกจะเป็็นแน็็ปทา ดีีเซล เตา (ไม่่มีเี บนซิิน) ซึ่่�งมีีข้อ้ มููลปริิมาณการส่่งออกและนำำ�ส่่งให้้ กรมธุุรกิิจพลัังงานทุุกเดืือน
• เนื่องจากข้อมูลของกรมฯ เป็น Excel ดังนั้นการเชื่อมโยงสามารถท�ำได้โดยวางบน Server และเปิด port ให้ภายนอก
เข้ามาได้ แต่ตอ้ งประสานผ่าน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ตัง้ อยูท่ ศี่ รีสมาน ปากเกร็ด เป็นหน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหม ที่รับผิดชอบเรื่องการวาง backbone เชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวง ซึ่งจะมีความช�ำนาญ และรับผิดชอบ
ดูแลเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ
• กรมฯ ฝากเรื่องของข้อมูลพลังงานที่กระจัดกระจายอยู่ที่หลาย ๆ หน่วยงาน ควรจะรวมที่จุด ๆ เดียว รวมถึงความล่าช้า
ของข้อมูล ซึ่งจะช้าไปประมาณ 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน แต่ก็เข้าใจว่า กว่าจะได้ข้อมูลจากต้นทางก็คงจะมีความล่าช้า 
• ข้อมูลเรือ่ งสายส่งก็เป็นประโยชน์ ซึง่ กรมฯ ได้ให้การสนับสนุนเรือ่ งสายส่งในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ซึง่ ข้อมูลของกระทรวงก็นา่ จะมี
ประโยชน์ในการติดตั้งสายส่งของกรมฯ
• กรมฯ จะมีการประชุม conference กับฝางในทุกสัปดาห์ และจะแจ้งรายละเอียดที่กระทรวงพลังงานด�ำเนินการอยู่นี้
ให้กับทางบ่อน�้ำมันฝางได้ทราบ และอาจจะท�ำการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการด�ำเนินงานของพลังงานไว้ล่วงหน้า
กรมฯ อยากให้มีข้อมูล online เกี่ยวกับรายละเอียดของสายส่งว่าที่ไหนที่สายส่งไม่พอ ที่ไหนที่ต้องการพลังงาน สามารถจะใช้
พลังงานตัวไหนขึ้นมาทดแทน ซึ่งตอนนี้การหาข้อมูลค่อนข้างยาก
• ที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาพยายามผลักดันให้กรมการพลังงานทหารเป็นประตูเพื่อที่จะติดต่อกับภายนอก ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พลังงานให้มาที่กรมการพลังงานทหารก่อน และกรมฯ จะท�ำหน้าที่กระจายข้อมูลไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ของกลาโหม
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลการกลั่นและการจ�ำหน่ายน�้ำมันของโรงกลั่นน�้ำมันฝาง
ข้อมูลปริมาณการผลิตของแหล่งน�้ำมันฝาง
ข้อมูลการกลั่นและการจ�ำหน่ายน�้ำมันของโรงกลั่นน�้ำมันฝาง
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
(Dataset_Name)
(Data_Owner)
1 ข้อมูลยอดรับ
ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ กรม
การพลังงานทหาร
2 ข้อมูลน�ำเข้ากลั่น
ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ กรม
การพลังงานทหาร
3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ กรม
การพลังงานทหาร
4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ กรม
จ�ำหน่าย
การพลังงานทหาร

ประเภทฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
Excel File
Excel File

ค�ำอธิบายอย่างย่อ
(Description)
เป็นยอดรับปริมาณน�้ำมันดิบจาก
แหล่งน�้ำมันฝาง
เป็นปริมาณน�ำ้ มันดิบทีน่ ำ� เข้ากลัน่
ในโรงกลั่นฝาง
เป็นปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดที่โรงกลั่นฝางกลั่นได้
เป็นปริมาณการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของโรงกลั่น
ฝาง

ค�ำส�ำคัญ
(Keyword)
ข้อมูลยอดรับ
ข้อมูลน�ำเข้ากลั่น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทกี่ ลัน่ ได้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่าย

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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Data Dictionary ของ Dataset
ข้้อมููลปริิมาณการผลิิตของแหล่่งน้ำำ��มัันฝาง
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ค�ำส�ำคัญ
(Dataset_Name)
(Data_Owner)
(Description)
(Keyword)
1 ข้อมูลปริมาณการผลิตของ กองนโยบายปิ โ ตรเลี ย ม เป็นปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบของ ข้อมูลปริมาณการผลิต
แหล่งน�้ำมันฝาง
กรมการพลังงานทหาร แหล่งน�้ำมันฝาง
ของแหล่งน�้ำมันฝาง
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล
สรุปการกลั่นและการจ�ำหน่ายน�้ำมันของโรง Monthly
กรมธุรกิจพลังงาน
กลั่นน�้ำมันฝาง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Excel

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลหลุมการผลิต (จ�ำนวนหลุม,ส�ำรอง)

รูปแบบข้อมูลทีต่ อ้ งการ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาทีต่ อ้ งการ
ข้อมูลสถิติ บนหน้าเว็บไซต์ สนพ.
ราคาน�้ำมัน บนหน้าเว็บไซต์ สนพ.
ประกาศสเปคน�้ำมัน
สรุปการผลิต-การใช้-การน�ำเข้า-การส่งออก น�ำ้ มัน
ศักยภาพพลังงานทดแทน
ศักยภาพสายส่ง
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ชื่อชุดข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล
สนพ.
สนพ.
ธพ.
ธพ.

แหล่งที่มา 

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

หน่วยที่ย่อยที่สุดของการ รูปแบบการเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการผลิตของ กองนโยบายปิโตรเลียม แหล่งน�ำ้ มันฝาง สถานประกอบการ
CSV/XLS
แหล่งน�้ำมันฝาง
กรมการพลังงานทหาร
ข้อมูลยอดรับ
ส่ ว นบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ โรงกลั่นฝาง สถานประกอบการ
CSV/XLS
กรมการพลังงานทหาร
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
แหล่งที่มา  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการ รูปแบบการเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลน�ำเข้ากลั่น
ส่ ว นบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ โรงกลั่นฝาง สถานประกอบการ
CSV/XLS
กรมการพลังงานทหาร
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เจ้าของข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ ส่ ว นบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ โรงกลั่นฝาง
กรมการพลังงานทหาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย ส่ ว นบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ โรงกลั่นฝาง
กรมการพลังงานทหาร

สถานประกอบการ

CSV/XLS

สถานประกอบการ

CSV/XLS
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Data Dictionary ของ Dataset
ล�ำดับ
ที่

ชื่อชุด
ข้อมูล
(Dataset_
Name)

ชื่อฟิลด์
ข้อมูล
(Attribute)

1

ข้อมูล
ยอดรับ

YEAR
MONTH
ENERGY
TYPE
UNIT
Quantity

2

ข้อมูล
น�ำเข้ากลัน่

YEAR
MONTH
ENERGY
TYPE

ค�ำอธิบาย
ฟิลด์
(Description)

ระดับชั้น ประเภท ขนาด คุณลักษณะ
ความลับ
ข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูล
(Classifica- (Data_ (Data_ (Charatertion)
Type) Size) istic_Type)
(M/O/C)
M = Mandatory ห้าม
เป็นค่าว่าง
O = Optional สามารถ
เป็นค่าว่างได้
C = Condition มี
เงือ่ นไข
ตัวเลข
4
M
ปี
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวอักษร 10
M
เดือน
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวอักษร 50
M
ชนิดพลังงาน
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวอักษร 10
M
หน่วย
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวเลข 18,3
M
ปริมาณ
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวเลข
4
M
ปี
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวอักษร 10
M
เดือน
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ
ตัวอักษร 50
M
ชนิดพลังงาน
ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ

แหล่ง รูปแบบ เงือ่ นไข
ที่มาของ (Data_ (Conค่าที่ระบุ Fordiในฟิลด์ mat) tion)
(Data_
Source)

ได้จาก
อีเมล์

ปี ค.ศ.
4 หลัก

ได้จาก
อีเมล์

เดือน
เช่น
ก.ย.

ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์

ปี ค.ศ.
4 หลัก

ได้จาก
อีเมล์

เดือน
เช่น
ก.ย.

ได้จาก
อีเมล์
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ล�ำดับ
ที่

ชื่อชุด
ข้อมูล
(Dataset_
Name)

ชื่อฟิลด์
ข้อมูล
(Attribute)

UNIT
Quantity
3

ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
ที่กลั่นได้

YEAR
MONTH
ENERGY
TYPE
UNIT
Quantity

4

ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
ทีจ่ ำ� หน่าย

YEAR
MONTH
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ค�ำอธิบาย
ฟิลด์
(Description)

ระดับชั้น ประเภท ขนาด คุณลักษณะ
ความลับ
ข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูล
(Classifica- (Data_ (Data_ (Charatertion)
Type) Size) istic_Type)
(M/O/C)
M = Mandatory ห้าม
เป็นค่าว่าง
O = Optional สามารถ
เป็นค่าว่างได้
C = Condition มี
เงือ่ นไข
หน่วย
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
ปริมาณ
ข้อมูล
ตัวเลข 18,3
M
ความลับ
ทางราชการ
ปี
ข้อมูล
ตัวเลข
4
M
ความลับ
ทางราชการ
เดือน
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
ชนิดพลังงาน
ข้อมูล
ตัวอักษร 50
M
ความลับ
ทางราชการ
หน่วย
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
ปริมาณ
ข้อมูล
ตัวเลข 18,3
M
ความลับ
ทางราชการ
ปี
ข้อมูล
ตัวเลข
4
M
ความลับ
ทางราชการ
เดือน
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แหล่ง รูปแบบ เงือ่ นไข
ที่มาของ (Data_ (Conค่าที่ระบุ Fordiในฟิลด์ mat) tion)
(Data_
Source)

ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์

ปี ค.ศ.
4 หลัก

ได้จาก
อีเมล์

เดือน
เช่น
ก.ย.

ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์

ปี ค.ศ.
4 หลัก

ได้จาก
อีเมล์

เดือน
เช่น
ก.ย.

ล�ำดับ
ที่

5

ชื่อชุด
ข้อมูล
(Dataset_
Name)

ชื่อฟิลด์
ข้อมูล
(Attribute)

ค�ำอธิบาย
ฟิลด์
(Description)

ระดับชั้น ประเภท ขนาด คุณลักษณะ
ความลับ
ข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูล
(Classifica- (Data_ (Data_ (Charatertion)
Type) Size) istic_Type)
(M/O/C)
M = Mandatory ห้าม
เป็นค่าว่าง
O = Optional สามารถ
เป็นค่าว่างได้
C = Condition มี
เงือ่ นไข
ENERGY ชนิดพลังงาน
ข้อมูล
ตัวอักษร 50
M
TYPE
ความลับ
ทางราชการ
UNIT
หน่วย
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
Quantity ปริมาณ
ข้อมูล
ตัวเลข 18,3
M
ความลับ
ทางราชการ
ข้อมูล
YEAR
ปี
ข้อมูล
ตัวเลข
4
M
ปริมาณ
ความลับ
การผลิต
ทางราชการ
ของแหล่ง
น�้ำมันฝาง
MONTH
เดือน
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
ENERGY ชนิดพลังงาน
ข้อมูล
ตัวอักษร 50
M
TYPE
ความลับ
ทางราชการ
UNIT
หน่วย
ข้อมูล
ตัวอักษร 10
M
ความลับ
ทางราชการ
Quantity ปริมาณ
ข้อมูล
ตัวเลข 18,3
M
ความลับ
ทางราชการ

แหล่ง รูปแบบ เงือ่ นไข
ที่มาของ (Data_ (Conค่าที่ระบุ Fordiในฟิลด์ mat) tion)
(Data_
Source)

ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์

ปี พ.ศ.
4 หลัก

ได้จาก
อีเมล์

เดือน
เช่น
มกราคม

ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
ได้จาก
อีเมล์
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21) กรมสรรพสามิต
• หน้าที่และภารกิจ
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยสุรา  กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา  กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมายอื่นที่กรมมีหน้าที่จัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย สุรา 
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก�ำหนดไว้ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา 
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(2) ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
(4) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การก�ำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม
(5) บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
(6) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรม หรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
										
• สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ปัจจุบัน กรมสรรพสามิต (กรมฯ) มีการให้ข้อมูลผ่าน linkage ของ DGA ซึ่งเป็นตัวกลางไปเชื่อมกับกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพ ที่ได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้ด�ำเนินการพัฒนาเรื่อง การบูรณาการข้อมูลภาครัฐร่วมกัน
มติ ครม. ให้หน่วยงานราชการทีจ่ ะเปิดข้อมูลให้เชือ่ มโยงให้ผา่ น linkage เป็นทางหลัก ไม่ตอ้ งผ่านช่องทางอืน่ เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ต่อหน่วยงานอื่นด้วย เช่น ข้อมูลใบอนุญาต สถิติการจัดเก็บภาษี ทะเบียนสรรพสามิต ที่ปัจจุบันเปิดให้เชื่อมโยงผ่าน linkage
นอกจากหน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงอยู่แล้ว ถ้ามีหน่วยงานอื่นมาขอใช้ก็จะง่ายขึ้น และเกี่ยวเนื่องจาก มติ ครม. เรื่อง zero copy ที่
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนน�ำส�ำเนาเอกสารทีท่ างราชการออกให้แก่ประชาชน
เข้ามา มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถท�ำธุรกรรมของสรรพสามิตได้เลย โดยกรมการปกครองติดตามการด�ำเนินงานเรือ่ ง
นี้อยู่ ถือเป็นมาตรการระยะสั้น ต่อไปจะมีระยะกลาง คือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปที่กรมการปกครองทั้งหมด หาก
ต้องการจะดูข้อมูลทะเบียนราษฎร์ คนต่างด้าว จะเชื่อมโยงดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบสารสนเทศของสรรพสามิต
ต่อไป หน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลของกรมฯ ผ่าน linkage นี้ได้ เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ดูประวัติการช�ำระภาษี
ซึ่งก่อนที่จะมี linkage จะต้องมีหนังสือขออนุญาต ต้องท�ำ MOU ด้วยเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายใน กรมฯ จะท�ำข้อมูล
เมื่อมีผู้ร้องขอ โดยพิจารณาความลึกของข้อมูลด้วย และน�ำขึ้นผ่าน linkage นี้ มีหลายหน่วยที่เข้ามาร้องขอใช้เชื่อมกับกรมฯ
เช่น กรมบังคับคดี DSI ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส่วนใหญ่จะดูข้อมูลการช�ำระภาษีเพื่อน�ำไปใช้กับงานของหน่วยงานตนเอง
• กรมฯ มีบริการข้อมูลที่เป็น open data ผ่านเว็บไซต์ในเรื่องการค�ำนวณภาษีของรถยนต์
• กรมฯ ก็มีโครงการเกี่ยวกับ Big data น�ำข้อมูลที่กระจายอยู่ในแต่ละส่วนรวมมาไว้ที่เดียวกัน จัดท�ำความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล จัดท�ำ Analytics วิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ เริ่มจัดท�ำ Big data ปี 2564 โดยได้รับงบประมาณในการจัดท�ำของปี 2563
มีการท�ำ Data center เร็วๆ นี้ จะมี paperless ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจ้างที่ปรึกษาให้ช่วยดูอยู่
• กระบวนการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคือ จัดเก็บภาษีเมือ่ น�ำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม จะมีพกิ ดั อัตราสรรพสามิตใน
การควบคุม สินค้าประเภทน�้ำมันจะเก็บภาษีตามปริมาณ เมื่อน�ำออกจากโรงกลั่น ต้องช�ำระภาษีสรรพสามิต ภายใน 10 วันหลัง
จากขนออก ในการช�ำระภาษี ถ้าชนิดน�้ำมันใดตรงกับประกาศของ สนพ. เรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบ
การจะต้องท�ำส่งเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมาด้วย ทางกรมฯ จะเป็นผู้เก็บเรื่องบัญชีจะส่งให้กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ต่อไป
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ กรมฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องปริมาณการขนออกแต่ละรอบ ผู้ประกอบการจะแนบแบบฟอร์มทุน 1 ในการ
ส่งเงินเข้ากองทุน แนบพร้อมกับตัวแบบฟอร์มกองทุน 4 ทีม่ รี ายละเอียดชนิดน�ำ้ มัน วันทีน่ ำ� ออก ปริมาณเท่าไหร่ ตรงตามประกาศ
สนพ. เรือ่ งการเก็บเงินเข้ากองทุนวันไหน และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตหน้างานจะเป็นคนเช็คว่าได้เก็บเงินเข้ากองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ตรงตามที่ สนพ. ประกาศหรือไม่
• วิธีการค�ำนวณภาษี กรมฯ มี Data Taxonomy อยู่ระหว่างปรับปรุงให้เข้ากับ พ.ร.บ. สรรพสามิต 2560 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณเมษายน 2563 จะมีระบุว่าปริมาตรเท่าใดเสียภาษีเท่าใด ค�ำนวณละเอียด
• พิกัดอัตราภาษีของแต่ละประเภท กรมฯ จะเป็นคนก�ำหนดว่าจะเก็บในอัตราเท่าใด โดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกประกาศ
ซึ่งจะมีการประกาศหน้าเว็บไซต์ของกรมฯ ในเรื่องพิกัดอัตราภาษี จะมีระบบชื่อ EDI.EXCISE จะมีพิกัดบอกว่าเป็นอัตราเท่าไหร่
ชนิดใด มีเรื่องของการน�ำเข้าด้วยแลกเปลี่ยนอัตรากับทางกรมศุลกากร ในประเทศก็ใช้รหัสนี้เช่นเดียวกัน
• พ.ร.บ. สรรพสามิต 2560 เป็น พ.ร.บ. ที่รวมทุกสินค้าภายใต้การก�ำกับดูแลของสรรพสามิต แต่โหมดการบังคับใช้ เช่น
เอทานอล ก็ยังอิง พ.ร.บ.สุรา  อยู่ เพราะเป็นสินค้าควบคุม เอทานอลไม่ได้เข้าพิกัดของกรมสรรพสามิต แต่เวลาขนออกจาก
โรงงานน�้ำตาลที่ผลิตเอทานอล ต้องขออนุญาตทางกรมฯ ในการขนออกเพื่อน�ำไปผสมกับน�้ำมัน
• กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต จะมีเงินทีเ่ ก็บให้ทอ้ งถิน่ เงินส่งกองทุนต่าง ๆ ส่วนหนึง่ จัดสรรเข้ากระทรวง
เพื่อใช้ในการบริหาร
• ภาษีรถยนต์ ประเภทใหม่ เช่น EV หลักการคือ แต่ละประเภทที่มีการเก็บภาษีเพิ่ม กรมฯ จะมีการประกาศพิกัด EDI
เป็นฉบับ เป็นช่วงๆ ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของส�ำนักแผน นโยบายการเก็บภาษีเป็นเรื่องของผู้บริหาร
• ส�ำหรับแบบสอบถาม ทางกรมฯ ได้กระจายไปในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกรอกแล้ว
• น�้ำมันหล่อลื่น มีพิกัดอัตราภาษี ปัญหาคือแต่ละบริษัท น�้ำมันเครื่องชื่อเรียกไม่เหมือนกัน ชื่อทางการค้ากับชื่อทางเคมี
การจะจัดหมวดหมู่ จัดพิกัดยากมาก ตัวเลขปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันหล่อลื่น จะได้จากกรมศุลกากร ซึ่งเป็นคนจัดเก็บภาษีให้
สรรพสามิต
• Big data ทีท่ างกรมสรรพสามิตก�ำลังจะเริม่ ท�ำ เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ภายในของกรมฯ เพือ่ ใช้บริหารข้อมูล เนือ่ งจาก
ต้องดูแลสินค้าหลายชนิดหลายส่วน จึงพยายามรวบรวมให้ข้อมูล ที่จุดๆ เดียว เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ทุกส่วนมาดึงข้อมูลจากที่
นี่ไปใช้ และอาจขอข้อมูลจากภายนอกมา ผู้บริหารอาจต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกจัดเก็บที่หน่วยงานภายนอก
• การเชื่อมโยงข้อมูลที่ linkage เอาขึ้นให้บริการหน่วยงานบังคับให้อยู่ในรูปแบบ API service การเชื่อมโยงกับภายนอก
ตามนโยบายของรัฐหลักๆ น่าจะเป็นระบบ GIN แต่ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่กรมฯ ร้องขอเชื่อมโยง
• ทาง สนพ. หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน linkage โดยไปสมัครกับกรมการปกครองเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่
ใน linkage นั้น สนพ. จะสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เฉพาะจุด จะเปิดจุดระหว่าง server ของ สนพ. เองวิ่งผ่าน AOI เข้ามาที่
สรรพสามิต เพือ่ ป้องกันหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ได้รอ้ งขอมาใช้ ต้องท�ำหนังสือขอใช้ขอ้ มูลผ่านอธิบดีของกรมสรรพสามิต เพือ่ พิจารณา
ก่อนว่า เซตข้อมูลทึ่ต้องการมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นข้อมูลทั่วๆ ไปก็ให้ได้ แต่ถ้าข้อมูล sensitive จะต้องปรึกษาทางกฎหมายว่าเปิด
เผยได้หรือไม่ จากนั้น สนพ. ส�ำเนาหนังสือฉบับนี้ให้ทางกรมการปกครอง ทางกรมฯ มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วม linkage นี้
ในภาครัฐอยู่แล้ว ขอเข้าร่วมได้เลย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลภาษีน�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพลังงาน เช่น ภาษีรถยนต์
ภาษีคาร์บอน
ราคาน�้ำมันเตา
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
22)กรมการค้าภายใน
หน้าที่และภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
กําหนดให้กรมการค้าภายในมีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกํากับดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาการค้าภายในประเทศให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบการค้าเสรี และผู้บริโภค
ได้รับการพิทักษ์ประโยชน์โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
โภคภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว กฎหมายว่าด้วยมาตราชัง่ ตวงวัดกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําและประสานแผนปฏิบตั ริ าชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง รวมทัง้ เร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรม และดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนา
ระบบ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้าภายในประเทศ
3. จัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม
4. จัดระเบียบและส่งเสริมระบบการค้าสินค้าเพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
5. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. จัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์
ประโยชน์ของตนเอง
7. จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์
8. จัดระเบียบเกี่ยวกับการค้าและการตลาด รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ
9. พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อส่งเสริมการค้าให้เป็นธรรม
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ไม่สามารถนัดหมายได้ เนื่องจากหน่วยงานมีภารกิจในช่วงเวลาสถานการณ์โควิด - 19
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
1 ระบบข้อมูลสินค้าเกษตร
2 ระบบฐานข้อมูลการค้าภายในประเทศ
3 ระบบงานชั่งตวงวัด
4 ข้อมูลการรับซื้อ ผลิตจําหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน�้ำมันปาล์ม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ราคาปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มของไทย ทั้งระบบ Daily
(รายวัน)
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลรายละเอียดด้านน�้ำมันปาล์ม
ข้อมูลรายละเอียดด้านอ้อยและมันส�ำปะหลัง

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
23)ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• หน้าที่และภารกิจ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติเิ ศรษฐกิิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ดัังนี้้�
1. วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูก และการผลิตทางการเกษตร แหล่งการ
เพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน�้ำ ประเภทของเกษตรกรรม รายได้หลักของเกษตรกร
และความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก�ำหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ
3. ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
วิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตรกรรม
4. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืช และ เลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิตกิ ารเกษตรทุกชนิดทัง้ ในด้านผลผลิตของพืชและสัตว์ ภาวะเศรษฐกิจทางการเกษตร รายได้ รายจ่าย
ของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตร และข้อมูลอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจการเกษตร
ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และจัดท�ำเอกสารสถิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับ
เศรษฐกิจการเกษตร เผยแพร่และโฆษณาข้อมูลสถิติการเกษตร
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6. วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนในโครงการเกษตร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จและความก้าวหน้าของ
โครงการและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคที่ต้องกระท�ำเป็นการเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ
7. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอืน่ ๆ รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างทีจ่ ำ� เป็นในการวางแผนพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์
8. จัดท�ำทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุ่มของแต่ละสาขา
9. ประสานงานในการก�ำหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยราชการต่าง ๆ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภารกิจหลักของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. จัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เตือนภัยการเกษตร และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร ก�ำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและเสนอแนะแผนพัฒนาสินค้าเกษตร
และธุรกิจเกษตร
3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนพัฒนาเกษตรกร แผนพัฒนาการเกษตร และเสนอแนะนโยบายการเกษตร / แผนงาน /
โครงการ
4. ติดตาม ประเมินผล ความเหมาะสม ความก้าวหน้า และความส�ำเร็จ ของการด�ำเนินงานตามงบประมาณ / แผนงาน /
โครงการ
5. จัดท�ำและรายงานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษาวิจยั เศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตร ศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร และติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการในระดับพื้นที่
สรุปภาพรวมและประเด็นส�ำคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประเมินผล ผู้ดูแลศูนย์ Big Data เสนอภาพรวมการจัดท�ำ Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในทุกด้าน มีฐาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ย้อนหลัง 40 ปี ตามรายละเอียดดังนี้
• สศก. มีฐานข้อมูลอ�ำนวยการ Farmer One ที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กับ 6 หน่วยงาน คือ สศก. กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอนาคตมีแผนจะเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่มีข้อมูลเกษตรกรเพื่อน�ำมาวางแผนเป็นรายบุคคล
• ฐานข้อมูลอีกตัวคือ ฐานข้อมูล Big data สินค้าเกษตรทีจ่ ดั ท�ำแบบเร่งด่วนโดยเก็บข้อมูลต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง
ของสินค้าเกษตร 13 ชนิด
• ปัจจุบนั มีการยกระดับเป็นฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ เนือ่ งด้วยตอนนีม้ คี วามพร้อมทางด้านกฎหมายและบุคลากร ทัง้
นักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐกร นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ สหวิชาการ ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการ
เกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อน�ำรายงานผู้บริหารได้
• มีการจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบายเกษตร 4.0 โดยมีทา่ นอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธานและมีคณะอนุกรรมการ
ด้าน Big data และ Gov Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่านเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน
มาช่วยขับเคลื่อน และมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงาน 10 กระทรวงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถเชื่อม
ต่อข้อมูล และด�ำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ส�ำคัญที่พัฒนา
ต่อยอดมาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาตินี้จะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ภาคการเกษตร ที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส�ำหรับใช้ประกอบใน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

งานเชิงนโยบายของภาครัฐ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
เกษตรกร ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นมี GPDI เข้ามาช่วยวางระบบและพัฒนา เริ่มด้วยสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ปาล์ม
น�้ำมัน ยางพารา มันส�ำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาขึ้น dashboard และมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนการเกษตร
• จะมีการจัดการสัมมนาการเชื่อมโยงข้อมูลกว่า 300 รายการ และพูดถึงการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับในเชิงเทคนิค
• โครงสร้างของศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจมา 30 ท่าน ให้สามารถท�ำงานทุกมิติ การเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์เศรษฐกิจ และ การวิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบาย มีการจัดท�ำบัญชีข้อมูล มี
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และอื่น ๆ ครบทุก functions งาน
• วันที่ 10 มกราคม 2563 มีขอ้ มูลภายใน 324 รายการ และมีการจัดท�ำ data catalog ของข้อมูลภายในกระทรวงเกษตรเอง
และเปิดให้บริการแก่หน่วยงาน
• การจัดท�ำศูนย์ฯ มีการของบจากส�ำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวน 80 ล้าน และระดมทุนจากแหล่งอื่น ๆ
เลขาธิการฯ แจ้งว่าตอนนีจ้ ดั ให้ตงั้ เป็นส�ำนักขึน้ มีขา้ ราชการและ out-source เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน data analytics ซึง่ การจัดตัง้
ศูนย์ตอ้ งมีการเขียนขอเงินจากหลายหน่วยงาน เช่น กองสลาก ให้ทนุ มาจัดท�ำศูนย์การเรียนรูข้ องเกษตรกร ส�ำหรับศูนย์สารสนเทศ
นี้เป็นศูนย์ฯ ที่มีบทบาทตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การท�ำงานนั้นเร็วขึ้น และหน่วยงานพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย
มีทั้ง พ.ร.บ. และกฎกระทรวง ปี 2557 การประสานกับกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ควรมีคณะกรรมการข้อมูลเอกภาพที่มีปลัด
กระทรวงเป็นประธาน ช่วยให้ประสานงานได้งา่ ยขึน้ - การเตรียมงานขัน้ ต่อไปหลังจาก MOU คือ ปลายกุมภาพันธ์ จะมีสมั มนาใหญ่
ที่พัทยา  ให้เจ้าหน้าที่มาท�ำ data catalog เดียวกัน มีข้อมูลใดที่สามารถเปิดเผยได้จริงๆ ภาคเอกชนอยากได้อะไรจัดท�ำเป็น
data set ออกมา และไปคุยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากรว่าต้องการข้อมูลอะไร และคาดว่าเดือนมีนาคมนี้น่าจะ
เริ่มให้บริการข้อมูลได้
ผู้อ�ำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. แจ้งว่า  ปัจจุบันมีห้อง computer แม่ข่ายเป็น มี VM และ public cloud
ภายใน สศก. ระบบการส�ำรวจข้อมูลการเกษตร ต่อไปคาดว่าจะมีการน�ำระบบขึน้ cloud ภาครัฐบางส่วน มีการยืนยันตัวตนผ่าน
AD มี application ส่วนกลาง ส่วนใหญ่เป็น web มี mobile app บ้าง มีภูมิภาค 12 เขต คอยเก็บข้อมูล มีเกษตรกรอาสาไป
ช่วยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สม�่ำเสมอ ซึ่งจะมีศูนย์สารสนเทศของเค้าเอง ต่อไปจะมีการจัดท�ำ catalog และการท�ำ
cleansing และคาดหวังว่าต่อไปจะใช้ AI ในการประมวลผล
ประเด็นหารือ
ผู้อ�ำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. ได้ศึกษาแบบฟอร์มที่ทาง สนพ. ส่งมาให้ และส�ำรวจข้อมูลภายใน มีทั้งที่เป็น
เจ้าของเอง และของหน่วยงานอื่น แบ่งเป็น 10 กลุ่มใหญ่ ทั้งใน Farmer One ฐานข้อมูลเกษตรกร มีทั้งข้อมูลภายใน ข้อมูลกรม
ปศุสัตว์ ยังไม่มีการปรับปรุง ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม บอกว่าเกษตรกรมีพื้นที่อะไร เช่น นส.3 ข้อมูลกิจกรรมเกษตรกร - การใช้
เนื้อที่ท�ำกิจกรรมการเกษตรอะไร อย่างไร มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายวัน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร จะตัดยอดข้อมูลทุก
เที่ยงคืนของทุกวัน เพราะเค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาขึ้นทะเบียน ในช่วงเวลาขึ้นทะเบียน กรมประมงตัดยอดทุกวัน
แต่นำ� เข้า database ทุกสัปดาห์ ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร – สมาชิกประกอบอาชีพอะไร ข้อมูลปัญหาของเกษตรกร - เป็น
ครัวเรือน - ท�ำกิจกรรมแล้วพบปัญหาอะไรบ้าง ซึง่ ข้อมูลนีไ้ ด้แค่เฉพาะผูแ้ จ้ง ข้อมูลพืน้ ทีถ่ อื ครอง – ได้ขอ้ มูลมาจากทุกหน่วยงาน
ข้อมูลการเป็นสมาชิก ข้อมูลรายได้ ต้องกรอก ในการขึ้นทะเบียน ข้อมูลแหล่งน�้ำทางการเกษตร ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่บน
www.farmerone.org
• ข้อมูลบางส่วนยังอยู่ใน Excel เพราะเจ้าของข้อมูลนั้นยังไม่มีการ key in เข้าระบบ
• ข้อมูลทุกอย่างนี้เป็นตามรายเกษตรกร เนื่องจากการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต่างกัน เช่น บางที่เก็บเป็นครัวเรือน
บางที่เก็บตามประเภท จึงมีการ duplicated ของข้อมูล
สศก. มีข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดแล้วประมาณ 50 ปี มีการแสดงข้อมูลภัยธรรมชาติบน website ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็น Excel ยัง
ไม่มีเป็น GIS
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ข้อมูลพืชพลังงาน เช่น กรมปศุสตั ว์ มีการส่งเสริมพวกหญ้าเนเปีย และมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วซึง่ สามารถจัดชุดให้กบั ข้อมูลพืชพลังงาน
ได้ ตอนนี้มีการท�ำ data catalog หรือ สมาคมอ้อยมีความต้องการเก็บข้อมูลเรื่องใบอ้อยก็มีข้อมูลเก็บไว้
ปัจจุบัน สนพ. มีการท�ำสูตรเพื่อค�ำนวณ เช่น ใบอ้อยนั้นสามารถน�ำไปขายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงได้ ข้อจ�ำกัดคือราคาถูกมาก
ตันละ 200 ค่าแรงในการตัดใบอ้อยและค่าขนส่งนัน้ ไม่คมุ้ กับการขาย จึงเผาจะง่ายกว่า และใครเผาช้าก็จะเก็บปิดหีบไม่ทนั ฝาก
เรื่องการตัง้ นโยบายปรับราคารับซือ้ เศษใบไม้ หรือ หญ้าเนเปีย 3,000 ไร่ = 1 Mwatt กระทรวงพลังงานอยากได้ขอ้ มูลมาประกอบกัน
สศก. แจ้งว่า น�ำ้ มันปาล์มทีป่ จั จุบนั ราคาสูงมาก นโยบายกระทรวงพลังงานและ B10 ท�ำให้เกิดการลักลอบน�ำเข้า ตอนนีย้ งั คง
เป็นนโยบายต่อเนื่องหรือไม่
รผอ.สนพ. ชี้แจงว่าตอนนี้จะส่งเสริม B10 ซึ่งจะใช้ B100 6 ล้านลิตร/วัน และต้องการ 2M ตันต่อปี และรวมแล้วต้องการ
3 ล้านตัน/ปี และปาล์มจะไม่ต�่ำกว่า 3 บาท หากส่งเสริมเยอะเกินไป กระทรวงพลังงงานนั้นอาจไม่สามารถสนับสนุนได้
เลขาธิการฯ อยากให้มกี ารควบคุมพืน้ ทีก่ ารปลูกปาล์ม กับ ยาง ให้สอดคล้องกันเพือ่ ช่วยให้ไม่ตอ้ งขยายพืน้ ทีแ่ ละราคาสินค้า
การเกษตรตกต�่ำ
ที่ปรึกษา กล่าวว่า  stock ปาล์มนั้นมีจ�ำนวนไม่แน่นอน ต้องการทราบถึงความต้องการที่แท้จริง ตอนนี้ราคาที่สูงขึ้นเพราะ
ผลผลิตต�่ำ อยากให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน
สศก. แจ้งว่า ตอนนีก้ ำ� ลังท�ำ data catalog อยูจ่ งึ อยากทราบว่าแต่ละกรมมีชดุ ข้อมูลอะไรอยูบ่ า้ ง และทาง สนพ. สามารถน�ำ
ไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วน link มาจากฐานข้อมูลบางส่วน เช่น การยางนั้น dump ข้อมูลครัวเรือนของมหาดไทยกับทางกระทรวง
เกษตรนั้นต่างกัน แต่ทางเกษตรจะใช้ค�ำนิยามเดียวกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนไม่มีข้อบังคับว่าต้องแจ้งเมื่อไหร่
เพราะไม่มีกฎหมายบังคับ หากแต่เมื่อมีการประกันรายได้ หรือ ได้รับสิทธิผลประโยชน์จากอุทกภัยก็จะไม่ได้รับ ดังนั้นตัวเลข
ที่เห็นอาจไม่ครบทุกคน
ส�ำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นใช้ สศก. จัดจ้างให้บริษัทพัฒนา  และ NECTEC เขียนตัวเชื่อมฐานข้อมูล ใส่ใน GTX ของ
NECTEC
ข้อมูลการยางมีการท�ำเป็น view ไว้ให้ มีบางตัวที่เปิดเป็น API ไว้ให้เข้ามา
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สศก. มอบให้นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร เป็นผู้ดูแลและ
ประสานงานกับ สนพ.
ข้อเสนอแนะ
เลขาธิการฯ แนะน�ำว่าการจัดตัง้ ศูนย์ควรมีกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถประสานขอข้อมูลกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
รูปแบบ Application
API/ WebService
(Web/Windows/Mobile)
เชื่อมต่อ
1 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
www.farmerone.org
มี
2 ระบบ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตาม agri-bigdata.org/site/product13
มี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี)
3 ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
www.oae.go.th
มี
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ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
FARMER
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์,
กรมประมง
FARMER_PROBLEM
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง,
กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรม
หม่อนไหม และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
FARMERADDRESS
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์,
กรมประมง
FARMERHOUSE
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์,
MEMBERARGORG
กรมประมง
FARMERHOUSEMEMBER กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง,
กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรม
หม่อนไหม และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ข้อมูลเกษตรกร

ค�ำส�ำคัญ
ข้ อ มู ล เกษตรกร,ทะเบี ย น
เกษตรกร, ข้อมูลสมุดเล่มเขียว
ข้อมูลปัญหาที่ประสบ ปัญหาทางการเกษตร
ในการท�ำกิจกรรม

ข้อมูลที่อยู่เกษตรกร

ที่อยู่เกษตรกร

ข้อมูลการเป็นสมาชิก สมาชิ ก สหกรณ์ , การเป็ น
องค์กร
สมาชิกกองทุนของเกษตรกร
ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน ข้ อ มู ล สมาชิ ก ครั ว เรื อ น,การ
ศึ ก ษาของสมาชิ ก ในครั ว
เรื อ น,จ� ำ นวนสมาชิ ก ครั ว
เรื อ น,การประกอบอาชี พ
สมาชิกครัวเรือน
AGRICULTUREAREA
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, ข้อมูลพืน้ ทีค่ รอบครอง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ถื อ ครองของ
เกษตรกร, พื้ น ที่ ป ระกอบ
กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรม
การเกษตร
หม่อนไหม และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
AGRICULTURE
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์, ข้อมูลเอกสารสิทธิ์
พื้นที่ถือครอง, ประเภทของ
AREADOCUMENT
กรมประมง
ที่ ดิ น ที่ ถื อ ครอง, พื้ น ที่ ที่ จ ด
ทะเบียนข้อมูลเอกสารสิทธิ์
AGRICULTUREACTIVITY กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป ระกอบ ข้ อ มู ล เพาะปลู ก , พื้ น ที่ เ ก็ บ
กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรม กิจกรรมการเกษตร เกี่ยว
หม่อนไหม และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
DOAE_PUBLIC_
กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลรายได้/
รายได้เกษตรกร,หนี้สิน ของ
INCOME_LIST
เครื่องจักรกลทางการ เกษตรกร
เกษตร
DOAE_PUBLIC_
กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลแหล่งน�ำ้ ทางการ แหล่งน�้ำทางการเกษตร
WATER_LIST
เกษตร
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ระบบ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี)
ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ครัวเรือนเกษตรกร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร แสดงข้ อ มู ล จ� ำ นวนครั ว
เรื อ นที่ ขึ้ น ทะเบี ย นสะสม
แยกตามกลุ่มกิจกรรม
เนื้อที่ใช้ประโยชน์การเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร แ ส ด ง ข ้ อ มู ล เ นื้ อ ที่ ใช ้
ประโยชน์การเกษตร
รายจังหวัด
รายได้เงินสดทางการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร แสดงข้อมูลรายได้เงินสด
ทางการเกษตร รายจังหวัด
ข้อมูลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร แสดงข้ อ มู ล จ� ำ นวนครั ว
รายกลุ่มสินค้า
เรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่
เก็ บ เกี่ ย ว ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
แยกตามสินค้า รายต�ำบล
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูลการผลิต

เจ้าของข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ข้อมูลต้นทุนสินค�้ำเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ราคาที่เกษตรกรขายได้
ณ ไร่นา
รายได้เงินสดทางการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลศักยภาพการผลิตพืชพลังงานรายฤดูกาล
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ค�ำอธิบายอย่างย่อ
ข้อมูลเนือ้ ทีเ่ พาะปลูก เนือ้ ที่
เก็บเกีย่ ว ผลผลิต ของสินค้า
เกษตรที่ส�ำคัญ
ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตร
ข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า เกษตร
รายวัน ณ ตลาดส�ำคัญ
เป็ น ข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า ที่
เกษตรขายได้
รายได้ทางการเกษตรสุทธิ

ค�ำส�ำคัญ
จ�ำนวนครัวเรือน

เนื้อที่ใช้ประโยชน์การเกษตร

รายได้เงินสดทางการเกษตร
จ�ำนวนครัวเรือน

ค�ำส�ำคัญ
ข้อมูลการผลิต

ต้นทุนสินค้าเกษตร
ราคารายวัน
ราคาสินค้า
รายได้ทางการเกษตร,รายจ่าย
ทางการเกษตร,รายได้ สุ ท ธิ
ทางการเกษตร,รายได้ น อก
การเกษตร,เงินออมเบื้องต้น

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้
ไม่มี องการใช้งาน
ไม่มี
IT Infrastructure
IT Infrastructure

2.2-220
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
กลุม่ ชนิดพลังงาน ประเภทข้อมูล / ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
/หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย
การเกษตร
เกษตรกร
FARMER
กรมส่งเสริมการเกษตร,
กรมปศุสัตว์, กรมประมง
การเกษตร
เกษตรกร
FARMER_
กรมส่งเสริมการเกษตร,
PROBLEM
กรมประมง, กรมปศุสัตว์,
กรมส่งเสริมสหกรณ์,
กรมหม่อนไหม และ
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

การเกษตร

เกษตรกร

FARMERADDRESS

กรมส่งเสริมการเกษตร,
กรมปศุสัตว์, กรมประมง

แหล่งที่มา 

รูปแบบการ
เก็บข้อมูล
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรมปศุสตั ว์
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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กลุม่ ชนิดพลังงาน ประเภทข้อมูล / ชื่อชุดข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
/หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย
การเกษตร
เกษตรกร
FARMERกรมส่งเสริมการเกษตร,
HOUSEMEM- กรมปศุสัตว์, กรมประมง
BERARGORG
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การเกษตร

เกษตรกร

FARMERกรมส่งเสริมการเกษตร,
HOUSEMEM- กรมประมง, กรม
BER
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์, กรมหม่อนไหม
และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การเกษตร

พื้นที่
การเกษตร

AGRICULTUREAREA

การเกษตร

พื้นที่
การเกษตร

AGRICULกรมส่งเสริมการเกษตร,
TUREAREA- กรมปศุสัตว์, กรมประมง
DOCUMENT

การเกษตร

พื้นที่
การเกษตร

AGRICULTU- กรมส่งเสริมการเกษตร,
REACTIVITY กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์, กรมหม่อนไหม
และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร,
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์, กรมหม่อนไหม
และ ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แหล่งที่มา 

รูปแบบการ
เก็บข้อมูล
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรม
ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,กรมหม่อน
ไหม และ ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

กลุม่ ชนิดพลังงาน ประเภทข้อมูล / ชื่อชุดข้อมูล
/หมวดข้อมูล หมวดข้อมูลย่อย
การเกษตร
มูลค่า
DOAE_PUBการเกษตร
LIC_INCOME_LIST
การเกษตร
พื้นที่
DOAE_PUBการเกษตร
LIC_WATER_
LIST
การเกษตร
เกษตรกร
ครัวเรือน
เกษตรกร
การเกษตร
พื้นที่
เนื้อที่ใช้
การเกษตร
ประโยชน์
การเกษตร
การเกษตร
มูลค่า
รายได้เงินสด
การเกษตร
ทางการเกษตร
การเกษตร
เกษตรกร
ข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรราย
กลุ่มสินค้า

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

พื้นที่
การเกษตร
มูลค่า
การเกษตร
มูลค่า
การเกษตร

การเกษตร

มูลค่า
การเกษตร

การเกษตร

มูลค่า
การเกษตร

เจ้าของข้อมูล

แหล่งที่มา 

กรมส่งเสริมการเกษตร

รูปแบบการ
เก็บข้อมูล
กรมส่งเสริมการเกษตร Database

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร Database

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, Database
กรมประมง, กรมปศุสตั ว์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ
Database
การเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม และ
ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูลการผลิต ศูนย์สารสนเทศการเกษตร จากการส�ำรวจในพื้นที่
โดยการสุ่ม
ข้อมูลต้นทุน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร จากการส�ำรวจ
สินค้าเกษตร
ข้อมูลราคา
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร จากการสอบถาม
สินค้าเกษตร
รายวัน
ราคาที่
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนราคา (Access)
เกษตรกรขาย
ได้ ณ ไร่นา
รายได้เงินสด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร การส�ำรวจ
ทางการเกษตร

Database
Database

Database
Database
Database

Database

Database
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

24) กรมควบคุมมลพิษ
• หน้าที่และภารกิจ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอความเห็นเพื่อจัดท�ำนโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการจัดการมลพิษ
2. เสนอแนะการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
3. จัดท�ำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษ
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท�ำรายงานสถานการณ์มลพิษ
5. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย สารอันตราย คุณภาพน�้ำ
อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
6. ประสานงานและด�ำเนินการเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูหรือระงับเหตุทอี่ าจเป็นอันตรายจากมลพิษในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปนเปือ้ นมลพิษ
และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
7. ให้ความช่วยเหลือและค�ำปรึกษา แนะน�ำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
8. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ
9. ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ
10. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
1 ฐานข้อมูลคุณภาพน�้ำ
2 ฐานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง
3 ฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันด�ำ
4 ฐานข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
5. ฐานข้อมูลสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านขยะ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
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25)ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• หน้าที่และภารกิจ
ภารกิจ
เกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย และจัดท�ำแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำแผนหลัก แผนแม่บท แผนการลงทุนด้านการขนส่งและจราจรในระดับประเทศ รวมทัง้ ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนดังกล่าว
2. ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และก�ำหนดมาตรการ มาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรทางบกให้สอดคล้องกับแผนหลัก
ด้านการขนส่งและจราจร วิเคราะห์กลัน่ กรองความเหมาะสมของแผนงานและโครงการจัดระบบการจราจรทางบก เสนอต่อคณะ
กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก รวมทั้งการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำรายงานด้านการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่ง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อจัดท�ำรายงานและแนวโน้มของการขนส่งและจราจร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำระบบข้อมูลและสารสนเทศของการขนส่งและจราจร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะ
5. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลทางด้านแผนการขนส่งทั้งหมด
เช่น แผนสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ละสาย

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
26) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• หน้าที่และภารกิจ
1. บริหารจัดการ การก�ำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอนั ตราย ด้านการผลิต สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบ
ของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล และองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายพลังงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร
4. บริหารจัดการก�ำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลโรงงาน และเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน
ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงงาน
ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในโรงงาน

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
27)สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หน้าที่และภารกิจ
1. ผลิตผลงานวิจัยด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงด้านพลังงานของแผ่นดิน
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
• ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ แหล่งที่มาของ
รูปแบบข้อมูลที่ได้
ได้รับ
ข้อมูล
รับ
ข้อมูลด้านผลงานการวิจัยด้านพลังงาน
• ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
28) กรมชลประทาน
• หน้าที่และภารกิจ
1. พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ ตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้ำ และการบริหารจัดการน�้ำ
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• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสถานการณ์น�้ำของกรมชลประทาน

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
29) กรมเจ้าท่า
• หน้าที่และภารกิจ
กรมเจ้าท่า  มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำ และ การพาณิชยนาวี ให้มี
การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้ำ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน�้ำและการพาณิชยนาวี
4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน�้ำและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน�้ำ
การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
การใช้เชื้อเพลิงการขนส่งทางน�้ำ

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน

2-240

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

30)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกลั่น)
• หน้าที่และภารกิจ
สภาอุตสาหกรรม เป็นนิติบุคคลมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยดังนี้
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและด�ำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก�ำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่่งเสริิมนัักอุุตสาหกรรม และเป็็นแหล่่งกลางสำำ�หรัับนัักอุุตสาหกรรมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ วงการอุุตสาหกรรม
8. ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
9. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามกฎหมายก�ำหนด
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
สถิติยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ข้อมูลราคารถยนต์

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
31) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• หน้าที่และภารกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นองค์กรหนึง่ ของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มีหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แบ่งงานหลักออกเป็น 4 ด้าน เพื่อปฏิบัติงานในด้าน จดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ ด้านส่งเสริม
ผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจและสถาบันการค้า ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ และด้านบริหารทั่วไป
ในเบื้องต้นก่อนจะมาเป็นบริษัทจดทะเบียน จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็น “บริษัท
มหาชน” อันจะท�ำให้นิติบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ดังเช่น คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ ต้องบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ไร้ความสามารถ บทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท อีกทั้ง ระบุถึงสิทธิพื้นฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิรบั เงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมถือหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้คนอืน่ เข้าประชุมแทน สิทธิเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ และกรณีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือ
จากที่ก�ำหนดในวาระการประชุม เป็นต้น
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• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลนิติบุคคล

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน
32)กรมทรัพยากรธรณี
• หน้าที่และภารกิจ
กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี
ซากดึกด�ำบรรพ์ ธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้อม และธรณีพบิ ตั ภิ ยั โดยการส�ำรวจตรวจสอบ และวิจยั สภาพธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี
การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การก�ำหนดและก�ำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อ
ธรณีพิบัติภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลแหล่งแร่เชื้อเพลิง
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรณีของประเทศไทย

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
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33) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
• หน้าที่และภารกิจ
1. ด�ำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�ำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา 
แนะน�ำ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ก�ำหนดแนวทางและจัดท�ำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�ำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และ
การประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
7. ก�ำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลขยะชุมชน

รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
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34) ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• หน้าที่และภารกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทัง้ จัดท�ำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย ก�ำหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจา
กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดนโยบายการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. ก�ำหนดนโยบายการส�ำรวจ การเก็บรักษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการจัดท�ำดัชนีอุตสาหกรรม และ
ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานหรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายเดือน) โดย
เฉพาะด้านเชื้อเพลิง
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35)	สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
• หน้าที่และภารกิจ
1. จัดท�ำส�ำมะโน ส�ำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออ�ำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ และให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำเกีย่ วกับองค์ความรูว้ ชิ าการด้านสถิตแิ ก่ผใู้ ช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความส�ำคัญของการให้ข้อมูล
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(SES_2559)
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
รอบระยะเวลาที่ได้รับ แหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(SES)
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2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบัน
		 ศึกษาทบทวนการรวบรวมการจัดกลุ่มข้อมูลด้านพลังงาน
การศึึกษาทบทวนการรวบรวมข้้อมููลด้้านพลัังงาน จะศึึกษาโดยใช้้หลัักการพื้้�นฐานในการรายงานข้้อมููลสถิิติิ นิิยาม
การจำำ�แนกประเภท โครงสร้้างข้้อมููลในห่่วงโซ่่อุุปสงค์์ อุุปาทาน แหล่่งข้้อมููลและผู้้�รัับผิิดชอบในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล รอบการ
รายงานข้้อมููล รวมถึึงข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นเอกภาพในการรายงานข้้อมููล ในหััวข้้อการศึึกษานี้้�จะแบ่่ง
การศึึกษาโดยมีีหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
• การจัดกลุ่มตามชนิดพลังงาน จ�ำแนกกลุ่มชนิดพลังงานดังนี้
o พลังงานไฟฟ้า (Electricity)
o ถ่านหิน (Coal)
o น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท (Oil)
o ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
o ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (Oil product)
o พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
• การจัดกลุ่มตามประเภทข้อมูล
o การจัดหาพลังงาน
- การผลิตพลังงาน (Production)
- การน�ำเข้า (Imports)
o การใช้พลังงาน
- การใช้ตามประเภทพลังงาน
- การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ
- การส่งออก
o มูลค่าพลังงาน
- มูลค่าการน�ำเข้า
- มูลค่าการส่งออก
- มูลค่าการใช้
- มูลค่าการขาย
o ปริมาณส�ำรองพลังงาน
o ราคา
o ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
o รายได้รัฐบาล
o ตัวชี้วัดด้านพลังงาน
o มลพิษทางอากาศ
o บุคลากรพลังงาน
- วิศวกร
- ผู้ตรวจสอบ
- ผู้ผ่านการอบรมบุคลากร
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2.2.2.1 การจัดกลุ่มตามชนิดพลังงาน
2.2.2.1.1 พลังงานไฟฟ้า (Electricity)
“ไฟฟ้า  (Electricity)” หมายความว่า  รูปแบบหนึ่งของพลังงานที่ถูกแสดงคุณลักษณะโดยการปรากฏและการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคประจุมูลฐานที่ถูกสร้างโดยการเสียดสี การเหนี่ยวน�ำ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
นอกจากนี้ยังมีค�ำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านไฟฟ้าที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2550 และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  (Connecting code) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันประกอบไปด้วยระบบส่งไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) หรือระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
“ระบบไฟฟ้า” หมายความว่า  ระบบผลิตไฟฟ้า  และระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการ และควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาต
“ระบบผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการผลิตไฟฟ้าของผูร้ บั ใบอนุญาตจากโรงไฟฟ้าไปถึงจุดเชือ่ มต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงระบบจัดส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วย
“ระบบส่งไฟฟ้า” หมายความว่า  ระบบการนําไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจําหน่ายไฟฟ้า  และให้หมายความ
รวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบส่งไฟฟ้านั้นด้วย
“ระบบจําหน่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการนําไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่
ผู้รับใบอนุญาต และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบจําหน่ายไฟฟ้านั้นด้วย
“ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟ้า
เนือ่ งจากข้อมูลทีแ่ สดงระบบผลิตไฟฟ้าสามารถจ�ำแนกได้ตามกลุม่ ต่างๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าทีจ่ ำ� แนกตามเทคโนโลยี จ�ำแนก
ตามประเภทเชื้อเพลิง จ�ำแนกตามผู้ผลิตไฟฟ้า  และจ�ำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยอ้างอิงจากนิยาม และค�ำอธิบาย
ข้อมูลไฟฟ้าโดยคณะท�ำงานจัดการข้อมูลการประกอบกิจการไฟฟ้าแบบบูรณาการ สามารถแสดงนิยามระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำแนก
ตามกลุ่มต่างๆได้ดังนี้
1) ระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ประกอบไปด้วย
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Thermal Power Plant)
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combine Cycle Power Plant)
- โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Power Plant)
- โรงไฟฟ้าดีเซล (Diesel Power Plant)
- โรงไฟฟ้าพลังลม (Wind Power Plant)
- โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ (Hydro Power Plant)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
2) ระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง / ต้นก�ำลัง
- เชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบไปด้วย ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมันเตา และน�้ำมันดีเซล
- พลังน�้ำแบบสูบกลับ
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานหมุนเวียน ประกอบไปด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิง
ชีวภาพเหลว เช่น น�้ำมันปาล์ม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และอื่นๆ เช่น น�้ำมันยางด�ำ ก๊าซที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตน�้ำมันปาล์ม เป็นต้น
Final Report
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3) ระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำแนกตามผู้ผลิตไฟฟ้า
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หมายถึง โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หมายถึง โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) / องค์การบริหารส่วนต�ำบล หมายถึง โรงไฟฟ้าของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบมากกว่า 90 เมกะวัตต์
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีก�ำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ
มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้แบ่งประเภทเป็น 2 ประเภทสัญญา
o SPP ประเภทสัญญา Firm หมายถึง การท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีการจ่ายค่าพลังไฟฟ้า 
(Capacity payment)
o SPP ประเภทสัญญา Non-firm หมายถึง การท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 5 ปี และจะได้รับเฉพาะค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy payment)
- ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) หมายความว่า ผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีม่ กี ำ� ลังการผลิตไฟฟ้า
ทีข่ ายเข้าระบบไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ปัจจุบนั สามารถแบ่งโครงการ VSPP ตามประเภทการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เป็น 2 แบบ คือแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
- ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (Independent Power Supplier: IPS) หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทัว่ ไปทีม่ เี ครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าของตนเอง และผลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เองหรือขายให้ประชาชนโดยไม่ขายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้า แต่ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าและได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อแล้ว ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
4) ระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำแนกตามการใช้ประโยชน์
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์เฉพาะไฟฟ้า (Power Generation) หมายความว่า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ทั้งไฟฟ้าและความร้อน (Co-generation) หมายความว่า  ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า  โดยใช้
ประโยชน์ได้ 2 อย่าง ได้แก่ ไฟฟ้าและความร้อน หรือไฟฟ้าและความเย็นร่วมกัน เป็นต้น
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ทั้งไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น (Tri-generation) หมายความว่า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
โดยใช้ประโยชน์ได้ 3 อย่าง ได้แก่ ความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน และน�ำพลังงานความร้อนในรูปไอน�้ำที่เหลือไปใช้ในกระบวน
การผลิต และการท�ำน�้ำเย็นไปใช้ในระบบปรับอากาศและหล่อเย็นในโรงงาน
นอกจากนี้ยังมีระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ประกอบไปด้วย
“Captive Power” หมายความว่า  พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับการใช้เฉพาะในพื้นที่ของตนเอง ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะขนานเครื่องกับระบบไฟฟ้าของประเทศ
2.2.2.1.2 ถ่านหิน (Coal)
ถ่านหิน (coal) เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซากพืชในแอ่งตะกอน น�้ำตื้น ถ่านหินเป็น
หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือ สารประกอบของคาร์บอน ซึ่งจะมีอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 โดยปริมาณถ่านหินมีก�ำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สลายตัวและสะสมอยู่ใน
ลุ่มน�้ำหรือแอ่งน�้ำต่างๆ นับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเช่น เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
หรือมีการทับถมของตะกอนมากขึ้น ท�ำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับความกดดันและความร้อนที่มีอยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้น ซากพืช
เหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินชนิดต่างๆ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ประเภทของถ่านหิน แบ่งตามล�ำดับชั้นได้ 5 ประเภท คือ
1) พีต (Peat) มีคาร์บอน 60%
เป็ น ถ่ า นหิ น ในขั้ น เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการเกิ ด ถ่ า นหิ น ซากพื ช บางส่ ว นยั ง สลายตั ว ไม่ ห มด และมี ลั ก ษณะให้
เห็ น เป็ น ล� ำ ต้ น กิ่ ง หรื อ ใบ มี สี น�้ ำ ตาลจนถึ ง สี ด� ำ มี ค วามชื้ น สู ง เมื่ อ น� ำ พี ต มาเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ต้ อ งผ่ า นกระบวนการ
ไล่ความชืน้ หรือท�ำให้แห้งก่อน ความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาพีตสูงกว่าทีไ่ ด้จากไม้ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงเพือ่ ให้ความร้อนในบ้านหรือผลิต
ไฟฟ้า ข้อดีของพีตคือมีร้อยละของก�ำมะถันต�่ำกว่าน�้ำมันและถ่านหินอื่น ๆ ส่วนมากจะพบในที่ราบน�้ำท่วมถึง พีตที่เป็นชั้นหนา
มักจะพบในป่าพรุ
2) ลิกไนต์ (Lignite) มีคาร์บอน 55 - 60 %
เป็นถ่านหินที่มีซากพืชสลายตัวหมด ไม่เห็นโครงสร้างของพืช ลักษณะเนื้อเหนียวและผิวด้าน มีสีเข้ม มีปริมาณออกซิเจน
และความชื้นต�่ำ มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าพีต เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก ลิกไนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับให้ความร้อน ใช้
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้บ่มใบยา แหล่งลิกไนต์ที่ส�ำคัญ คืออ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
3) ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous)
เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน�้ำตาลจนถึงด�ำ ลักษณะมีทั้งผิวด้านและผิวมัน มีทั้งเนื้ออ่อนร่วนและแข็ง มี
ปริมาณออกซิเจนและความชื้นต�่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ ใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม
4) บิทูมินัส (bituminous)
เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าซับบิทูมินัส มีเนื้อแน่นและแข็ง มีทั้งสีน�้ำตาลจนถึงสีด�ำ มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต�่ำ แต่มี
ปริมาณคาร์บอนสูงกว่าซับบิทมู นิ สั เมือ่ เผาไหม้แล้วจะให้คา่ ความร้อนสูง ใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการถลุงโลหะ และน�ำมาเป็นวัตถุดบิ
เพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเคมีอื่น ๆ ได้
5) แอนทราไซต์ (Anthracite)
เป็นถ่านหินทีม่ กี ารแปรสภาพสูงสุด เนือ่ งจากแรงกดดันและความร้อนใต้เปลือกโลกท�ำให้นำ�้ และสารระเหยต่างๆ ในพืชหมด
ไปเหลือแต่คาร์บอน มีอายุการเกิดนานที่สุด มีสีด�ำ ลักษณะเนื้อแน่น แข็ง และเป็นมัน มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต�่ำ แต่
มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินชนิดอื่น จุดไฟติดยาก เมื่อติดไฟจะให้เปลวไฟ สีน�้ำเงินจาง ๆ มีควันน้อย ให้ความร้อนสูง และ
ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยออกมาจากการเผาไหม้
การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน
1) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าการถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไอน�้ำ การผลิต
กระแสไฟฟ้าทั่วโลกใช้พลังงานจากถ่านหินประมาณร้อยละ 39
2) แหล่งถ่านหินในประเทศไทยมีมากทีเ่ หมืองแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง คิดเป็น 97% ของปริมาณส�ำรองทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทย
รองลงมาคือเหมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่เป็นลิกไนต์ และซับบิทูมินัส ซึ่งมีคุณภาพต�่ำ ให้ปริมาณความร้อนไม่สูงมากนัก
3) น�ำมาท�ำเป็น ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อใช้เป็นสารดูดซับกลิ่นในเครื่องกรองน�้ำ เครื่องกรองอากาศ หรือใน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ท�ำคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่ง แต่น�้ำหนักเบา ส�ำหรับใช้ท�ำอุปกรณ์กีฬา เช่น ด้ามไม้กอล์ฟ
ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส
4) เป็็นเชื้้�อเพลิิงแก๊๊สหรืือของเหลว และเปลี่่�ยนเป็็นผลิิตภััณฑ์์เคมีีอื่่�น ๆ ที่่�มีีประโยชน์์ รวมทั้้�งเป็็นการช่่วยเสริิมปริิมาณความ
ต้้องการใช้้เชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิจากปิิโตรเลีียมด้้วย
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2.2.2.1.3 น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท (Oil)
“น�้ำมันดิบ (Crude oil)” ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 หมายถึง น�้ำมันแร่ดิบ แอสฟัลท์ โอโซเคอไรท์
ไฮโดรคาร์บอนและบิทูเมน ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของหนืด หรือของเหลว และให้หมายความ
รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวด้วย แต่ในคู่มือฉบับนี้ค�ำว่า  “น�้ำมันดิบ” จะแสดงข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมคอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ
และไฮโดรคาร์บอนอืน่ ๆ เพือ่ ให้การรายงานข้อมูลสามารถแยกองค์ประกอบของคอนเดนเสทและไฮโดรคาร์บอนได้อย่างชัดเจน
น�้ำมันดิบประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามคุณสมบัติ และชนิดของ
ไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบอยู่ คือ
1) น�้ำมันดิบชนิดที่ไม่มีไขมาก (paraffin base)
2) น�้ำมันดิบชนิดที่มียางมะตอยมาก (asphalt/naphthenic base)
3) น�้ำมันดิบชนิดผสม (mixed base) เป็นน�้ำมันดิบพื้นฐานชนิดผสมกันระหว่างชนิดมีไขมากและชนิดที่มียางมะตอยมาก
น�้ำมันดิบโดยทั่วไปจะมีสีด�ำหรือสีน�้ำตาล มีกลิ่นคล้ายน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำเร็จรูป เมื่อน�้ำมันดิบรวมอยู่กับน�้ำ น�้ำมันดิบจะลอย
อยูเ่ หนือน�ำ้ ภายหลังจากผ่านกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มันแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันต่างๆ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ เป็นเชือ้ เพลิง
ส�ำหรับเครื่องยนต์ รถยนต์ รวมทั้งเตาเผา และเตาอบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัดและ
น�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น เป็นน�้ำมันก๊าด เป็นส่วนผสมของ ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน น�้ำมันชักเงา น�้ำยาท�ำความสะอาด เป็น
เชื้อเพลิงบ่มยาสูบ อบพืชผลและใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
“คอนเดนเสท (Condensate)” ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ใช้ค�ำว่า “ก๊าซธรรมชาติเหลว” หมายความว่า
ไฮโดรคาร์บอนทีม่ สี ภาพเป็นของเหลวหรือทีม่ คี วามดันไอสูงซึง่ ผลิตขึน้ มาได้พร้อมกับ ก๊าซธรรมชาติ หรือได้มาจากการแยกออก
จากก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว จะถูกแยกออกจากทางด้านหลังของเครื่องแยกสถานะ ส่งเข้าไปในระบบท�ำให้เสถียร
(Stabilization) เพื่อรักษาค่าความดันไอให้มีสถานะของเหลวที่คงตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการส่งไปเก็บรักษายังเรือ
กักเก็บเพื่อรอการจ�ำหน่าย (Floating Storage Offloading, FSO) ส่วนก๊าซที่หลุดออกจากระบบท�ำให้เสถียรนี้ บางส่วนจะถูก
ส่งเข้าระบบอัดความดันเพือ่ ส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ และบางส่วนทีค่ วามดันต�ำ่ จนเกินไปจะถูกส่งไปยังปล่อง
เผาก๊าซ (Flare)
2.2.2.1.4 ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
ก๊าซธรรมชาติ คือ ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี และแรงกดดัน
มหาศาลจนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง คือ ถ่านหิน ของเหลว คือ น�้ำมันดิบ และก๊าซ ซึ่งก็คือก๊าซ
ธรรมชาติ
องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติมกี า๊ ซหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์วา 
่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ แต่โดยทัว่ ไป
จะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ก๊าซพวกนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนทั้งสิ้น เมื่อจะน�ำมาใช้ต้องแยก
ก๊าซออกจากกันเสียก่อน จึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ นอกจากสารไฮโดรคาร์บอนแล้ว ก๊าซธรรมชาติยงั อาจประกอบด้วยก๊าซอืน่ ๆ
ที่ไม่ใช้ไฮโดรคาร์บอน อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไนโตรเจน และน�้ำ เป็นต้น
สารประกอบเหล่านีส้ ามารถแยกออกจากกันได้ โดยน�ำมาผ่านกระบวนการแยกทีโ่ รงแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซทีไ่ ด้แต่ละตัวน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกมากมาย Methane (CH4), Ethane (C2H6), Propane (C3H8), Butane (C4H10), Pentane
(C5H12), Hexane (C6H14) และ Non-Hydrocarbon อื่น เช่น CO2, N2, H2O, H2S เป็นต้น
จ�ำแนกตามคุณสมบัติของชนิดก๊าซและการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 ประเภท คือ
- ก๊าซหวาน (Sweet Gas) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ อยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย
- ก๊าซเปรีย้ ว (Sour Gas) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติทมี่ สี ว่ นประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อยูม่ าก โดยทัว่ ไปก๊าซธรรมชาติ
2-250

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ถือว่าเป็นก๊าซเปรี้ยวถ้ามีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มากกว่า 5.7 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตรของก๊าซธรรมชาติซึ่ง
เทียบเท่ากับประมาณ 4 ppm โดยปริมาตรภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเกณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ รัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน
- ก๊าซแห้ง (Dry gas) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซอีเทน ซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซที่
มีอุณหภูมิและความดันปกติ โดยมี โพรเพน, บิวเทน และไฮโดรคาร์บอนเหลวน้อยกว่า  0.1 แกลลอนต่อก๊าซธรรมชาติ 1,000
ลูกบาศก์ฟุต ( น้อยกว่า 4%) โดยสามารถน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
เพื่อบรรจุถังและขนส่งไปจ�ำหน่ายต่างประเทศได้ และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเมธานอล ปุ๋ย ไนโตรเจน แอมโมเนีย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่างๆ ใช้แทนน�้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ก๊าซชื้น (Wet Gas) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นพวกก๊าซธรรมชาติเหลว โดยมี โพรเพน, บิวเทน
และไฮโดรคาร์บอนเหลวมากกว่า 0.1197 แกลลอนต่อก๊าซธรรมชาติ1,000 ลูกบาศก์ฟุต (ตั้งแต่ 4-8 % ขึ้นไป) ใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน ขับเคลื่อน
รถยนต์ ใช้กับระบบตู้เย็นและเครื่องท�ำความเย็น ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานกลั่นน�้ำมันดิบบางส่วน และใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดต่างๆ
ก๊าซธรรมชาติในสถานะต่างๆ
1) Pipe Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งโดยทางท่อ เรียกชื่อทางการตลาดว่า Sale Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซ
มีเทนเป็นส่วนใหญ่ ถูกขนส่งด้วยระบบท่อเพือ่ ส่งให้กบั ผูใ้ ช้ทเี่ ป็นลูกค้า น�ำไปเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม
2) Natural Gas for Vehicles (NGV) หรือก๊าซธรรมชาติส�ำหรับรถยนต์ คือ รูปแบบของการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับยานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน เมื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมาทางท่อ จะส่งเข้าสถานีบริการ และเครื่องเพิ่มความดันก๊าซ
ณ สถานีบริการจะรับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันต�่ำจากระบบท่อมาอัดเพิ่มความดันประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จากนั้น ก็จะสามารถเติมใส่ถังเก็บก๊าซฯ ของรถยนต์ต่อไป ส�ำหรับสถานีบริการฝั่งตะวันออก จะมีการเติมก๊าซ CO2 ลงไป เพื่อ
ไม่ให้ความร้อนสูงเกินมาตรฐานของไทย (37-42 MJ/m3) และเพื่อให้คุณภาพของก๊าซของฝั่งตะวันตกและตะวันออกไม่มีความ
แตกต่างกัน
3) Liquefied Natural Gas (LNG) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตไปยังบริเวณทีใ่ ช้ ปกติ
จะขนส่งโดยระบบท่อ แต่ในกรณีที่ระยะทางระหว่างแหล่งผลิตกับบริเวณที่ใช้มีระยะทางไกลเกินกว่า 2,000 กิโลเมตร การวาง
ท่อส่งก๊าซฯ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีการขนส่งด้วยเรือทีถ่ กู ออกแบบไว้เฉพาะ โดยการท�ำก๊าซธรรมชาติ ให้กลาย
สภาพเป็นของเหลว เพื่อให้ปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่า โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท�ำให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการขนส่งด้วยระบบท่อ
2.2.2.1.5 ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (Oil product)
กลุม่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มัน ซึง่ ประกอบไปด้วยน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปชนิดต่างๆ
เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น�้ำมันเบนซินพื้นฐาน (ไม่รวมเอทานอล) น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันก๊าด น�้ำมันดีเซลพื้นฐาน (ไม่รวมไบโอ
ดีเซล) น�้ำมันเตา  และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและการแปรรูปอื่นๆ เช่น
อีเทน โพรเพน บิวเทน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (C5+)
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• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว คือ โพรเพน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่ โดยทัว่ ไปเรามักเรียกก๊าซปิโตรเลียมเหลวนีว้ า 
่ ก๊าซ แก๊ส แก๊สเหลว หรือ
แก๊สหุงต้ม ส่วนในวงการค้าและอุตสาหกรรม ชือ่ ทีเ่ รารูจ้ กั กันดี คือ แอล พี แก๊ส (LP GAS) หรือ แอล พี จี (LPG) ซึง่ เป็นอักษรย่อ
มาจาก Liquefied Petroleum Gas ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีน�้ำหนัก
ประมาณ 1.5-2 เท่าของอากาศ
การทีไ่ ด้ชอื่ ว่าปิโตรเลียมเหลวเนือ่ งจากก๊าซจะถูกอัดให้อยูใ่ นสภาพของเหลวภายใต้ความดันเพือ่ สะดวกต่อการเก็บและการ
ขนส่ง เมื่อลดความดันก๊าซเหลวนี้จะกลายเป็นไอ สามารถน�ำไปใช้งานได้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงที่มีความส�ำคัญในปัจจุบัน ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และในรถยนต์ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ขนส่งสะดวก ไม่เปลืองที่เก็บ และที่ส�ำคัญคือ เผาไหม้แล้ว
เกิดเขม่าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
• น�้ำมันเบนซิน หมายถึง น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนหรือเครื่องยนต์เบนซิน
o น�้ำมันเบนซินออกเทน 91 หมายถึง น�้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91
o น�้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ปัจจุบันเรียกว่า น�้ำมันเบนซิน) หมายถึง น�้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 95
o น�ำ้ มันเบนซินพืน้ ฐาน (Base ULG) หมายถึง น�ำ้ มันเบนซินส�ำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพ เพือ่ ผลิตเป็นน�ำ้ มัน
แก๊สโซฮอล์
o น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หมายถึง น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน�้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล แปลงสภาพ
ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมาตร และมีค่าออกเทน 91
o น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หมายถึง น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน�้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล แปลงสภาพ
ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมาตร และมีค่าออกเทน 95
o น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หมายถึง น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน�้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพ
ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตร
o น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 หมายถึง น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน�้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพ
ในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมาตร
• น�ำ้ มันดีเซลพืน้ ฐาน หมายถึง น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งยนต์เผาไหม้ภายในจุดระเบิดด้วยแรงอัดหรือเครือ่ งยนต์ดเี ซล
น�้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) เรียกทั่วไปว่า น�้ำมันโซล่า เป็นน�้ำมันที่มีการก�ำหนดให้มีค่าซีเทนอย่างต�่ำ
47 ใช้ส�ำหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุนมากกว่า 1000 รอบ/นาที ถือเป็นชนิดน�้ำมันดีเซลที่มีจ�ำหน่ายมากในปัจจุบันตามปั๊มน�้ำมัน
ต่างๆ ส�ำหรับใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก เป็นต้น
2) น�้ำมันดีเซลหมุนช้า  (Low Speed Diesel) บางครั้งเรียก น�้ำมันขี้โล้ เป็นน�้ำมันที่มีค่าซีเทนอย่างต�่ำ 45 ใช้ส�ำหรับ
เครื่องยนต์ที่มีรอบหมุน 300-1000 รอบ/นาที มีจ�ำหน่ายเฉพาะส�ำหรับเครื่องยนต์บางประเภทเท่านั้น เช่น รถไฟ เรือยนต์
เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เป็นต้น
o ไบโอดีเซล หมายถึง เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน�้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ด�ำ มะพร้าว ทานตะวัน
ถั่วเหลือง เมล็ดเรพ และน�้ำมันพืช/น�้ำมันสัดว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว น�ำมาท�ำปฏิกิริยาทางเคมี “trans esterification” ร่วมกับ
เมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซล เรียกว่า “ไบโอดีเซล” หรือ “B100”
o น�้ำมันดีเซล B10 คือ น�้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ในอัตราส่วน
ร้อยละ 10 โดยปริมาตร (น�้ำมันไบโอดีเซล 10% + ดีเซล 90%)
o น�้ำมันดีเซล B20 คือ น�้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ในอัตราส่วน
ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (น�้ำมันไบโอดีเซล 20% + ดีเซล 80%)
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• น�้ำมันเครื่องบิน (Kerosene-type Jet Fuel) หมายถึง น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่นซึ่งเป็นเครื่องยนต์
แบบกังหัน (turbine) โดยมีหลักการท�ำงานทีแ่ ตกต่างจากเครือ่ งยนต์ในเครือ่ งบินใบพัด จึงไม่ตอ้ งการเชือ้ เพลิงทีม่ สี มบัตติ า้ นทาน
การน็อก ต้องมีความบริสุทธิ์สะอาดและเผาไหม้ได้ดีที่สุดแม้ที่อุณหภูมิต�่ำ นอกจากนี้ต้องมีความเสถียร (stability) สูง เพื่อไม่ให้
น�้ำมันสลายตัวหรือเสื่อมระหว่างเก็บในถังหรือใช้งาน น�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
o น�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นเพื่อการพาณิชย์ (JP-1 หรือ JET A-1) มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกับน�้ำมันก๊าด ใช้กับ
เครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินทั่วไป
o น�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นทหาร (JP-4) ใช้ในกิจกรรมของทหาร เช่น เครื่องบินขับไล่ซึ่งต้องการช่วงอุณหภูมิ
จุดเดือดกว้าง เป็นน�้ำมันที่อยู่กึ่งๆ หรือผสมกันระหว่างน�้ำมันเบนซินกับน�้ำมันก๊าด
• นํ้ามันก๊าด เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นน�้ำมันดิบในหอกลั่นล�ำดับส่วนที่ความดันบรรยากาศในโรงกลั่นน�้ำมัน
ส่วนกลัน่ ทีม่ จี ดุ เดือดระหว่าง 150-300 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยพาราฟิน (paraffins) แนฟทา (naphtha) และแอโรแมติกส์
(aromatics) ในอัตราส่วนต่างๆ กัน เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี ต้องสะอาดไม่มตี ะกอนหรือฝุน่ ผง ซึง่ อาจท�ำให้วาล์วและหัวฉีดน�ำ้ มัน
อุดตัน ต้องมีความเสถียรสูงเพือ่ ให้เก็บไว้ได้นาน ปัจจุบนั ใช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับเครือ่ งท�ำความร้อนในประเทศเมืองหนาวเพือ่ ให้
ความอบอุ่นในบ้านเรือน ตลอดจนใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับหุงต้ม
• น�้ำมันเตา (Fuel Oil) เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากถาดชั้นล่างสุดของหอกลั่นหรือจากก้นหอกลั่นบรรยากาศ หอกลั่น
สุญญากาศ กระบวนการแตกตัวด้วยความร้อน และแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน�้ำหนักโมเลกุล
สูง ลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด สีเข้ม ช่วงจุดเดือดประมาณ 371-482 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเตามีหลายเกรด และ
เรียกชื่อต่างๆ กัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับหม้อไอน�้ำ เตาเผา หรือเตาหลอมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ เรือเดินสมุทร และอื่นๆ
2.2.2.1.6		 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังงานหมุนเวียน คือแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา  มักน�ำมาใช้ได้ไม่มีวันหมด และสามารถสร้างทดแทนได้
ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใช้ไป ซึ่งอาจเรียกชื่ออย่างอื่นได้ เช่นพลังงานทดแทนและพลังงานที่ใช้ไม่หมด รวม
ถึงพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว เนือ่ งจากไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างของพลังงานประเภทนี้ ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น
• พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม (Traditional Renewable Energy) เป็นเชือ้ เพลิงในกลุม่ ชีวมวล ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ถูกใช้ในเป็นความร้อนและการหุงต้มในภาคครัวเรือน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
• พลังงานชีวมวล
o ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถน�ำมาใช้ผลิตพลังงานได้
สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อท�ำให้ได้
พลังงานอาจจะท�ำโดยน�ำมาเผาไหม้เพื่อน�ำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล
(เช่น น�้ำมัน) ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัดและอาจหมดลงได้ ชีวมวลเล่านี้มีแหล่งที่มาต่าง ๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร (agricultural
crops) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไม้ และเศษไม้ (wood and wood residues) หรือของเหลือจาก
อุตสาหกรรมและชุมชน ตัวอย่างเช่น
- แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก
- ชานอ้อย ได้จากการผลิตน�้ำตาลทราย
- เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้จาก สวนป่าที่ปลูกไว้
- กากปาล์ม ได้จากการสกัดน�้ำมันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด
- กากมันส�ำปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง
- ซังข้าวโพด ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อน�ำเมล็ดออก
Final Report
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- กาบ และกะลามะพร้าว ได้จากการน�ำมะพร้าวมาปลอกเปลือกออกเพือ่ น�ำเนือ้ มะพร้าวไปผลิตกะทิ และน�ำ้ มันมะพร้าว
- ส่าเหล้า ได้จากการผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น
o พลังงานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง พลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆ โดยกระบวนการแปรรูป ชีวมวลไปเป็น
พลังงานรูปแบบต่าง ๆ
• ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นแก๊สทีม่ อี งค์ประกอบหลักเป็นมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ประมาณร้อยละ 30 โดยปริมาตร มีความชื้น ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ปนอยู่เล็กน้อย เป็นผลผลิตจากการ
หมักของเสีย เช่น มูลสัตว์ นํ้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ผ่าน 4 ขั้นตอน คือ ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) อะซิโดจีนีซิส (acidogenesis)
อะซิโตจีนีซิส (acetogenesis) และเมทาโนจีนีซิส (metanogenesis) เป็นแก๊สเชื้อเพลิง ให้ความร้อน และผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) เป็นพลังงานทีเ่ กิดจากการแผ่รงั สีของดวงอาทิตย์ ซึง่ สามารถเปลีย่ นให้อยูใ่ นรูปของพลังงาน
รูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น พลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า
• พลังงานลม (Wind energy) เป็นพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เปลี่ยนรูปพลังงาน
ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น กังหันลมผลิตไฟฟ้า (wind turbine) สีลม (windmill) สูบนํ้าหรือระบายนํ้า หรือใช้ร่อง
ใบเรือเพื่อขับเคลื่อนเรือใบ
• พลังงานน�้ำ (Hydro power) เป็นพลังหรือก�ำลังที่เกิดจากการไหลของนํ้า  ซึ่งเป็นพลังที่มีอานุภาพมาก พลังงานจลน์
และพลังงานศักย์ของนํ้าซึ่งเกิดจากการไหลของนํ้า  และการปล่อยนํ้าจากที่สูง หรือการขึ้น-ลงของคลื่น แปลงเป็นพลังงานกล
ขับเคลื่อนกังหันนํ้าและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เรียกว่า ไฟฟ้าพลังนํ้า (hydroelectricity)
• พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลก พบใน
บริเวณที่มีการไหล หรือแผ่กระจายของความร้อนจากใต้พื้นโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ (hot spot) โดยในบริเวณดังกล่าวมี
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกท�ำให้เกิดรอยแตกของชั้นหิน เมื่อน�้ำจากผิวดินซึมลงไปตามแนวรอยแตกจะได้รับความร้อนจาก
ชัน้ หินจนกลายเป็นน�ำ้ ร้อนและไอน�ำ้ ซึง่ จะแทรกตัวกลับขึน้ มาสูผ่ วิ ดิน ปรากฏเป็นบ่อน�ำ้ ร้อน น�ำ้ พุรอ้ น ไอน�ำ้ ร้อน หรือบ่อโคลนเดือด
สามารถน�ำมาผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้ไอน�้ำจากแหล่งกักเก็บที่มีอุณหภูมิสูงกว่า  180 องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า  10
บรรยากาศไปหมุนกังหันเพือ่ ผลิตไฟฟ้าโดยตรง เช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทัว่ ไป หากไอน�ำ้ จากแหล่งกักเก็บมีอณ
ุ หภูมิ
ต�่ำกว่า  180 องศาเซลเซียส จะต้องอาศัยของไหลใช้งาน (working fluid) ซึ่งเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต�่ำมารับความร้อนจาก
น�ำ้ ร้อนจนเดือดและเปลีย่ นสภาพเป็นไอความดันสูง น�ำไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าชนิดนีเ้ รียกว่า โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร
ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดก�ำลังผลิตไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ น�้ำร้อนที่น�ำ
ไปใช้ในโรงไฟฟ้าเมือ่ ถ่ายเทความร้อนแล้ว อุณหภูมจิ ะลดลงเหลือ 77 องศาเซลเซียส สามารถน�ำไปใช้ในการอบแห้ง และห้องเย็น
ส�ำหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้
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2.2.2.2 การจัดกลุ่มตามประเภทข้อมูล
การจัดหาพลังงาน ประกอบด้วย การผลิต การนําเข้าสุทธิ (ปริมาณ การนําเข้า - ปริมาณการส่งออก) และส่วนเปลี่ยนแปลง
ของสต๊อก
2.2.2.2.1 การจัดหาพลังงาน
• การผลิต ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ
o การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
- ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
- ปริมาณการผลิตลิกไนต์
- ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบ
- ปริมาณการผลิตคอนเดนเสท
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
- ปริมาณการผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูป
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

o การผลิตพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
- ปริมาณการผลิตพลังงานจากฟืน
- ปริมาณการผลิตพลังงานจากแกลบ
- ปริมาณการผลิตพลังงานจากกากอ้อย
- ปริมาณการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ปริมาณการผลิตพลังงานจากขยะ
o การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
- ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ
- ปริมาณการผลิตเอทานอล
- ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล
- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส
o การผลิตพลังงานอื่น
- ปริมาณการผลิตพลังงานอื่น
• การน�ำเข้า
o การน�ำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์
- ปริมาณการน�ำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
- ปริมาณการน�ำเข้าถ่านหิน
- ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติรวม
- ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ (NG)
- ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
- ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซโพรเพน
- ปริมาณการน�ำเข้าก๊าซบิวเทน
- ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
- ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันดิบและวัตถุดิบ
- ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูป
- ปริมาณการน�ำเข้าไฟฟ้า
o การน�ำเข้าพลังงานหมุนเวียน
- ปริมาณการน�ำเข้าฟืน
- ปริมาณการน�ำเข้าถ่าน
2.2.2.2.2 การใช้พลังงาน
• การใช้ตามประเภทพลังงาน
- ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
o การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
- ปริมาณการใช้ถ่านหิน
- ปริมาณการใช้ลิกไนต์
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- ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
- ปริมาณการใช้น�้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่นจากผู้ผลิต
- ปริมาณการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป
- ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
- ปริมาณการใช้ LPG
- ปริมาณการใช้ก๊าซโพรเพน
- ปริมาณการใช้ก๊าซบิวเทน
- ปริมาณการจ�ำหน่ายไบโอดีเซลจากผู้ผลิต
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
- การขายน�้ำมันดิบจากแหล่งผลิต
- การขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต
- การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต
- จ�ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
- จ�ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)
- พลังงานไฟฟ้าที่จ�ำหน่ายและใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)
- ผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)
- พลังงานที่จ�ำหน่ายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)
- จ�ำนวนสถานประกอบการน�้ำมันเชื้อเพลิง
- จ�ำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
- จ�ำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
o การใช้พลังงานทดแทนและหมุนเวียน
- ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน
- ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน
- ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ
- ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย
o ผู้ประกอบการ
- จ�ำนวนผู้ประกอบการน�้ำมันหล่อลื่น
- จ�ำนวนผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7
- จ�ำนวนผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 10
- จ�ำนวนผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 11
- จ�ำนวนผู้ขนส่งตามมาตรา 12
- จ�ำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซลส�ำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ที่ได้รับความเห็นชอบการจ�ำหน่าย
หรือมีไว้เพื่อจ�ำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน
- จ�ำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้รับความเห็นชอบการจ�ำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�ำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน
• การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้าง
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า 
- ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง
• การส่งออก
o การส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์
- ปริมาณการส่งออกน�้ำมันดิบ
- ปริมาณการส่งออกคอนเดนเสท
- ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ
- ปริมาณการส่งออกก๊าซโพรเพน
- ปริมาณการส่งออกก๊าซบิวเทน
- ปริมาณการส่งออกน�้ำมันเชื้อเพลิง
- ปริมาณการส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูป
- ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า 
o การส่งออกพลังงานหมุนเวียน
- ปริมาณการส่งออกถ่าน
o การส่งออกพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
- ปริมาณการส่งออกเอทานอล
2.2.2.2.3 มูลค่าพลังงาน
• มูลค่าการน�ำเข้า
- มูลค่าการน�ำเข้าถ่านหิน
- มูลค่าการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ
- มูลค่าการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ
- มูลค่าการน�ำเข้าก๊าซโพรเพน
- มูลค่าการน�ำเข้าก๊าซบิวเทน
- มูลค่าการน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูป
- มูลค่าการน�ำเข้าไฟฟ้า 
- มูลค่าการน�ำเข้าฟืน
- มูลค่าการน�ำเข้าถ่าน
• มูลค่าการส่งออก
- มูลค่าการส่งออกน�้ำมันดิบ
- มูลค่าการส่งออกคอนเดนเสท
- มูลค่าการส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูป
- มูลค่าการส่งออกไฟฟ้า
- มูลค่าการส่งออกถ่าน
- มูลค่าการส่งออกเอทานอล
• มูลค่าการใช้
- มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
- มูลค่าการใช้ถ่านหิน
- มูลค่าการใช้ลิกไนต์
- มูลค่าการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป
- มูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ
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- มูลค่าการใช้ไฟฟ้า 
- มูลค่าการใช้พลังงานจากฟืน
- มูลค่าการใช้พลังงานจากถ่าน
- มูลค่าการใช้พลังงานจากแกลบ
- มูลค่าการใช้พลังงานจากกากอ้อย
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้าง
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า
- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง
• มูลค่าการขาย
- มูลค่าการขายน�้ำมันดิบจากแหล่งผลิต
- มูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต
- มูลค่าการขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต
2.2.2.2.4 การส�ำรองพลังงาน
• ปริมาณการส�ำรองน�้ำมันดิบ
• ปริมาณการส�ำรองคอนเดนเสท
• ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติ
2.2.2.2.5 ราคา
• ราคาการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ
• ราคาการน�ำเข้าน�้ำมันส�ำเร็จรูป
• ราคาการขายส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูปหน้าโรงกลั่น
• ราคาการขายปลีกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร
• ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่น�ำเข้า 
• ราคาน�้ำมันดิบ
• ราคาก๊าซธรรมชาติ
2.2.2.2.6 ราคาคอนเดนเสท
• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการ
• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์
2.2.2.2.7 รายได้รัฐบาล
• รายได้รัฐบาลจากพลังงาน
• การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถิ่น
2.2.2.2.8 ตัวชี้วัดด้านพลังงาน
• อัตราร้อยละของมูลค่าการน�ำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• อัตราร้อยละของมูลค่าการน�ำเข้าพลังงานต่อการน�ำเข้าสินค้า 
• อัตราร้อยละของมูลค่าการน�ำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้า 
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• สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากร
• สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร
• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน
2.2.2.2.9 มลพิษทางอากาศ
• การปล่อยมลพิษทางอากาศ
2.2.2.2.10 บุคลากรพลังงาน
• วิศวกร
- จ�ำนวนวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- จ�ำนวนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- จ�ำนวนวิทยากรผู้ฝึกอบรมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
• ผู้ตรวจสอบ
- จ�ำนวนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
• ผู้ผ่านการอบรมบุคลากร
- จ�ำนวนผู้ผ่านการอบรมบุคลากรดูแลร้านจ�ำหน่ายก๊าซ
2.2.2.3 ศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านทะเบียนข้อมูล (Data Catalog)
ได้ศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ณ ปัจจุบัน
ข้อมูล Transaction ทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ทีศ่ นู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ดำ� เนินการจัดท�ำ และดูแลอยู่
มีทั้งสิ้น 145 ตารางข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลตามระบบได้ดังต่อไปนี้
ระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค
ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน

SystemName

Economic
Electric Consumption
by Region (ECRDB)
ENERGY INDEX
(E-INDEX)
ระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการ EMISSION I
ใช้พลังงาน
ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะ
EMISSION II
ด้านการผลิตจากภาคพลังงาน
ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption
by Sector (ECS)
ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม
Petroleum Price
Database (PPD)

Physical
Database
EPPOENGDB
EPPOENGDB

จ�ำนวนตารางข้อมูล
พลังงาน เศรษฐกิจ รวม
7
7
9
9

EPPOENGDB

5

11

16

EPPOENGDB

2

2

EPPOENGDB

2

2

EPPECS

5

5

EPPOPPD

12

12
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ระบบ

SystemName

ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อ IPS
ใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS)
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน
RENEW ENERGY
ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย
Thailand Energy
Database (ENGDB)
ฐานข้อมูลผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด VSPP
เล็กมาก
รวม

Physical
Database
EPPOENGDB

จ�ำนวนตารางข้อมูล
พลังงาน เศรษฐกิจ รวม
8
8

EPPOENGDB
EPPOENGDB

18
47

EPPOENGDB

13
122

2

18
49
13

23

145

และได้ศึกษาทบทวนข้อมูลในแต่ละตารางข้อมูล ให้มีรายละเอียดข้อมูลในแต่ละตารางดังต่อไปนี้
1. Table Name
ชื่อตารางข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
2. Table Description
อธิบายความหมายอย่างย่อของตารางข้อมูล
3. ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล
เช่น ข้อมูลที่การจัดเก็บ เป็น รายวัน,รายเดือน,รายปี
4. หน่วยที่วัดค่าได้ของข้อมูล
เช่น KG, Litre, MMBTU, KW ตามประเภทของข้อมูล
5. หน่วยงานที่ส่งข้อมูล
ระบุถึงหน่วยงานที่ทาง สนพ. ได้รับข้อมูล หรือไปน�ำข้อมูลมาจากการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
6. หมวดข้อมูล และหมวดย่อยของข้อมูลหรือกิจกรรม
ได้แบ่งหมวดเป็น 2 กลุ่มคือ พลังงานและเศรษฐกิจ และแบ่งหมวดย่อยตามประเภทกิจกรรมที่ท�ำของข้อมูลที่จัดเก็บ
หมวด พลังงาน ประกอบด้วย หมวดย่อยดังต่อไปนี้
หมวดข้อมูล : Category
พลังงาน
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หมวดย่อย : Sub Category
Capacity
Emission
Peak
Station
Stock
การจัดหา
การใช้
การน�ำเข้า
การแปรรูป
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หมวดข้อมูล : Category

หมวดย่อย : Sub Category
การผลิต
การผลิตและการใช้
การส่งออก
ดัชนี
ภาษีและกองทุน
ราคา
ส�ำรอง

หมวด เศรษฐกิจ ประกอบด้วย หมวดย่อยดังต่อไปนี้
หมวดข้อมูล : Category
เศรษฐกิจ

หมวดย่อย : Sub Category
ขนส่ง
ดัชนี
ราคา

7. ประเภทกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แบ่งประเภทพลังงานออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1. Coal
2. Crude
3. NG
4. Petroleum Product
5. Electricity
6. Renew Energy
7. Bio Fuel
ภาคผนวก ง รวบรวมตารางแสดงรายละเอียดทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ที่จัดเก็บภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ ปัจจุบัน โดยระบุถึงประเภทพลังงานของแต่ละชุดข้อมูล และ ตาราง Data Catalog ตามแบบฟอร์ม DGA
2.2.2.4 ศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในด้านโครงสร้างข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ (Data Dictionary)
จากข้อการศึกษาข้างต้นในเรือ่ ง ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในด้านทะเบียนข้อมูล (Data Catalog)
ได้แบ่งระบบข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดังนี้
1. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
2. ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by Region
(ECRDB)
3. ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX (E-INDEX)
4. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน : EMISSION I
5. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน : EMISSION II
6. ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)
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7. ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)
8. ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ International energy price (IEP)
9. ฐานข้อมูลผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนทีผ่ ลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เอง โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ลกู ค้าตรง
(IPS) IPS
10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
21. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
นอกจากฐานข้อมูลเดิมแล้ว ยังมีความต้องการในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน
2. ระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ
3. ระบบฐานข้อมูลทางด้านข้อมูลไฟฟ้า
4. ระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
5. ระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน
รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บ หรือ Data Dictionary ของทุกตารางในแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลและโครงสร้างตาราง
ข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมอยู่ในภาคผนวก ง
2.2.2.5 ศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน Data Flow
น�ำเสนอแผนผังระบบข้อมูลโดยรวม แยกพลังงานเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
1. ถ่านหิน (Coal)
2. น�้ำมันดิบ (Crude)
3. คอนเดนเสท (Condensate)
4. ก๊าซธรรมชาติ (NG)
5. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Product)
6. ไฟฟ้า (Electricity)
7. พลังงานทดแทน (Renew Energy)
8. ราคาพลังงาน
9. ข้อมูลเศรษฐกิจ
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แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของถ่านหินลิกไนต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของน�้ำมันดิบและคอนเดนเสทของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

2-263

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของก๊าซธรรมชาติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของไฟฟ้าของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของพลังงานทดแทนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2.2.3 ด้านข้อมูลพลังงานที่ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง
ตามข้อก�ำหนดของการศึกษา  งานในส่วนนี้ประกอบด้วยการทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่
สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์
โดยการวิเคราะห์ช่วงว่าง (Gap Analysis)
โดยค�ำจ�ำกัดความทั่วไปแล้ว Gap Analysis คือการวิเคราะห์ “ช่องว่าง” ซึ่งก็คือการประเมินเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
“ระบบ” หรือ “การด�ำเนินงาน” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กรกับมาตรฐานที่ต้องการจะเป็น หรือกับเป้าหมาย (Business
Goal or Strategic Goal) ด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งการท�ำ Gap Analysis จะเป็นวิธีการที่ส�ำคัญในการที่จะสามารถระบุ
“จุดอ่อน” ขององค์กรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการประเมิน รวมถึงจะท�ำให้ทราบถึงวิธีการที่จะลดหรือเชื่อมช่องว่างเหล่านั้น เพื่อให้
องค์กรสามารถด�ำเนินกิจการให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ซึ่งค�ำจ�ำกัดความของ Gap Analysis ตามเอกสาร
ทางธุรกิจหรือวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะออกมาในแนวคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น
A gap analysis is process that compares actual performance or results with what was expected or desired.
The method provides a way to identify suboptimal or missing strategies, structures, capabilities, processes,
practices, technologies or skills, and then recommends steps that will help the company meet its goals.
หรือ
A GAP analysis should address the questions “Where are we?” and “Where do we want to be?” in a
clear way .
หรือในการศึกษาส่วนราชการของไทยก็ได้มีการให้ค�ำนิยาม Gap Analysis ไว้เช่นกัน อาทิเช่น ในกรณีของกรมอนามัยได้
ระบุไว้ว่า
การ “วิเคราะห์ช่องว่างองค์กร” หรือ Gap Analysis จัดท�ำขึ้น เพื่อรายงานสรุปสถานะขององค์กรที่เน้นบทบาท โครงสร้าง
และระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันว่า  ในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่จริง ยังมีกิจกรรมหรือ งานใดที่อาจเป็น
ช่องว่างหรือเป็นส่วนทีย่ งั ไม่มเี มือ่ เทียบกับบทบาท ภารกิจ ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ อดีตผูบ้ ริหารระดับสูงหรือร่วมประชุมกัน
ในกลุม่ งาน/ส�ำนัก/กองของกรมอนามัยทีเ่ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์ชอ่ งว่าง (Gap Analysis)
จะน�ำมาเพื่อท�ำแผนด�ำเนินการ (Action Plan) เพื่อลดช่องว่างที่มีอยู่
หรือค�ำจ�ำกัดความของ Gap Analysis ในเชิงธุรกิจ เช่น
Gap Analysis หรือแปลอย่างง่ายๆ ก็คือ การวิเคราะห์ช่องว่าง ซึ่งก็เป็นการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อหาความแตกต่าง
ระหว่างระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กร กับมาตรฐานที่ต้องการจะเป็นในอนาคต จัดว่าเป็นกระบวนการที่ควรด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในองค์กรมีการท�ำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals) และองค์กรยัง
คงเติบโตตามแผนที่คาดการณ์ไว้ (Projection) 4
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โดยค�ำจ�ำกัดความของ Gap Analysis ที่ใช้กันทั่วไปจะหมายถึงการเปรียบเทียบสถานะขององค์กรที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่องค์กรนั้นต้องการจะเป็น ซึ่งการเปรียบเทียบนั้นสามารถจะน�ำไปใช้ได้ในหลาย ๆ ด้านตามจุดประสงค์
และขอบเขตงานหรืออ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการท�ำ
Gap Analysis โดยสรุปมักจะเป็นดังนี้
ก. การท�ำ Internal Capabilities Analysis คือการศึกษาและท�ำความเข้าใจว่าองค์กรได้มีการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กรไว้อย่างไร และภารกิจ (Mission) ขององค์กรคืออะไร และเรื่องที่ต้องการศึกษา Gap Analysis อยู่ส่วน
ใดของภารกิจขององค์กร และมีจุดประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
ข. ท�ำ AS – IS Investigation หรือการประเมินสถานะปัจจุบนั ขององค์กรว่าการด�ำเนินการขององค์กรในส่วนทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้นว่าอยู่ในสถานภาพอะไรซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ก็มักจะเป็นการสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถาม การจัด workshop เพื่อระดม
ความคิดเป็นต้น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ค. ท�ำ TO – BE Investigation คือ การก�ำหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึง ซึ่งก็อาจจะท�ำได้ ในหลาย ๆ
ลักษณะ เช่น
(1) ศึกษาและทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน
หรือคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตหรือไม่
(2) ก�ำหนดกรอบของการพัฒนาองค์กรโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรทีค่ วรจะเป็นโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ
เช่น SWOT Mckinsey, 7s Framework, PESTEL Framework ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น
ง. Identifying Gap และการ Bridge the Gap ซึง่ การศึกษาในข้อ ข. และข้อ ค. ข้างต้น จะท�ำให้สามารถบอกถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างสถานภาพปัจจุบันขององค์กรและเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ ซึ่งก็คือ GAP นอกจากนี้การศึกษาและคาดการณ์จะยัง
สามารถบอกวิธีที่จะเชื่อมข้อแตกต่างเหล่านี้ได้โดยจะลดช่องว่างลง โดยมาตรการในส่วนนี้มักจะน�ำไปสู่การท�ำ Action Plan
เพื่อลดช่องว่างลง
ส�ำหรับการท�ำ Gap Analysis ของส่วนราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้มีการวางกรอบการ
ศึกษาด้านนี้ไว้ ซึ่งแนวทางการจัดท�ำการศึกษา  Gap Analysis ก็จะสอดคล้องกับแนวทางกว้างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสรุป
ได้คือ
ก. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การซึ่งอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น Five Forces Model SWOT
PESTEL เป็นต้น โดยก�ำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย Key Performance Indicator ต่าง ๆ
ข. เป้าประสงค์หนึ่งขององค์กรคือการให้บริการที่พีงพอใจแก่ประชาชน
ซึ่งในการวัดผลว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการหรือไม่อาจท�ำได้โดยใช้ Gap Analysis ซึ่งวิธีการที่ใช้ตามข้อ
เสนอและของ กพร. คือ Benchmarking โดยดูจากตัวอย่างของระบบราชทัณฑ์ของสิงคโปร์ซึ่งมีขั้นตอนการท�ำการเทียบเคียง
(Benchmarking) ซึ่งการท�ำ Benchmarking อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ
(1) การแบ่งตามวัตถุประสงค์ซึ่งมี 4 รูปแบบคือ
				Performance เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะผลของการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัด ระหว่างส่วนราชการกับคู่เทียบ
เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือผลลัพธ์ของกระบวนการต่าง ๆ
				Product
เป็นการเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจของผูร้ บั บริการว่ามีความพึงพอใจในคุณลักษณะใดของการ
บริการ และเทียบกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
				Process
เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท�ำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการกับ
หน่วยงานอืน่ โดยเป็นการเน้นทีก่ ารเรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีด่ จี ากหน่วยงานอืน่ เพือ่ หาแนวทาง
มาปรับปรุงการท�ำงานของตัวเอง
				Strategy
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในการวางแผนยุทธศาสตร์
(2) การแบ่งตามคู่เทียบ ซึ่งแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ
				Internal
จะเป็นการเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั หรือความสามารถในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ส่วนราชการ หรือหาหน่วยงานทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานทีด่ ี ว่ามีแนวทางในการด�ำเนินการอย่างไร
เพื่อน�ำมาถ่ายทอดและน�ำไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
				Competitive เป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์การที่เป็นคู่แข่งโดยตรงซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้
จะหาข้อมูลค่อนข้างยาก เพราะเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยกัน อาจจะท�ำได้ ในบาง
กระบวนการเท่านั้น
				Industry
เป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรง
เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยผู้ผลิตโทรทัศน์ อาจจะเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเครื่อง
ปรับอากาศ
Final Report
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Generic/Functional

เป็ น การเปรี ย บเที ย บกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในกระบวนการ ซึ่ ง อาจจะอยู ่ ต ่ า ง
ภารกิจ หรืออุตสาหกรรมกันเลย แต่มกี ารท�ำงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best practices) ของกระบวนการ
เช่น Federal Express หรือ FedEx ท�ำการเปรียบเทียบกับ Domino Pizza ในเรื่องของการ
รับใบสั่งซื้อและการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
ซึ่งการท�ำ Gap Analysis โดยดู Benchmark ตามวิธีการของสิงคโปร์ ประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอน
การด�ำเนินการ
1. การวางแผน
จัดตั้งทีมงานในการเทียบเคียง
   (Planning)
ทีมงานพิจารณาเรื่องที่จะท�ำการเทียบเคียง
คัดเลือกหน่วยงานที่ท�ำการเทียบเคียงด้วย
ก�ำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลและการท�ำรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล และพิจารณาช่องว่าง (Gap) ของผลการด�ำเนินงาน
   (Analysis)
การพิจารณาสาเหตุของช่องว่างที่เกิดขึ้น
3. บูรณาการ
สื่อสารสิ่งที่พบจากการเทียบเคียงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  (Integration)
จัดท�ำเป้าหมายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่ต้องการ
4. ปฏิบัติการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
   (Action)
การด�ำเนินการตามแผน และติดตามความก้าวหน้า
ท�ำการเทียบเคียงซ�้ำ
รายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปที่ 2.2-1 แสดงกระบวนการ Benchmarking ของ Singapore Prison Service
การท�ำ Gap Analysis ของข้อมูลที่ควรมีการจัดเก็บ
ตาม TOR ข้อ 3.5(4) ทีร่ ะบุให้ทปี่ รึกษาจัดท�ำ Gap Analysis ของข้อมูลพลังงานทีย่ งั ไม่ได้มกี ารจัดเก็บหรือจัดเก็บไม่สมบูรณ์
นั้น แนวทางการจัดท�ำ Gap Analysis ของกรณี missing data นั้น ก็จะเป็นในแนวทางเดียวกับวิธีการท�ำ Gap ดังที่แสดงไว้
ข้างต้น แต่ต่างกันที่แนวทางข้างต้นเป็นเพียงหลักคิดกว้างๆ ซึ่งจะต้องน�ำไปประยุกต์ใช้กับการท�ำ Gap ในทางปฏิบัติซึ่งมีความ
หลากหลายและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่อง แต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาเพื่อ
จัดท�ำ Gap Analysis ของข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือมีการจัดเก็บแต่ยังไม่สมบูรณ์นั้น จะใช้แนวทางการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของกระทรวงพลังงาน (Thailand Integrated Energy Blueprint – TIEB)
ในแต่ละแผน ในการจัดท�ำแผนดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานในกระทรวงนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
อะไรบ้าง และข้อมูลเหล่านั้นอะไรที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วที่ศูนย์ในปัจจุบัน และอะไรที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือยังจัดเก็บไม่สมบูรณ์
แต่ยงั ไม่มกี ารลงรายละเอียดในระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิน่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการจัดท�ำแผนทีม่ คี วามครบถ้วนหรือ
ถ้ามีขอ้ มูลทีม่ คี วามถีใ่ นการจัดเก็บมากยิง่ ขึน้ เช่น จากรายปี เป็นรายเดือน หรือในบางกรณีจากรายเดือนเป็นรายวันได้ ก็จะท�ำให้
การท�ำแผนและการติดตามประเมินผลท�ำได้ดยี งิ่ ขึน้ แต่ยงั ไม่ได้มกี ารจัดเก็บอยูใ่ นปัจจุบนั และควรมีการจัดเก็บในอนาคต ข้อมูล
ที่ยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เหล่านี้ก็จะถูกระบุ (Identify) อยู่ในการท�ำ Gap Analysis ซึ่งแผน TIEB ที่การศึกษานี้ได้ท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าฉบับ PDP2018 และ PDP2018 Rev.1 ซึ่งประกอบด้วยสองแผนย่อยคือ
• การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายปี
ของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายจ�ำหน่าย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนอกระบบของ การไฟฟ้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงข้อมูล
2-268

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ทางด้าน Socio – economic อีกเป็นจ�ำนวนมากที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการสร้างแบบจ�ำลองความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy)
และนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อ การพยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) อีกหลาย ๆ ด้าน ทั้ง Load Profile ของผู้ใช้ไฟฟ้า
แต่ละกลุ่ม รวมทั้ง Generation Profile ของผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนั้น ๆ การหาข้อมูล Plant Factor ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งต้องลง
ไปดูในรายละเอียดทุกด้านว่าปัจจุบนั สถานภาพการจัดเก็บข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นอย่างไร และมีอะไรทีค่ วรจะต้องมีการจัดเก็บเพิม่ เติม
ในการศึกษา Gap
• การจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า ซึง่ หมายถึงการน�ำผลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ามาจัดท�ำก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าในอนาคต แยกรายเชื้อเพลิง แยกรายประเภท ประเภทโรงไฟฟ้าซึ่งในปีนี้เป็นการจัดท�ำรายภูมิภาค ซึ่งต้องการข้อมูล
ทีม่ คี วามละเอียดมากกว่าการจัดท�ำแผนฯ ในอดีต ซึง่ ในส่วนของการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้านัน้ จะมีความเชือ่ มโยงกับแผน
พัฒนาพลังงานด้านอื่น ๆ อีก เช่น แผนพัฒนาก๊าซธรรมชาติและแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นต้น ซึ่งการท�ำ Gap ก็จะต้อง
ลงไปดูความต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้เช่นกัน
- แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2018) จะประกอบด้วยการพยากรณ์ความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคต
(Demand Estimate) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (จาก PDP2018) ความต้องการใช้จาก GSP ความ
ต้องการใช้จากภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นร่างของแผนซึ่งยังอยู่ในการจัดท�ำรายละเอียด อย่างไรก็ตาม
การศึกษา  Gap ก็ได้ลงไปดูในรายละเอียดของความต้องการใช้ข้อมูลในแต่ละด้านและเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ
ซึง่ รวมถึงด้าน Supply ของสาร ทัง้ ทีม่ าจากแหล่งผลิตในประเทศและจากการน�ำเข้าในรูปแบบ LNG เป็นต้น เพือ่ ดูวา่ มีขอ้ มูลอะไร
ที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติม
- แผนอนุรกั ษ์พลังงาน (EEP2018) ซึง่ ยังเป็นฉบับร่าง การศึกษา Gap ได้ลงไปดูรา่ งแผนดังกล่าวว่ามี ความต้องการใช้ขอ้ มูล
อะไรในการจัดท�ำแผนและมีความเกี่ยวข้องกับแผนอื่น ๆ อย่างไร อาทิเช่น ในการค�ำนวณ Energy Intensity ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลักอย่างหนึ่งของแผน ใช้ข้อมูลอะไรในการค�ำนวณ และเกี่ยวพันกับแผน PDP2018 อย่างไร และมาตรการเพื่อให้ได้เป้าหมาย
EI มีอะไรบ้าง ซึง่ จะต้องใช้ขอ้ มูลอะไรในการก�ำหนดแผนและข้อมูลเหล่านีม้ กี ารจัดเก็บไว้อย่างไร ในระดับรายละเอียดขนาดไหน
และมีอะไรที่ยังไม่มีการจัดเก็บแต่เป็นข้อมูลที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมเป็นต้น ซึ่งข้อมูลในการประเมิน Gap เหล่านี้จ�ำเป็นจะต้อง
ได้มาจากหน่วยงานต้นสังกัดทีเ่ ป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนซึง่ คณะผูศ้ กึ ษาได้ทำ� การประสานไปยังหน่วยงานเหล่านีโ้ ดยใช้แบบสอบถามและ
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อน�ำมาจัดการการวิเคราะห์ Gap Analysis ในโครงการนี้ และเป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษา Gap ของ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่นกัน
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) แผนฉบับนี้ยังเป็นแผนฉบับร่าง ซึ่งแบ่งเป็นแผน AEDP
การผลิตไฟฟ้าที่มีความสอดคล้องกับแผน PDP2018 ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยได้แสดงถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวมวล ไฟฟ้าพลังน�้ำ ต่าง ๆ เหล่านี้ในแต่ละปีของแผน โดยมีการ
ก�ำหนดเป้าหมายสัดส่วนของ พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีแผน AEDP (ความร้อน) และ AEDP
(ขนส่ง) ที่รวมถึงการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล ซึ่งวิธีการศึกษาขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำ Gap ก็เป็น
เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในแผน EEP ข้างต้น
- แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) แผนนี้ยังอยู่ในการจัดท�ำร่างของแผน ซึ่งทางที่ปรึกษายังไม่มีข้อมูลใน
ส่วนนี้ อย่างไรก็ตามการศึกษา Gap ในส่วนของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงนัน้ ทีป่ รึกษาก็ได้จดั ท�ำโครงสร้างการจัดหาและการแปรรูปและการใช้
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงโดยละเอียด ตามสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในอนาคต เพือ่ ดูถงึ ลักษณะ
ข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั ว่ามีความละเอียดเพียงพอหรือไม่ โดยเริม่ ตัง้ แต่กจิ กรรมของการใช้นำ�้ มันตัง้ แต่การส�ำรวจ
และผลิตจากแหล่งในประเทศ การน�ำเข้า  การแปรรูป การส่งออก และการใช้ในประเทศว่าสถานะภาพของการจัดเก็บเป็น
เช่นไร มีความถีข่ องการจัดเก็บอย่างไร และมีอะไรทีค่ วรมีการจัดเก็บเพิม่ เติม เมือ่ เทียบกับสถานการณ์การใช้นำ�้ มัน และพลังงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ศึกษาแผนและเป้าหมายด้านพลังงานอื่น ๆ ของกระทรวงพลังงานและ สนพ. ที่อาจจะยังไม่ได้รวมอยู่ในแผนบูรณาการ
หรืออาจจะยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนไว้ในแผน ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายใหม่ๆ หรือนโยบายที่กระทรวงพลังงานและ สนพ.
ก�ำหนดให้มาโดยอาจขยายความมาจากแผนบูรณาการ อาทิเช่น
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- นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชุมชน โดยใช้พลังงานหมุนเวียน เพือ่ เป็นการกระจายก�ำลัง การผลิตไฟฟ้าออกไปยังชนบท
ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในแผน PDP2018
- การผลิตไฟฟ้าโดยภาคเอกชนอื่น ๆ ในรูปแบบของ Prosumer คือการผลิตไฟฟ้าจาก solar rooftop เพื่อใช้เอง และ
ขายส่วนที่เหลือเข้าระบบ หรือขายโดยตรงให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ
- การผลิตไฟฟ้าโดยรูปแบบอื่น ๆ เช่น จาก SPP ที่หมดอายุสัญญาเป็นต้น
- รถไฟความเร็วสูง ซึ่งยังไม่ได้รวมอยู่ในแผน PDP2018
- ทบทวนแผนต่าง ๆ ตามทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือเปลีย่ นแปลงตามกรณีไป หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เช่น Battery Storage การน�ำเข้า LNG ในลักษณะ Floating Storage การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเร่งรัดส่งเสริมการผลิตรถ
EV เป็นต้น
3. การท�ำ Benchmarking ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น การท�ำ Benchmarking ถือว่าเป็นวิธกี ารทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการ
ท�ำ Gap Analysis และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการท�ำ Benchmarking ก็มีหลักการโดยศึกษา
ถึง Best Practices หรือ Standard Practices ในเรื่องนั้น ๆ และเทียบเคียงกับสิ่งที่องค์กรปฏิบัติอยู่ เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อจะปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ควรจะเป็น ในกรณีของการทบทวนข้อมูลที่ควรจะจัดเก็บก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้
เช่นกัน ซึ่งการท�ำ Benchmarking ในกรณีข้อมูลที่ควรจัดเก็บอาจแยกได้เป็น 2 กรณี
3.1 ศึกษาการเก็บ (และเผยแพร่) ข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในวงการพลังงานในประเทศและระหว่างประเทศ
ว่ามีมาตรฐานสูงในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน ว่าองค์กรเหล่านี้ มีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง มีการวิเคราะห์และเผย
แพร่ข้อมูลอย่างไรในลักษณะใด ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในด้านนี้มีอยู่หลายแห่ง ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการทบทวน
การจัดเก็บข้อมูลขององค์กรเหล่านี้เช่น
- Energy Information Administration (EIA) ของกระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา
- International Energy Agency (IEA) ขององค์การ OECD
- Shell
- British Petroleum
- Exxon/Mobil
- Pricing Agency ต่าง ๆ เช่น Platt’s, รอยเตอร์
ซึ่งองค์กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเผยแพร่ ที่สูง และเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสามารถจะน�ำมาเป็นคู่เทียบ (Benchmark) ของการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ได้
3.2 Peer Group ก็เป็นการท�ำ Benchmark อีกวิธหี นึง่ โดยศึกษาหรือดูถงึ ลักษณะและวิธกี ารจัดเก็บข้อมูลของหน่วย
งานอืน่ ๆ ในกระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานภายนอกทีม่ กี ารเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ แต่ยงั ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดย
ศูนย์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้จะได้มาจากการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานเหล่านี้ และการประชุมร่วม ซึ่งที่ปรึกษาได้ด�ำเนินการ
แล้ว และได้น�ำผลเบื้องต้นมาร่วมในการประเมิน Gap แต่ก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ได้ตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถ้า
ได้ข้อมูลเหล่านั้นมาก็จะถูกน�ำมาปรับปรุง Gap ต่อไป
4. การดูความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (Users) ผู้ใช้ข้อมูลก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ส�ำคัญของการท�ำ Gap ในด้านการหาข้อมูลที่
ยังไม่มีการจัดเก็บ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ เพราะจะเป็น input มาจากผู้ใช้ข้อมูลนั้นโดยตรง ซึ่งจะสะท้อนความต้องการที่จะน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ แต่ทางศูนย์อาจจะยังไม่ได้มีการจัดเตรียม ซึ่ง Users นี้รวมถึง
- users ภายใน สนพ. เอง
- users ภายใน กระทรวงพลังงาน
- users จากหน่วยงานนอกสังกัด และจากประชาชนทั่วไป
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการท�ำ Survey โดยใช้แบบสอบถามหรือการประชุมร่วม
ทีป่ รึกษาได้ดำ� เนินการจัดท�ำ Gap Analysis ตามแนวทางทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้น โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังทีส่ รุปไว้ขา้ งล่าง
ถ้าดูจากแนวทางการจัดกลุ่มพลังงานของ EIA และ IEA หรือ BP มักจะจัดตามชนิดของพลังงานเช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ปิโตรเลียม เป็นต้น เนื่องจากพลังงานแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านกิจกรรมการผลิต และการใช้พลังงาน ซึ่ง
ในการศึกษานี้ก็จะใช้แนวทางนี้ในการศึกษา Gap Analysis ซึ่งจะแบ่งพลังงานออกเป็น 6 กลุ่ม ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้/
จัดหาพลังงานของไทย คือ
- ถ่านหิน/ลิกไนต์ (อยู่ใน PDP2018)
- น�้ำมันดิบ/คอนเดนเสท (อยู่ใน Oil Plan และ Gas Plan)
- ก๊าซธรรมชาติ (อยู่ใน Gas Plan)
- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อยู่ใน Oil Plan)
- ไฟฟ้า (อยู่ใน PDP2018 และ AEDP2018)
ซึง่ พลังงานทัง้ ห้ากลุม่ ได้ถกู พิจารณาอยูใ่ นแผนบูรณาการ (TIEB) ในแต่ละส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมทัง้ แผนอนุรกั ษ์พลังงาน
(EEP) ซึ่งกระจายอยู่ในแผนบูรณาการส่วนต่าง ๆ ด้วย ส่วนน�้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ถูกแยกออกจาก
กันเป็นสองกลุ่ม เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีกิจกรรมการจัดหาการผลิตและการใช้ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ถึงแม้จะเป็นเรื่อง
ของน�้ำมันใน Oil Plan ด้วยกันก็ตาม ซึ่งกิจกรรมทางด้านพลังงาน (หรือ Business Process) นั้นจะอธิบายถึงขบวนการทาง
ธุรกิจของพลังงานแต่ละชนิดซึง่ แตกต่างกันและเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ ในการพิจารณาการจัดกลุม่ ชนิดพลังงานดังกล่าวไว้ขา้ งต้น ซึง่
Business Process ของพลังงานแต่ละชนิดในการศึกษานี้จะประกอบด้วย
- การจัดหาพลังงานชนิดนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งการจัดหาจะประกอบด้วย Business
Process สองส่วนคือ
(1) การผลิตจากแหล่งพลังงานในประเทศซึ่งประกอบด้วยการส�ำรวจแหล่งทรัพยากรที่ประเทศมีอยู่ ทั้งบนบก และ
ในทะเล เช่น แหล่งน�้ำมัน แหล่งก๊าซ แหล่งลิกไนต์ และปริมาณส�ำรองทางธรณีวิทยา และการพัฒนาขึ้นมาใช้ (Development)
เช่น การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากในอ่าวไทย การผลิต ลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ เป็นต้น
(2) การน�ำเข้า เนือ่ งจากการผลิตพลังงานในประเทศอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ดังนัน้ จึงต้อง มีการน�ำเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ เช่น การน�ำเข้าน�้ำมันดิบ หรือน�้ำมันส�ำเร็จรูป หรือการน�ำเข้าไฟฟ้าเป็นต้น
- การแปรรูปพลังงาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการใช้พลังงานภายหลังทีไ่ ด้จดั หามาตามวิธกี ารข้างต้น โดยเป็นการใช้เพือ่ แปรรูป
พลังงานจากรูปแบบหนึ่งให้ไปอยู่ในรูปที่เหมาะสมส�ำหรับการใช้ส�ำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End use) สาเหตุที่ต้องแยกการใช้
ออกเป็นสองลักษณะดังกล่าว เนื่องจากในการจ�ำแนกพลังงานโดยทั่วไปมักจะแยกพลังงานออกเป็นสองกลุ่ม คือ
(1) Primary energy คือ พลังงานทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นการแปรรูปให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย (Final
end uses) ตัวอย่างเช่น น�้ำมันดิบที่ยังไม่ได้ผ่านขบวนการกลั่นเป็นต้น และโดยทั่วไป primary energy ยังรวมถึงเชื้อเพลิง
น�ำเข้าทุกประเภท ถึงแม้เชื้อเพลิงนั้นสามารถน�ำไปใช้เป็น End use ได้เลยก็ตาม เช่น LPG ไฟฟ้า น�้ำมันดีเซล ที่น�ำเข้าก็จะถูกจัด
อยู่ในกลุ่มนี้
(2) Final energy คือ พลังงานทีแ่ ปรรูปแล้วและเหมาะสมจะไปใช้เป็น End use ซึง่ ก็คอื ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทีผ่ า่ นขบวนการ
กลั่นแล้ว ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า
ดังนั้นการแปรรูปพลังงานจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม (1) ข้างต้น ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงขบวนการแปรรูปดังนี้
• การกลั่นน�้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
• การแยกก๊าซธรรมชาติ ออกเป็น LPG และอื่น ๆ
• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชนิดต่าง ๆ
พลังงานที่ใช้ในขบวนการแปรรูปดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในพลังงานประเภท primary energy (ซึ่ง
รวมถึงพลังงานทุกชนิดที่น�ำเข้าตามที่กล่าวไปแล้ว)
- การใช้พลังงาน เป็นการใช้เพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายตามที่ระบุไว้ใน (2) ข้างต้น ซึ่งการใช้ขั้นสุดท้ายมักจะจ�ำแนกใน
รายละเอียด เช่น แยกเป็นผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ แยกตามรายพื้นที่ แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
Final Report
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- การส่งออก เป็น Business Process อีกด้านหนึ่งซึ่งน�ำพลังงานทั้งในประเภท primary และ final ที่ไม่ได้ใช้ในประเทศ
แต่ส่งออกขายต่างประเทศ (ซึ่งก็จะกลายเป็น primary energy ของประเทศผู้น�ำเข้า)
- การเปลี่ยนแปลงสต๊อก เป็นตัวปรับสมดุลของพลังงาน โดยการผลิตพลังงานในประเทศได้เกินความต้องการก็จะถูกน�ำ
ไปเก็บไว้ในสต๊อก หรือบางครั้งผลิตได้ไม่เพียงพอก็จะมีการดึงจากสต๊อกออกมาใช้ ซึ่งสต๊อกนี้มีอยู่สองประเภทคือ
• สต๊อกทางธุรกิจ ซึง่ กิจการพลังงานจ�ำเป็นต้องมีการเก็บสต๊อกพลังงานไว้จำ� นวนหนึง่ เพือ่ เป็นตัวเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดทางธุรกิจ
• สต๊อกหรือส�ำรองตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ซึ่งพลังงานบางประเภทเช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง มีการก�ำหนดให้ธุรกิจจะ
ต้องมีการเก็บส�ำรองพลังงานเอาไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน
- ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก Business Process ที่มักจะมีการจัดเก็บควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูล ด้านพลังงานข้างต้น
ซึ่งการศึกษานี้จะท�ำการทบทวนด้วย ในการศึกษา Gap อาทิเช่น
• ข้อมูลทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสาขาพลังงาน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการใช้พลังงาน
• ข้อมูลทางด้านสังคม (Socio - economic data) ต่าง ๆ เช่นข้อมูลประชากร ข้อมูลราคาพลังงาน ข้อมูลค่าใช้จ่าย
พลังงาน เป็นต้น
• ข้อมูลทางด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
• ข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้อมูลผลงานการวิจัยทางพลังงาน
เมือ่ ได้กำ� หนดชนิด/ประเภทของพลังงานต่าง ๆ ตามแนวทางทีป่ ฏิบตั ใิ นสากลตามทีก่ ล่าวข้างต้น รวมถึง การแจกแจง Business
Process ต่าง ๆ แล้ว ก็จะเป็นการก�ำหนดขั้นตอนของการจัดท�ำ Gap Analysis โดยแยกตามชนิดพลังงานแต่ละประเภท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 กลุ่มพลังงานถ่านหิน
ขบวนการแรกคือ การจัดท�ำทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. ดังที่แสดงไว้ในตาราง 2.2-3 ซึ่งประกอบด้วย
Column ต่าง ๆ ดังนี้
(1) System ในทีน่ หี้ มายถึง ข้อมูลถ่านหินถูกจ�ำแนกไว้ในระบบอะไรบ้าง เป็นข้อมูลสถิติ (statistic) หรือข้อมูลสิง่ แวดล้อม
(emission)
(2) Table name เป็นชื่อของตารางข้อมูล
(3) Table description เป็นค�ำอธิบายความหมายของตารางว่าเป็นกิจกรรมอะไร
(4) Data level เป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูล เช่น
- fuel คือ เป็นการแสดงข้อมูลระดับเชื้อเพลิง (ในที่นี้คือ coal และ lignite)
- comp คือ แสดงข้อมูลระดับบริษัท
- loc คือ แสดงข้อมูลระดับที่ตั้ง (location)
(5) ความถี่ ของการจัดเก็บข้อมูลว่าเป็นรายเดือน รายปี
(6) หน่วย เป็นหน่วยนับของถ่านหิน เป็นต้น หรือ เป็นมูลค่า (บาท) หรือเป็นบาเรล
(7) หมวดใหญ่ category แยกเป็นข้อมูลทีจ่ ดั อยูใ่ นหมวดพลังงานหรืออืน่ ๆ และเป็นการแสดงหมวดย่อยของ Business
Process ว่าเป็นการผลิต การแปรรูป หรือการใช้ เป็นต้น
(8) หมวดใหญ่ Activity แยกเป็นการจ�ำแนกว่าข้อมูลนีเ้ ป็น Business Process ใด เช่น เป็นข้อมูล ก�ำลังการผลิต (capa)
หรือการแปรรูป การใช้ เป็นต้น โดยใช้ x เป็นตัวชี้กิจกรรมนั้นใน Col. ที่เหมาะสม
(9) หน่วยงานในสังกัด แสดงถึงข้อมูลดังกล่าวมาจากหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น การใช้ถ่านหินในการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นข้อมูลมากจาก กฟผ. (x)
(10) หน่วยงานนอกสังกัด แสดงถึงข้อมูลที่มาจากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน เช่น การน�ำเข้า  ถ่านหินมาจาก
กรมศุลกากร (ศก) เป็นต้น
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 2.2-4 แสดงผลของการวิเคราะห์ (Gap Analysis) ของข้อมูลถ่านหินที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการขยาย
ความต่อจากตารางทะเบียนข้อมูลข้างต้น โดยเพิ่มช่อง column ของ Gap Analysis ไว้ส่วนท้ายของตารางอีก สี่ช่อง คือ
(1) Data level หมายถึง ความละเอียดของข้อมูลทีค่ วรจะมีการเก็บเพิม่ เติมในกรณีทกี่ ารศึกษา Gap พบว่ายังไม่มขี อ้ มูล
ส่วนนี้ หรือมีการเก็บแล้วแต่ยังไม่ละเอียดพอเพียง ซึ่งการจะดูว่าอะไรคือ Gap มีข้อสังเกตดังนี้
• ถ้าเป็นแถบสี แสดงว่าเป็นข้อเสนอให้จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของข้อมูลนั้น ๆ เช่น ข้อมูลแถวที่หนึ่ง (ก�ำลังการผลิต
ถ่านหิน) เป็น Gap ที่ควรจัดเก็บ และควรจัดเก็บในระดับชนิดเชื้อเพลิง (fuel) และระดับแหล่งผลิต (แหล่ง) ตาม Data level
• ถ้า Column ทีห่ นึง่ และสองไม่มขี อ้ มูลใด ๆ แสดงว่า เป็นข้อมูลทีย่ งั ไม่มกี ารจัดเก็บมาก่อน ถ้ามีขอ้ มูลระบุไว้แล้วในสอง
Column ดังกล่าว แสดงว่ามีการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ละเอียดพอ ควรจะมีการจัดเก็บเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ใน Data level
(2) Freq. คือ ระบุความถี่ของข้อมูลที่ควรจัดเก็บ (ถ้าระบุได้) เช่น เป็นรายเดือน รายปี
(3) Other Details เช่น ในกรณีของ Domestic Production of Coal นอกจากจะระบุข้อมูลระดับ Fuel แล้วควรระบุ
รายละเอียดถึงระดับบริษัทผู้ผลิตด้วย เช่น ผลิตโดย กฟผ. ลานนาลิกไนต์ เป็นต้น
(4) Priority เป็นการระบุถึงระดับความจ�ำเป็นเร่งด่วนของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้ลงรายละเอียด
ตรงนี้ไว้ เพียงแสดงตัวอย่างไว้เท่านั้น เช่น เป็น Priority ระดับสูง (High) หรือ ต�่ำ (Low)
รายละเอียดของ Gap Analysis ของตารางนี้จะแสดงไว้เพื่ออธิบายถึง Business process flow ในรูปที่ตามมาข้างล่าง
ตาราง 2.2-5 เป็นการแสดงข้อสรุปของ Gap Analysis ที่แสดงไว้ในตาราง 2.2-4 ข้างต้น แต่ได้ดึงมาเฉพาะส่วนข้อมูลที่เป็น
แถบสี (คัดข้อมูลที่เป็น Gap ที่ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม) เพื่อเป็นการง่ายต่อการวิเคราะห์ เนื่องจากตาราง 2.2-4 จะมีข้อมูลอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก
ตาราง 2.2-6 แสดงผลของ Gap Analysis ในรูปแบบภาพรวมของ Business Process โดยแต่ละ Process จะรวม Gap ที่
เกี่ยวข้องใน Process นั้นมาแสดงไว้ที่นี่ อาทิเช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าถ่านหิน ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมศุลกากร จะมีข้อ
สรุปว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชนิดนี้ โดยศูนย์มีข้อมูลนี้อยู่บ้างแล้ว (ดูเครื่องหมาย x ใน column ศท.สนพ.) แต่ในกรณี
ของ Big Data ควรมีการเก็บข้อมูลนี้เพิ่มเติม (ซึ่งระบุไว้ในตารางก่อนหน้านี้ว่าควรเก็บข้อมูลไว้ในตารางก่อนหน้านี้ว่าควรเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะบริษัทผู้น�ำเข้า  และประเทศที่เราน�ำเข้า) โดยข้อมูลที่กฎหมาย/ระเบียบ ให้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว
ไว้แล้ว (ที่กรมศุลกากร) แต่ไม่มีระเบียบและกฎหมายให้ส่งข้อมูลให้ศูนย์ ซึ่งทางศูนย์จะต้องไปจัดหาข้อมูลมาเอง ซึ่งตารางนี้จะ
ให้ความสะดวกในการตรวจสอบ ผลการศึกษา Gap ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และตารางนี้จะมี format ที่เหมือนกันในทุกชนิด
พลังงานที่ตามมา  โดย Business Process ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะแสดงโดยแถวที่เป็นแถบสี ซึ่งในกรณีนี้คือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส�ำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่บังคับใช้กับถ่านหิน
รูปที่ 2.2-2 แสดงผลของ Gap Analysis ในรูปของ Flow diagram ซึ่งอ่านได้เข้าใจง่ายและท�ำให้เห็น Business Process
ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดอย่างครบถ้วนในรูปเดียว ซึ่งรูปที่แสดงจะมีลักษณะดังนี้
- รูปจะจัดเรียงตาม Business Process จากซ้ายไปขวา โดยด้านซ้ายของรูปจะเป็นข้อมูลด้านการจัดหาพลังงานชนิดนัน้ ๆ
ซึ่งประกอบด้วย การผลิตพลังงานจากแหล่งในประเทศ รวมถึงปริมาณส�ำรอง ทางธรณีวิทยา ตามด้วยการน�ำเข้า ถัดไปจะแสดง
การแปรรูปพลังงาน ตามด้วย stock ทั้งทางด้านธุรกิจและตามที่กฎหมายระบุ (ถ้ามี) ถัดไปจะเป็นการใช้พลังงาน (end - use)
ตามด้วยการส่งออก ส่วนทางด้านขวาของตารางจะเป็นข้อมูลราคา และข้อมูลทางด้าน socio – economics ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูล GDP GPP ประชากร และข้อมูลของข้อกฎหมาย รวมถึงข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งควรมีการจัดเก็บ
- ในส่วนมุมมองจากด้านบนของตารางลงด้านล่าง จะเป็นการอธิบาย Business flow ของกิจกรรมแต่ละด้าน อาทิเช่น
การแปรรูปถ่านหิน จะเป็นการใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศโดยรวม และจะขยายความถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
ผู้ผลิตประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีเส้นเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้จากบนลงล่าง
- ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดข้อมูลทีค่ วรมีการจัดเก็บอธิบายอยูใ่ น Block ถ้ามีขอ้ มูลทีค่ วรมีการจัดเก็บเพิม่ ใหม่ทงั้ หมด
จะอยู่ใน Block สีแดง และมีเครื่องหมาย (G) แสดงไว้ ซึ่งหมายถึง Gap หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บไว้เลย ถ้าอยู่ใน Block สีด�ำ
และเครื่องหมาย (G) สีแดง แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเก็บไว้แล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ควรมีการจัดเก็บเพิ่มเติม โดย
ระบุสิ่งที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติมเอาไว้ด้วย เป็นอักษรสีแดง
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- ข้อมูลใน Block ที่มีสีแดงทั้งหมดจะต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในตาราง 2.2-4 ถึง ตาราง 2.2-5 ข้างต้น ที่ได้ลง shade
สีไว้ และจะต้องมีข้อสรุประบุไว้ในตาราง 2.2-6
- ทุกเชือ้ เพลิงในการศึกษาทีต่ ามมาจะมีลกั ษณะของตารางดังกล่าวข้างต้นเหมือนๆ กัน จะต่างกัน ในรายละเอียดของแต่ละ
ชนิดเชื้อเพลิง
สรุปผล Gap Analysis ของถ่านหิน/ลิกไนต์
จากรูปที่ 2.2-2 สามารถสรุปผลของ Gap Analysis ได้ดังนี้
- ควรมีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน/ลิกไนต์
- ด้านการจัดหา ควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลด้านส�ำรองทางธรณีวิทยาของถ่านหิน/ลิกไนต์ โดยแยกรายแหล่ง และปริมาณ
ส�ำรองของแต่ละแหล่ง ในส่วนของการผลิตในประเทศ ควรมีการจัดเก็บการผลิตจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือไปจากแม่เมาะ โดย
แยกเป็นรายผูผ้ ลิต (อืน่ ๆ) ชนิดและปริมาณการผลิตอย่างน้อยรายเดือน ส่วนการน�ำเข้าควรจัดเก็บข้อมูลผูน้ ำ� เข้าแต่ละรายเพิม่ เติม
รวมถึงประเทศต้นทาง
- ในด้านการแปรรูป ควรจัดเก็บข้อมูลการใช้ถา่ นหิน ในการผลิตไฟฟ้าจาก IPS และ VSPP ด้วย นอกเหนือจากระบบ EGAT
และควรจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตในรูปของ Energy Intensity (EI) ของโรงไฟฟ้าของผูผ้ ลิตแต่ละประเภท และสัดส่วน (%)
ของไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน/ลิกไนต์ เพื่อประโยชน์การจัดท�ำแผน EEP และ PDP
- ในด้านการใช้ (end – use) ควรเก็บข้อมูลการใช้โดยการส�ำรวจ (ปัจจุบันเป็นการค�ำนวณ) แยกราย TSIC รายจังหวัด
และเพิ่มการเก็บข้อมูลการขายจากผู้ขายแต่ละรายและควรเก็บข้อมูลแยกตามโรงงานควบคุม และโรงงานอื่นทั่วไป โดยจัดกลุ่ม
ตาม TSIC รายจังหวัด และเก็บข้อมูล EI แยกตามราย TSIC
- ด้านการส่งออก ควรเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งออก
- ด้านสต๊อก ควรจัดเก็บข้อมูลแยกตามผู้ค้า แยกรายชนิดเชื้อเพลิงและปริมาณ
- ในส่วนของข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรแยกผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าและการใช้เพื่อ end – use
- ในส่วนของข้อมูล socio – economics ควรจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดในรูปของ GPP และการใช้ระดับจังหวัดและ
ค�ำนวณหาการใช้รายจังหวัดต่อ GPP และเก็บข้อมูลประชากรรายจังหวัดและค�ำนวณหาการใช้รายจังหวัด ต่อหัวประชากร
- ข้อมูลด้านอื่น ๆ ควรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย มติที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และควร
จัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน/ลิกไนต์
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ตาราง 2.2-3 ทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล ณ ปัจจุบันของ สนพ. (สำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ, กำหนดประเภทและกิจกรรม)

ตาราง 2.2-3 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (ส�ำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ, ก�ำหนดประเภทและกิจกรรม)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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DBPROD2

DBPROD4N

DBPROD4C

DBPROD4L

DBPRCOAL

dbemi

dbemishare

dbemipfactor Emission Prod. Factor

tbgdpcurrent Final Energy Consumption per GDP

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Emission I

Emission I

Emission II

E-Index

dbpop

DBPROD7A

Statistic

E-Index

DBPROD6A

Statistic

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

2.2-285

พลังงาน

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านถ่านหิน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

FEC/ Pop

FEC/ GDP

IPCC Factor

พลังงาน

พลังงาน

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

Percent Share

ข้อมูลผู้ประกอบการ

thailand population

GDP,QGDP

fuel, process , Emission Type รายเดือน

รายเดือน

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

Final Energy Consumption per Population

การใช้รายจังหวัด / GPP

Emission Sector Sharing

fuel , Sector

พลังงาน
พลังงาน

IPCC Factor

การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาอุตสาหกรรม

รายเดือน
พลังงาน

fuel , Emission Type

การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาไฟฟ้า

Emission Cons. Factor

Retail Prices of Coal (Price,Transport)

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

Emission

Emission

Emission

Emission

Emission

ราคา

การใช้

การใช้/วิเคราะห์

EI การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป

ข้อมูลการชาย

การใช้

การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป

การใช้/วิเคราะห์

การใช้

การใช้

วิเคราะห์

การแปรรูป/

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

สต็อค

การส่งออก

การนาเข้า

การผลิต

การผลิต

สารอง

EI การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคุม

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

บาท

Ton

Ton

Ton

Original Unit

Ton,บาท

Ton,บาท

Ton

Ton

Original Unit

สารอง

กาลังการผลิต

หมวดย่อย

การใช้

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

Category

การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคุม

fuel

company, Industry

sector

plant

plant,fuel

fuel, country

fuel

fuel, company, location

แหล่ง, Block

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

การใช้ถ่านหินจากสารวจ

SECTOR

CONSUMPTION LANNA & BANPU LIGNITE IN ANOTHER

Consumption of Imported Coal

- สัดส่วน (%) ของไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน/ลิกไนท์

- EI แยกรายประเภทโรงไฟฟ้า

Consumption of Domestic Lignite

Fuel Consumption in IPS,VSPP

Fuel Consumption in Power Generation

สารองทางธุรกิจ

Export of Coal

Import of Coal

Domestic Production of Coal

Domestic Production of Lignite

DBPROD1M

Statistic

Thailand Coal and Petroleum Reserves

Ton

หน่วย
Ton

ความถี่

สารองทางธรณีวิทยา

Data Level

กาลังการผลิตถ่านหิน

Table Description

DBPRO11P

Table Name

ยกเลิก

System

Activity

หน่วยงานในสังกัด

ตาราง 2.2-4 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ปค

ปค

สศช

สศช

IPCC

IPCC

บ้านปู

x

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

province

province

รายจังหวัด(GPP)

fuel , Emission Type

fuel , Emission Type

fuel,ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

TSIC

Fuel, TSIC , province

TSIC

Fuel, TSIC , province

Fuel, TSIC , province

ประเภทโรงไฟฟ้า

Plant, Fuel

fuel, company

company

country, company

fuel, country, company

fuel, แหล่ง

fuel, แหล่ง

Data Level
รายเดือน

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

ปริมาณ

ปริมาณ

Other Detail

ปริมาณ, ราคา

EI

ปริมาณ

EI

ปริมาณ

ปริมาณ

EI , % การแปรรูป

all plant

ปริมาณ, ราคา

ราคา

ปริมาณ

ปริมาณ (Lanna ,Banpu)

Gap Anlysis
Freq.

Priority

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 2.2-4 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

DBPROD7A Export of Coal

DBPROD4N Consumption of Domestic Lignite

Statistic

การนาเข้า

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

พลังงาน

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
พลังงาน

พลังงาน

การใช้รายจังหวัด / GPP

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านถ่านหิน

พลังงาน

การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาอุตสาหกรรม

ข้อมูลผู้ประกอบการ

Emission

พลังงาน

การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาไฟฟ้า

2.2-286

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

Emission

การใช้

การใช้/วิเคราะห์

EI การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป

ข้อมูลการชาย

การใช้

การใช้/วิเคราะห์

EI การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคุม

การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป

การใช้

การแปรรูป/

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

สต็อค

การส่งออก

การใช้

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคุม

Ton

Original Unit

Ton,บาท

Ton,บาท

การใช้ถ่านหินจากสารวจ

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

การผลิต

สารอง

กาลังการผลิต

หมวดย่อย

วิเคราะห์

plant

plant,fuel

fuel, country

fuel

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

- สัดส่วน (%) ของไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน/ลิกไนท์

- EI แยกรายประเภทโรงไฟฟ้า

Fuel Consumption in IPS,VSPP

Fuel Consumption in Power Generation

DBPROD2

Statistic

สารองทางธุรกิจ

DBPROD6A Import of Coal

Statistic

Ton

Domestic Production of Coal

Statistic

Ton

หน่วย
Ton

ความถี่

สารองทางธรณีวิทยา

Data Level

กาลังการผลิตถ่านหิน

System Table Name Table Description

Category

Activity

ตาราง 2.2-5 สรุปข้อมูลที่ตอ้ งการเพิม่ เติม (Gap Analysis)
หน่วยงานในสังกัด

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

ปค

สศช

x

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

province

province

fuel , Emission Type

fuel , Emission Type

fuel,ผู้ซื้อ,ผู้ขาย

TSIC

Fuel, TSIC , province

TSIC

Fuel, TSIC , province

Fuel, TSIC , province

ประเภทโรงไฟฟ้า

Plant, Fuel

fuel, company

company

country, company

fuel, country, company

fuel, แหล่ง

fuel, แหล่ง

Data Level

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

Freq.

ปริมาณ

ปริมาณ

Other Detail

ปริมาณ, ราคา

EI

ปริมาณ

EI

ปริมาณ

ปริมาณ

EI , % การแปรรูป

all plant

ปริมาณ, ราคา

ราคา

ปริมาณ

ปริมาณ (Lanna ,Banpu)

Gap Anlysis

รายงานฉบับสมบูรณ์

Priority

ตาราง 2.2-5 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Gap Analysis)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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บุคลากร

การศึกษา

กฎหมาย

พลังงาน

พลังงาน

ผู ้ประกอบการ

พลังงาน

พลังงาน

x

พลังงาน

x

x

x

x

x

x

สิง่ แวดล ้อม

เศรษฐกิจและ
สังคม

พลังงาน

x

x

x

x

x

x
x

ราคา

x

การใช ้

x

พลังงาน

x

พลังงาน

x

x

x

x

อืน
่ ๆ ระบุ

การแปรรูป

Capa.

พลังงาน

นาเข ้า

สารองทางธุรกิจ

การผลิต

พลังงาน

แปรรูป

สารองทาง
กฏหมาย

ส่งออก

การส่งออก

สนพ

พลังงาน

การใช ้

พลังงาน

ชธ

การผลิต

พพ

การนาเข ้า

กาลังการผลิต

พลังงาน

ธพ

พลังงาน

สารองทาง
ธรณีวท
ิ ยา

พลังงาน

ปตท

พลังงาน

หมวดย่อย

หมวด

กฟผ

หน่วยงานนอกสังกัด

กพร

หน่วยงานในสังกัด

กฟน

Activity

ศก

Category

กฟภ

2-278
สกพ

x
x

x
x

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
x
x
x

x
x
x

2.2-288

x

เพิม่ เติม

เพิม่ เติม

x

x

x

x
x

x
เพิม่ เติม

x

x

เพิม่ เติม

x
x

x

เพิม่ เติม

x
x

เพิม่ เติม

x

x
เพิม่ เติม

x

x

Big Data ควรเพิม่
x

ศท. สนพ.

ด้านข้อมูล

x

พลังงานนี้หรือไม่

หมวดนี้ เกี่ยวข้องกับ

ตาราง 2.2-6 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

Priority

มี

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ไม่มี

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ข้อมูลที่มา ศท.สนพ.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย ความร่วมมือ จัดหาเอง

ที่มาของข้อมูล

ตาราง 2.2-6 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

รูปที่ 2.2-2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
Final Report
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2.2.3.2 กลุ่มพลังงาน น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ในกรณีนี้เป็นพลังงาน primary energy คือ น�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ ส�ำหรับผู้บริโภค โดยจะแบ่ง
เป็นสองประเภท คือ
- น�้ำมันดิบ (crude oil) น�้ำมันดิบจะมีที่มาสองทางคือ จากการส�ำรวจขุดเจาะจากแหล่งส�ำรองปิโตรเลียมของประเทศ
และจากการน�ำเข้าจากประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน เช่นตะวันออกกลาง
- คอนเดนเสท (condensate) ซึ่งก็คือน�้ำมันดิบชนิดเบา (light crude oil) ซึ่งมีค่า  API ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป โดยจะเป็น
ของเหลวที่ “condense” จากหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเมื่อแยกออกมาก็สามารถน�ำไปใช้ในขบวนการกลั่นน�้ำมันได้ หรือ
อาจน�ำไปใช้ในลักษณะ end – use ได้ดว้ ย เช่น เป็นวัตถุดบิ ของโรงงานปิโตรเคมี ซึง่ condensate นี้ ก็มใี นหลุมขุดเจาะน�ำ้ มันดิบ
เช่นกัน แต่ได้ปะปนอยูใ่ นน�ำ้ มันดิบอยูแ่ ล้ว จึงไม่มกี ารแยกออกมาเหมือนกับกรณีกา๊ ซธรรมชาติ แต่จะส่งเข้าขบวนการกลัน่ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มในการศึกษานี้ ก็ได้จัดกลุ่มรวมกัน เพราะมีคุณลักษณะที่เป็นวัตถุดิบของขบวนการกลั่นเหมือนกัน
แต่มีแยกออกมาก็เพราะ น�้ำมันและคอนเดนเสทมีต้นทางหรือที่มาต่างกันนั่นเอง
ตาราง 2.2-7 ถึง ตาราง 2.2-10 จะมีลักษณะของตารางเช่นเดียวกับที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น แต่จะมีเนื้อหา (content)
ของตารางที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ตาราง 2.2-7 เป็นทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. โดยมีหน่วยวัดแตกต่างจากถ่านหิน เช่น
- BBL = barrel
- MSCF = Million Standard Cubic Feet
- BBLD = barrel per day
ส่วนค�ำอธิบายของ Column ต่าง ๆ จะเหมือนกับกรณีของถ่านหิน
		ตาราง 2.2-8 ถึง ตาราง 2.2-10 เป็นตารางสรุปผลของการท�ำ Gap Analysis ของ กรณีน�้ำมันดิบและคอนเดนเสทซึ่ง
จะมีค�ำอธิบายในรายละเอียดตามรูปที่ 2.2-3 ข้างล่าง
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DBPRO11P

DBPROD1X

DBPROD6C

DBPROD9

dbprod2i

DBPROD2L

dbpcrude

dbemi

dbemipfactor Emission Prod. Factor

ยกเลิก

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

EPPO PPD

Emission I

Emission II

Emission Cons. Factor

CRUDE OIL PRICE

Material Intake I (Petroleum Only)

Material Intake II (Detail)

Oil Stock and Legal Reserve

Import of Crude Oil

Condensate and Natural Gas

Domestic Production of Crude,

Thailand Coal and Petroleum Reserves

Energy Reserve

TREind1110

E-Index

Refining Capacity

Table Description

DBPD15P

Table Name

Statistic

System

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

ความถี่

รายวัน

รายเดือน

Emission Type

fuel, process , รายเดือน

Type

fuel , Emission รายเดือน

fuel

company

fuel, company รายเดือน

fuel, company รายเดือน

zone, company

fuel, country,

location

แหล่ง, Block

fuel

company

Data Level
พลังงาน

หมวด

พลังงาน

พลังงาน

2.2-291

IPCC Factor พลังงาน

IPCC Factor พลังงาน

USD/BBL

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

BBL,บาท

ht

BBL,MSCF,Ba พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

bbld

หน่วย

Emission

Emission

ราคา

การแปรรูป

การแปรรูป

Stock

การนาเข้า

การผลิต

สารอง

สารอง

Capacity

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IPCC

IPCC

Platt's

พ.ทหาร

พ.ทหาร

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category

ตาราง 2.2-7 ทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล ณ ปัจจุบันของ สนพ. (สำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ,กำหนดประเภทและกิจกรรม)

ตาราง 2.2-7 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (ส�ำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ,ก�ำหนดประเภทและกิจกรรม)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

DBPROD1X

DBPROD6C

DBPROD9

dbprod2i

DBPROD2L

dbpcrude

dbemi

dbemipfactor Emission Prod. Factor

tbgdpcurrent Final Energy Consumption per GDP

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

EPPO PPD

Emission I

Emission II

E-Index

dbpop

DBPRO11P

ยกเลิก

E-Index

TREind1110

E-Index

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

ความถี่

Original Unit พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

สารอง

วิเคราะห์

การแปรรูป /

การแปรรูป

การแปรรูป

Stock

สารองทางกฏหมาย

การนาเข้า

การผลิต

GDP,QGDP

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านน้ามันดิบและคอนเดนเสท

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

x

x

x
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กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

Emission

Emission

ข้อมูลผู้ประกอบการ

FEC/ Pop

FEC/ GDP

IPCC Factor พลังงาน

IPCC Factor พลังงาน

ราคา

การใช้

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

รายเดือน/

รายเดือน/

fuel, process , รายเดือน

fuel , Emission รายเดือน

Final Energy Consumption per Population thailand

การใช้รายจังหวัด / GPP

Emission Cons. Factor

CRUDE OIL PRICE

การใช้คอนเดนเสทในโรงงานปิโตรเคมี

- Refining Margin (GRM)

วิเคราะห์

USD/BBL

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

BBL,บาท

ht

BBL,MSCF,Ba พลังงาน

สารอง

สารอง

Capacity

หมวดย่อย

การแปรรูป /

รายวัน

รายเดือน

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

Original Unit พลังงาน

bbld

หน่วย

- % การใช้ กาลังการกลั่น

fuel

company

fuel, company รายเดือน

fuel, company รายเดือน

fuel, country,

location

แหล่ง, Block

fuel

company

Data Level

- Cut of the Barrel (%)

EI รายโรงกลั่น

Material Intake I (Petroleum Only)

Material Intake II (Detail)

Oil Stock and Legal Reserve

สารองตามกฏหมาย (ประมาณ 6%)

Import of Crude Oil

Condensate and Natural Gas

Domestic Production of Crude,

Thailand Coal and Petroleum Reserves

Energy Reserve

สารวจทางธรณีวิทยา

Refining Capacity

Table Description

DBPD15P

Table Name

Statistic

System

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

ปค

ปค

สศช

สศช

IPCC

IPCC

Platt's

x

x

x

พ.ทหาร

พ.ทหาร

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก
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Category

ตาราง 2.2-8 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Freq.

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

province

province

รายจังหวัด(GPP)

รายละเอียดการใช้

โรงกลั่น

โรงกลั่น

ผู้คา้

Operator,Block,แปลง,หลุม

แปลง,หลุม,พิกัด,Result

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายวัน

Method,Operator,Block, รายเดือน

Data Level

Gap Anlysis

ทุกแหล่ง

% , GRM

EI

น้ามันดิบ

แหล่ง

(เรือ,ท่อ)

ขนถ่าย

ระหว่าง

อยู่

Detail

Other
Priority

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 2.2-8 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

TREind1110

dbprod2i

dbpcrude

Statistic

EPPO PPD

Table Name

E-Index

System

รายเดือน

ความถี่

พลังงาน
พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านน้ามันดิบและคอนเดนเสท

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม
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กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

การใช้รายจังหวัด / GPP

ราคา

การใช้

CRUDE OIL PRICE

- Refining Margin (GRM)

การใช้คอนเดนเสทในโรงงานปิโตรเคมี

วิเคราะห์

การแปรรูป /

การแปรรูป

วิเคราะห์

USD/BBL

Original Unit พลังงาน

สารองทางกฏหมาย

สารอง

สารอง

หมวดย่อย

การแปรรูป /

รายวัน

พลังงาน

หมวด

Original Unit พลังงาน

หน่วย

- % การใช้ กาลังการกลั่น

fuel

fuel, company รายเดือน

fuel

Data Level

- Cut of the Barrel (%)

EI รายโรงกลั่น

Material Intake II (Detail)

สารองตามกฏหมาย (ประมาณ 6%)

Energy Reserve

สารวจทางธรณีวิทยา

Table Description

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

x

ปค

สศช

Platt's

x

x

x

พ.ทหาร

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category

ตาราง 2.2-9 สรุปข้อมูลที่ตอ้ งการเพิม่ เติม (Gap Analysis)

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Freq.

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

province

province

รายละเอียดการใช้

โรงกลั่น

โรงกลั่น

ผู้คา้

Operator,Block,แปลง,หลุม

แปลง,หลุม,พิกัด,Result

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายวัน

Method,Operator,Block, รายเดือน

Data Level

Gap Anlysis

ทุกแหล่ง

% , GRM

EI

น้ามันดิบ

แหล่ง

(เรือ,ท่อ)

ขนถ่าย

ระหว่าง

อยู่

Detail

Other

รายงานฉบับสมบูรณ์

Priority

ตาราง 2.2-9 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Gap Analysis)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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Capa.

x

x

สิง่ แวดล ้อม

เศรษฐกิจและ
สังคม

ผู ้ประกอบการ

บุคลากร

การศึกษา

กฎหมาย

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

x

x

x

x

ราคา

พลังงาน

พลังงาน

การใช ้

พลังงาน

x

x

x

x

x

x

การแปรรูป

พลังงาน

x

x

พลังงาน สารองทางธุรกิจ

x

x

x

นาเข ้า

พลังงาน

การผลิต

x

แปรรูป

สารองทาง
กฏหมาย

ส่งออก

การส่งออก

สนพ

พลังงาน

การใช ้

การผลิต

x

x

ชธ

การนาเข ้า

กาลังการผลิต

พลังงาน

พพ

พลังงาน

สารองทาง
ธรณีวท
ิ ยา

พลังงาน

ธพ

พลังงาน

หมวดย่อย

หมวด

สกพ

กฟผ

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

x

x

x

พ.ทหาร

พ.ทหาร

พ.ทหาร

อืน
่ ๆ ระบุ

x
x
x
x

x
x
x
x
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x
x
x

x
x
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x

x

เพิม่ เติม

เพิม่ เติม

เพิม่ เติม

x

เพิม่ เติม

ควรเพิม่

Big Data

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

ศท. สนพ.

ด้านข้อมูล

x

หรือไม่

หมวดนี้ เกี่ยวข้องกับพลังงานนี้

ตาราง 2.2-10 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิม่ เติม
หน่วยงานนอกสังกัด

กพร

Activity

กฟน

Category

ศก
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กฟภ

ปตท

Priority

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

มี

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ไม่มี

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ข้อมูลที่มา ศท.สนพ.
ความ
กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย
จัดหาเอง
ร่วมมือ

ที่มาของข้อมูล
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ตาราง 2.2-10 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

รูปที่ 2.2-3 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ น�้ำมันดิบ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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แสดงผลของการวิเคราะห์ Gap Analysis กรณีน�้ำมันดิบและคอนเดนเสท (ที่ปรึกษาได้รวมน�้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ไว้ในรูปเดียวกัน เพราะจะดูกระชับและเห็นภาพโดยรวมในรูปเดียวกัน) ซึง่ การท�ำ Gap จะท�ำตามขัน้ ตอนของ Business Process ดังนี้
		 - ทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งควรจะมีการจัดหาข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบการในกิจการนี้ทุกราย
		 - การจัดหา ได้แยกการจัดหาน�้ำมันดิบออกเป็นสองลักษณะคือ
• การผลิตในประเทศ ซึ่งเก็บข้อมูลเป็นรายแหล่งผลิต ตามปริมาณและมูลค่าการผลิต รวมถึงค่าภาคหลวง และได้
แยกการผลิตจากแหล่งฝางออกมา เนื่องจากมีแหล่งที่มาของข้อมูลต่างกัน
• การน�ำเข้า โดยแยกเป็นผู้น�ำเข้า ปริมาณและราคาการน�ำเข้า ชนิดน�้ำมันที่น�ำเข้า และประเทศต้นทาง
• ในส่วนของ Gap คือ ควรเพิ่มข้อมูลปริมาณการจัดหาคอนเดนเสท ซึ่งมาจากหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ โดยเป็น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ดูแถบสีในตารางข้างต้น)
		 - การแปรรูป ขบวนการแปรรูปคือการน�ำน�ำ้ มันดิบและคอนเดนเสทเข้ากลัน่ ในโรงกลัน่ ต่าง ๆ (ปัจจุบนั เปิดด�ำเนินการ
อยู่ 7 ราย) โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้แล้วคือ
• ก�ำลังการกลั่นของแต่ละโรงกลั่น
• ปริมาณน�้ำมันดิบที่เข้ากลั่นของแต่ละโรงกลั่น แยกตามชนิดของน�้ำมันดิบ โดยแยกเป็นน�้ำมันดิบ จากแหล่งใน
ประเทศ และที่น�ำเข้า โดย Gap คือ ยังขาดการแยกแหล่งของน�้ำมันดิบที่น�ำเข้าว่ามาจากประเทศใด และควรเป็นข้อมูลรายวัน
ของน�้ำมันดิบที่เข้ากลั่น เนื่องจากเป็นประเด็นความมั่นคง
• และควรแยกปริมาณน�้ำมันดิบและคอนเดนเสทที่เข้ากลั่นออกจากน�้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศ (Gap)
ส�ำหรับน�้ำมันดิบและคอนเดนเสทที่เข้าสู่โรงกลั่นแล้วนั้นก็จะผ่านขบวนการกลั่นเพื่อผลิตออกมาเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง
ส�ำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิค โดยหลักการคร่าวๆ ของขบวนการกลั่นตามรูปที่ 2.2-4 คือ การน�ำ crude oil และ
condensate เข้าสู่ขบวนการกลั่นโดยแยกเอาของเสียที่ปะปนมาต่าง ๆ ออก แล้วน�ำน�้ำมันดิบเข้าหอกลั่น เพื่อแยกน�้ำมันดิบ
ออกเป็นน�้ำมันส่วนต่าง ๆ (Cut) แล้วส่งน�้ำมันแต่ละส่วนไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละประเทศ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้มาตรฐาน Euro 4 ซึ่งก็หมายถึงห้ามมีค่าก�ำมะถันเกิน 50 ส่วนในล้านส่วน มีค่าออกเทนตามที่ก�ำหนด
ไว้ในแต่ละเกรดของเบนซิน มีคา่ ซีเทนตามข้อก�ำหนดของดีเซล มีอตั ราการระเหยทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน ฯลฯ เหล่านีเ้ ป็นต้น ซึง่
โรงกลั่นแต่ละแห่งต้องไปปรับขบวนการกลั่นให้เหมาะสมตามชนิดของ crude oil ที่ใช้ และค่ามาตรฐานของน�้ำมันที่ผลิตให้ได้
ตามที่รัฐก�ำหนด และตามที่จะจูงโครงการศึ
ใจผู้บริโภคให้
หันดทำแผนยุ
มาใช้ผลิทตธศาสตร์
ภัณฑ์แขละออกแบบการพั
้างต้นตามเทคนิ
คการตลาดต่
าง ๆ เหล่านี้
กษาการจั
ฒนาศู
นย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big

รูปที่ 2.2-4 ขบวนการกลั่นน�้ำมันData)
ดิบ ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.2-4 ขบวนการกลั่นน้ำมันดิบ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 2.2-5 แสดงรายละเอียดขบวนการกลั่น (แบบคร่าว ๆ) เพิ่มเติมจากรูปข้างต้น ซึ่งมีขบวนการกลั่นคือ

รูปที่ 2.2-5 แสดงรายละเอียดขบวนการกลั่น (แบบคร่าว ๆ) เพิ่มเติมจากรูปข้างต้น ซึ่งมีขบวนการกลั่นคือ
- Distillation หมายถึง หอกลัน่ ทีน่ ำ� น�ำ้ มันดิบมาให้ความร้อน โดยน�ำ้ มันทีเ่ บาๆ เช่น LPG เบนซิน จะลอยขึน้ ไปอยูส่ ว่ นบน
ของหอกลั่น ส่วนน�้ำมันหนักๆ เช่น ดีเซล Jet น�้ำมันเตา จะอยู่ในส่วนกลาง และส่วนล่างของหอกลั่น ซึ่งจะถูกแยกออกมาเพื่อ
ส่งต่อไปยังขบวนการปรับปรุงคุณภาพ เช่น
• ขบวนการ purification ซึ่งปกติจะเป็นขบวนการขจัดก�ำมะถันออกให้ได้ตามมาตรฐาน โดยผ่านหน่วยกลั่นประเภท
hydrotreater reformer เป็นต้น
• ขบวนการ upgrade น�้ำมัน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงน�้ำมันที่หนักๆ (มี carbon สูง) เป็นน�้ำมันเบา ซึ่งจะมีราคา
สูงกว่า และเปลี่ยนแปลง Cut ตามธรรมชาติให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดมากกว่า ซึ่งเป็นขบวนการ cracking
(โดยลด carbon หรือ เพิม่ hydrogen ใน molecular structure ของน�ำ้ มัน โดยอาจส่ง bottom จากหอกลัน่ แรกไปยังหอกลัน่
ต่อไป (Vacuum distillation) แล้วส่งต่อเข้าขบวนการ upgrade เข้า hydrocracking หรือ coking ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเบา
เพิ่มขึ้น (ซึ่งมี refining margin ที่สูงกว่า) ซึ่งขบวนการเหล่านี้
o มีความแตกต่างกันในแต่ละโรงกลั่น ซึ่งขึ้นกับเทคโนโลยีที่แต่ละคนใช้ และจุดประสงค์ทางด้านการตลาดที่เน้น
ขายผลิตภัณฑ์อะไร
o มีความแตกต่างกันตามชนิดของ crude ที่เข้ากลั่น ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่โรงกลั่นจะจัดหาจากแหล่ง
ราคาถูกกว่าได้
o มีความแตกต่างของลั
กษณะธุรกิจ เช่น โรงกลั่นที่มีกิจการปิโตรเคมีด้วยจะมีขบวนการกลั่นและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
แตกต่างไปจากโรงกลั่นที่ไม่มี ตัสารสนเทศพลั
วอย่างเช่นงงานแห่
โรงกลังชาติ
่น PTTGC
จะไม่ท�ำเบนซินออกมาขาย เพราะจะส่ง Naphtha ทั้งหมดไปท�ำ
เพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปิโตรเคมีเป็นต้น
Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.2-5 รายละเอียดขบวนการกลั่น

รูปที่ 2.2-5 รายละเอียดขบวนการกลั่น

ดังนั้น โดยสรุปข้อมูลในส่วนของขบวนการกลั่นเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคล้วน ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
Final
การวางแผนนโยบายพลังงาน เช่น oil plan โดยตรง แต่เป็นเรื่องภายในของแต่ละโรงกลั
่น แต่Report
สิ่งที่จะส่งผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ต่อการกำหนดนโยบายและควรมีการจัดเก็บข้อมูลในครบถ้วนถ้วน (Gap) คือ
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ดังนั้น โดยสรุปข้อมูลในส่วนของขบวนการกลั่นเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคล้วน ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบาย
พลังงาน เช่น oil plan โดยตรง แต่เป็นเรื่องภายในของแต่ละโรงกลั่น แต่สิ่งที่จะส่งผล ต่อการก�ำหนดนโยบายและควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลในครบถ้วนถ้วน (Gap) คือ
o ผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ผลิตได้ (เช่น เบนซิน ดีเซล) ของแต่ละโรงกลั่น โดยควรจะมีความละเอียดระดับรายวัน (ดูรายละเอียด
ในส่วนของตารางผลิตภัณฑ์น�้ำมันข้างล่าง)
o % การใช้ก�ำลังการกลั่น ซึ่งจะมีความส�ำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
o Cut of the barrel ของโรงกลั่น คือ สัดส่วนของน�้ำมันแต่ละประเภทที่โรงกลั่นแต่ละแห่งผลิต
o Gross Refining Margin (GRM) ของแต่ละโรงกลั่น ซึ่งคือ ส่วนต่างระหว่างราคาขายส่งน�้ำมัน หน้าโรงกลั่นกับต้นทุน
น�้ำมันดิบ ซึ่งแสดงถึงผลก�ำไรเบื้องต้นของโรงกลั่น
o ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลั่น (EI) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำ EEP
- การใช้ ในกรณีนี้การใช้ (end use) จะเกี่ยวข้องกับการน�ำ condensate ไปเป็นวัตถุดิบของปิโตรเคมี (Gap) ซึ่งควรมี
การจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้
- การส่งออก จะเป็นข้อมูลการส่งออกของทั้งน�้ำมันดิบ (ถ้ามี) และคอนเดนเสท (ถ้ามี)
- สต๊อก จะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งทางสต๊อกทางธุรกิจ และควรเก็บข้อมูลการส�ำรองทางกฎหมาย แยกรายโรงกลั่น ตาม
ปริมาณและช่วงเวลา (รายเดือน) รวมทั้งน�้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนถ่ายด้วย (Gap)
- ราคา ราคาของน�้ำมันควรมีการเก็บจากทุกชนิดและทุกแหล่งการจัดหา โดยควรเป็นข้อมูลรายวัน รวมถึงข้อมูลค่าขนส่ง
กรณีน�ำเข้า (Gap)
- ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูล socio – economic ต่าง ๆ เช่น GPP และประชากร เพื่อใช้ในการค�ำนวณ index ต่าง ๆ เช่น
เดียวกับในกรณีของถ่านหิน รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ค�ำสั่งทางด้านน�้ำมันดิบและคอนเดนเสท และงานวิจัยและ
ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ
2.2.3.3 กลุ่มพลังงานก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนของก๊าซธรรมชาตินนั้ โดยภาพกว้างๆ ก็จะมีลกั ษณะคล้ายๆกับกรณีนำ�้ มันดิบทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น กล่าวคือเป็นทรัพยากรที่
มีบางส่วนผลิตจากแหล่งในประเทศ และมีบางส่วนทีต่ อ้ งน�ำเข้า โดยการผลิตจากแหล่งในประเทศ จะขนส่งจากแหล่งผลิตโดยใช้
ระบบท่อขนส่งก๊าซเข้าสูโ่ รงแยกก๊าซ ซึง่ ท�ำหน้าทีค่ ล้าย โรงกลัน่ น�ำ้ มัน (แปรรูป) ส่วนทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศก็มที งั้ ผ่านระบบท่อ
และมาทางเรือ ซึ่งในที่สุดก๊าซจากทุกแหล่งก็จะถูกส่งเข้าระบบท่อขนส่ง ทางบกไปให้ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่แสดงให้ใน ตาราง 2.2-11 ถึง ตาราง 2.2-14 ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกรณีข้างต้น คือ ตาม Business Process ที่
ใช้กับกรณีก๊าซธรรมชาติ
		ตาราง 2.2-11 จะแสดงทะเบียนตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. โดยมีค�ำนิยามเพิ่มเติม เช่น
- MMBTU เท่ากับ ล้าน BTU
- MMSCF
เท่ากับ ล้านลูกบาศก์ฟุด
- MMSCFD เท่ากับ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
		ตาราง 2.2-12 ถึงตาราง 2.2-14 แสดงผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ของกรณีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
Business Process ที่แสดงไว้ใน รูปที่ 2.2-6 ข้างล่างดังนี้
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DBPRO11P

DBPROD1X

DBGASUP

DBPROD6N

DBPROD2

dbprod2i

DBNGSPP

DBPROD4NG

DBGASDEL

DBGASPRO

DBPROD4G

dbptaxst

dbppool

dbprate

DBPNG

DBPROD20

dbemi

dbemishare

dbemipwell

dbemipfactor Emission Prod. Factor

tbcarenergy

tbcarnenergy No. of Vehicle New Regis. by Energy Type

ยกเลิก

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

EPPO PPD

EPPO PPD

EPPO PPD

Statistic

ยกเลิก

Emission I

Emission I

Emission II

Emission II

E-Index

E-Index

No. of Vehicle by Energy Type

Natural Gas Well

Emission Sector Sharing

Emission Cons. Factor

Prices (NG)

Retail Prices of NG

Gas Pool Rate and Exchange

Gas Pool

PRICE STRUCTURE

Consumption of Natural Gas (Sales of NGL)

Gas Utilization: Production of Gas

Gas Utilization: Gas Delivery

Consumption of NG by Sector

Consumption of Natural Gas by SPP

Material Intake II (Detail)

Fuel Consumption in Power Generation

Import of Natural Gas

Gas Utilization: Supply of Gas

Domestic Production of Crude, Condensate and Natural Gas

Thailand Coal and Petroleum Reserves

Energy Reserve

TREind1110

Natural Gas Separation Plant Capacity

DBPD15NG

Table Description

E-Index

Table Name

Statistic

System

ประเภทรถ

ประเภทรถ

fuel, process , Emission Type

ทั้งประเทศ

fuel , Sector

fuel , Emission Type

sector

บางแหล่ง

location

fuel

company

lacation by field

lacation by field

sector, subsector

Summary

fuel, company

plant,fuel

fuel, location

lacation by field

location

แหล่ง, Block

fuel

comp

Data Level

2.2-300

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายวัน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

ความถี่

คัน

คัน

IPCC Factor

หลุม

Percent Share

IPCC Factor

บาท

บาท

USD/MMBTU

MMBTU, BAHT

Baht/Litre

Litres

MMBTU

MMBTU

MMBTU

MMBTU

Original Unit

Original Unit

1000MSCF,บาท

MMBTU

BBL,MSCF,Baht

Original Unit

Original Unit

MMSCFD

หน่วย

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

ขนส่ง

ขนส่ง

Emission

Emission

Emission

Emission

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

การใช้

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การนาเข้า

การผลิต

การผลิต

สารอง

สารอง

Capacity

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

x

x

x
x

x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

ขบ

ขบ

IPCC

IPCC

ธปท

ผู้คา้ น้ามัน

พ.ทหาร

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category

ตาราง 2.2-11 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (สำรวจที่มาของหน่วยงานต่าง ๆ,กำหนดประเภทและกิจกรรม)

ตาราง 2.2-11 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (ส�ำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ,ก�ำหนดประเภทและกิจกรรม)

รายงานฉบับสมบูรณ์
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DBPROD1X

DBGASUP

DBPROD6N

DBPROD2

dbprod2i

DBNGSPP

DBPROD4NG

DBGASDEL

DBGASPRO

DBPROD4G

dbptaxst

dbppool

dbprate

DBPNG

DBPROD20

dbemi

dbemishare

dbemipwell

dbemipfactor Emission Prod. Factor

tbcarenergy

tbcarnenergy No. of Vehicle New Regis. by Energy Type

tbgdpcurrent Final Energy Consumption per GDP

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

EPPO PPD

EPPO PPD

EPPO PPD

Statistic

ยกเลิก

Emission I

Emission I

Emission II

Emission II

E-Index

E-Index

E-Index

dbpop

DBPRO11P

ยกเลิก

E-Index

TREind1110

fuel

รายวัน

Baht/Litre

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้าน NG

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

FEC/ Pop

FEC/ GDP

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

ราย

ราย

รายเดือน คัน

รายเดือน คัน

รายเดือน IPCC Factor

รายเดือน หลุม

รายเดือน Percent Share

รายเดือน IPCC Factor

รายเดือน บาท

รายเดือน บาท

รายเดือน USD/MMBTU

พลังงาน

พลังงาน

ข้อมูลระบบจัดส่ง

thailand population

GDP,QGDP

ประเภทรถ

ประเภทรถ

fuel, process , Emission Type

ทั้งประเทศ

fuel , Sector

fuel , Emission Type

sector

บางแหล่ง

รายเดือน MMBTU,BAHT

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

Final Energy Consumption per Population

การใช้รายจังหวัด / GPP

No. of Vehicle by Energy Type

Natural Gas Well

Emission Sector Sharing

Emission Cons. Factor

Prices (NG)

Retail Prices of NG

Gas Pool Rate and Exchange

Gas Pool

location

2.2-301

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

จัดส่ง

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

ขนส่ง

ขนส่ง

Emission

Emission

Emission

Emission

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

การใช้ / วิเคราะห์

EI การใช้ NG ในโรงงานอื่นๆ

PRICE STRUCTURE

การใช้ / วิเคราะห์

การใช้

การใช้

การใช้

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การส่งออก

การนาเข้า

การผลิต

การผลิต

สารอง

สารอง

สารอง

Capacity

Capacity

Capacity

หมวดย่อย

Category

EI การใช้ NG ในโรงงานควบคุม

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

รายเดือน Litres

รายเดือน MMBTU

รายเดือน MMBTU

รายเดือน MMBTU

รายเดือน MMBTU

รายเดือน Original Unit

รายเดือน Original Unit

รายเดือน 1000MSCF,บาท

รายเดือน MMBTU

รายเดือน BBL,MSCF,Baht

รายเดือน Original Unit

รายเดือน Original Unit

ข้อมูลระบบจัดส่ง NG

company

lacation by field

lacation by field

sector, subsector

Summary

fuel, company

plant,fuel

fuel, location

lacation by field

location

แหล่ง, Block

fuel

การใช้ NGV

Consumption of Natural Gas (Sales of NGL)

Gas Utilization: Production of Gas

Gas Utilization: Gas Delivery

Consumption of NG by Sector

Consumption of Natural Gas by SPP

Material Intake II (Detail)

Fuel Consumption in Power Generation

Export of Natural Gas

Import of Natural Gas

Gas Utilization: Supply of Gas

Domestic Production of Crude, Condensate and Natural Gas

Thailand Coal and Petroleum Reserves

Energy Reserve

พลังงาน

E-Index

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

สารวจทางธรณีวิทยา

MMSCFD

หน่วย

Capacity

รายปี

ความถี่

พลังงาน

comp

Data Level

Capacity LNG

Natural Gas Separation Plant Capacity

Table Description

DBPD15NG

Table Name

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x x

x

x

x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ปค

ปค

สศช

สศช

ขบ

ขบ

IPCC

IPCC

ธปท

ผู้คา้ น้ามัน

x

x

x

x

พ.ทหาร

x

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก
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Statistic

System

ตาราง 2.2-12 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

ท่อระบบจาหน่าย

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

รายสถานี

province

province

รายจังหวัด(GPP)

โรงงาน, province

โรงงาน, province

ประเภทรถ , province

ส่งออกรายประเทศ

Plant, Fuel

fuel, country, company

country

Operator,Block,แปลง,หลุม

Method,Operator,Block,แปลง,หลุม,พิกัด,Result

Freq.

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน, รายวัน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน, รายวัน

รายเดือน, รายวัน

Gap Anlysis

ท่อระบบขนส่งบนบก ท่อระบบขนส่งในทะเล

ท่อ , ท่าเรือ , Processing Plant

Data Level

EI

EI

ปริมาณ, มูลค่า

Used in IPS,VSPP

ปริมาณ, มูลค่า

Other Detail

Priority

ตาราง 2.2-12 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

TREind1110

DBPROD6N

DBPROD2

DBPROD4G

Statistic

Statistic

Statistic

Table Name

E-Index

System

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลระบบจัดส่ง

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้าน NG

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

รายจังหวัด

พลังงาน

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

ผู้ประกอบการ

จัดส่ง

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

การใช้รายจังหวัด / GPP

พลังงาน

การใช้ / วิเคราะห์

EI การใช้ NG ในโรงงานอื่นๆ

การใช้รายจังหวัด / ประชากร

การใช้ / วิเคราะห์

การใช้

การใช้

การใช้

การแปรรูป

การส่งออก

การนาเข้า

สารอง

สารอง

Capacity

Capacity

หมวดย่อย

EI การใช้ NG ในโรงงานควบคุม

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

รายเดือน Litres

รายเดือน Original Unit

รายเดือน 1000MSCF,บาท

รายเดือน Original Unit

ข้อมูลระบบจัดส่ง NG

company

plant,fuel

fuel, location

fuel

การใช้ NGV

(Sales of NGL)

Consumption of Natural Gas

Generation

Fuel Consumption in Power

Export of Natural Gas

Import of Natural Gas

Energy Reserve

พลังงาน

สารวจทางธรณีวิทยา

หมวด

พลังงาน

หน่วย

Capacity

ความถี่
พลังงาน

Data Level

Capacity LNG

Table Description

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x

x

2.2-302

x

x

x

x x

x x x

x

x

x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ปค

สศช

x

x

x

x

x

x

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category

ตาราง 2.2-13 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิม่ เติม (Gap Analysis)

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

รายผู้คา้

รายสถานี

province

province

โรงงาน, province

โรงงาน, province

ประเภทรถ , province

ส่งออกรายประเทศ

Plant, Fuel

fuel, country, company

country

Operator,Block,แปลง,หลุม

Result

Method,Operator,Block,แปลง,หลุม,พิกัด,

ท่อระบบจาหน่าย

ท่อระบบขนส่งบนบก ท่อระบบขนส่งในทะเล

ท่อ , ท่าเรือ , Processing Plant

Data Level

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน, รายวัน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน, รายวัน

รายเดือน, รายวัน

Freq.

Gap Anlysis

EI

EI

ปริมาณ, มูลค่า

Used in IPS,VSPP

ปริมาณ, มูลค่า
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รูปที่ 2.2-6 แสดง Business Process ของก๊าซธรรมชาติและการท�ำ Gap Analysis ซึ่งมีข้อสรุปคือ
• กรณีทะเบียนผู้ประกอบการควรมีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก๊าซธรรมชาติทั้งหมด (Gap)
• กรณี Capacity ซึ่งมีหลายส่วนของกิจการนี้ แต่ที่ควรมีการเก็บเพิ่มเติม (Gap) คือ ราคาและก�ำลัง การขนส่งของระบบ
ท่อก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศทั้งท่อบนบก และท่อในทะเล และท่อขนส่งก๊าซและท่อจ�ำหน่ายก๊าซ นอกจากนี้ควรจัด
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ ทั้งทางท่อและทางเรือ (น�ำเข้า) โดยเฉพาะในรูปแบบ LNG ซึ่งควรรวมถึงระบบ
Processing plant ต่าง ๆ และระบบ Floating Storage ทั้งหมด
• การจัดหา ควรเก็บข้อมูลการส�ำรวจก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทัง้ บนบกและในทะเลซึง่ ลงถึงรายแปลงส�ำรวจ
และผลิต หลุมผลิต พิกัด และผลของการส�ำรวจและผลิต กรณีของปริมาณส�ำรองทางธรณีวิทยา ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (Gap)
โดยแยกเป็นแปลงส�ำรวจและผลิตของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยระบุข้อมูลเป็นรายแปลง กรณีน�ำเข้าควรเก็บข้อมูลประเทศ
ต้นทางเพิ่มเติมจากปริมาณและราคาน�ำเข้า
• กรณีของการใช้ ควรแยกการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นในส่วนของโรงงานควบคุมรายจังหวัด และโรงงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
โรงงานควบคุมรายจังหวัด และเก็บข้อมูล EI ของแต่ละประเภทผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการท�ำแผน EEP (Gap) และควรเก็บข้อมูล
ระบบจัดส่งก๊าซทุกรูปแบบ ทั้งในระบบท่อจ�ำหน่าย ระบบรถบรรทุก และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ�ำหน่าย (Gap)
• การแปรรูป ขบวนการการแปรรูปก๊าซ (Gas separation plant) จะมีขบวนการคล้ายๆ กับขบวนการกลั่นน�้ำมันที่พูดถึง
ไว้ข้างต้น แตกต่างตรงที่จะเป็นการกลั่นเฉพาะ Cut ที่เป็นส่วนของก๊าซ และ light end ซึ่งจากรูป 2.2.3.3-2 แสดงขบวนการ
แยกก๊าซอย่างง่ายๆ โดยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตที่เป็น Wet gas (คือมีองค์ประกอบอื่น ๆ นอกไปจากก๊าซมีเทน หรือ (C1)
ซึ่งเป็น Feed gas จะถูกส่งเข้าขบวนการแยก โดยจะเอาสารปรอท ก�ำมะถัน ไนโตรเจน น�้ำ ที่ปะปนมาออก และก๊าซจะถูกส่งต่อ
ไปเข้าขบวนการแยกเอา ก๊าซมีเทน (C1) ออกไป ซึ่งก๊าซส่วนนี้ (Sales gas) ปกติจะส่งเข้าท่อส่งก๊าซไปยังผู้ใช้ในโรงไฟฟ้า และ
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนก๊าซส่วนที่เหลือก็จะถูกแยกออกเป็น hydrocarbon ชนิดอื่น ๆ เช่น อีเทน (C2) บิวเทน (C3) โพนเพน
(C4) และ NGL (C5+) เป็นต้น โดยจะผ่านขบวนการสกัดก�ำมะถัน และการปรับปรุงคุณภาพออกก่อนส่งไปขายต่อ โดยปกติ C2
จะถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมี C3 และ C4 จะถูกน�ำไปผสมเป็น LPG และบางส่วนรวมทั้ง C5+ จะถูกน�ำไปใช้เป็น Feed
ของทั้งโรงงานปิโตรเคมีหรือเข้าโรงกลั่นน�้ำมันแล้วแต่ราคาขายในขณะนั้น เมื่อเทียบกับราคาของ Feed อื่น ๆ ดังนั้นการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบาย อาจไม่จำ� เป็นต้องเก็บข้อมูลทางเทคนิคเกีย่ วกับขบวนการแยกก๊าซ แต่ควรเก็บเฉพาะ
ข้อมูลผลผลิตที่โรงแยกก๊าซผลิตออกมาได้ก็เพียงพอ
• การส่งออก ควรแยกเป็นประเทศที่มีการส่งออก (ถ้ามีในอนาคต) แยกรายบริษัทผู้ส่งออก ปริมาณ และมูลค่าการส่งออก
เพื่อสนับสนุนนโยบายให้ประเทศไทยเป็น Hub ของ LNG ของภูมิภาคของรัฐบาล
• ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูล socio – economic ด้าน GPP ประชากร การค�ำนวณหาการรายหัวของประชากร รายจังหวัด
ควรมีการจัดเก็บรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ และข้อมูลด้านการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
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เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
รูปที่ 2.2-7 Natural Gas Processing

2.2.3.4 กลุ่มพลังงาน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรูปที่ 2.2-7 Natural Gas Processing
ในกรณีของพลังงานกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันนั้น จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องมาจากกรณีของน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์น�้ำมันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตออกมาเป็นขบวนการกลั่น และขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โดย
พลังงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง เช่น เบนซิน ดีเซล น�้ำมันเตา
- ก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรือน และอื่น ๆ
- ก๊าซ NGV ที่ใช้ในยานพาหนะ
- เชื้อเพลิง biofuel (ไปกล่าวถึงในข้อต่อไป)
เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงกลุม่ นีม้ คี วามหลากหลาย จึงมึขอ้ มูลทีจ่ ะต้องจัดเก็บเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ รวมทัง้ กลุม่ ข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐาน
ไปจนถึงการใช้ในระดับต่าง ๆ ตาม Business Process แสดงไว้ในตารางและรูปข้างล่าง
ตาราง 2.2-15 แสดงข้อมูลทะเบียนตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่การจัดหา การแปรรูป
และการใช้ปิโตรเลียม ประเภทต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างราคาและอัตราภาษี และเงินกองทุน
ตาราง 2.2-16 ถึง ตาราง 2.2-18 แสดงผลการวิเคราะห์ Gap Analysis กรณีกลุ่มพลังงานปิโตรเลียม ซึ่งมีรายละเอียดดัง
แสดงไว้ในรูปข้างล่าง
2.2-306
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รายวัน

รายเดือน USD/TON

รายวัน

รายวัน

รายวัน

รายวัน

รายเดือน Station

province, company, fuel รายเดือน Original Unit

fuel, saler ,buyer

fuel, company

fuel, company

sector, company

fuel, company

plant,fuel

fuel, company

fuel,company

fuel, company

fuel (Crude,Petroleum)

fuel, company

fuel, company

company

หมวด

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

ขนส่ง

ขนส่ง

Emission

Emission

ภาษีและกองทุน

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

Station

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การแปรรูป

การแปรรูป

Stock

การส่งออก

การส่งออก

การนาเข้า

การนาเข้า

การผลิต

Capacity

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ขบ

ขบ

IPCC

สรรพสามิต

ตปท

ตปท

ผู้คา้ น้ามัน

ผู้คา้ น้ามัน

ผู้คา้ น้ามัน

ผู้คา้ น้ามัน

โรงกลั่น

Platt's

พ.ทหาร

สรรพสามิต

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การ
นาเข้า
ส่งออ
แปร
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก
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Category

ตาราง 2.2-15 ทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล ณ ปัจจุบันของ สนพ. (สำรวจที่มาของหน่วยงานต่าง ๆ, กำหนดประเภทและกิจกรรม)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 2.2-15 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (ส�ำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ, ก�ำหนดประเภทและกิจกรรม)

DBPROD9
DBPROD2
dbprod2i
DBPROD4F
DBPROD4J
DBPROD4P
DBPROD4S

DPV
DBPROD21
dbpspore
dbpws
dbprt
dbptaxst
dbplpg
dbplpg_d
dbpngv
IEPPRICE
IEPLPG
DBPRPET
DBEXCISE

dbemi
dbemishare
tbcarenergy
tbcarnenergy
tbgdpcurrent

dbpop

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic

ยกเลิก
ยกเลิก
EPPO PPD
EPPO PPD
EPPO PPD
EPPO PPD
EPPO PPD
EPPO PPD
EPPO PPD
IEP
IEP
Statistic
Statistic

Emission I
Emission I
E-Index
E-Index
E-Index

E-Index

Table Name

DBPD15P
DBPROD3P
DBPROD6
DBPROD6X
DBPROD7
DBPROD8

System

Statistic
Statistic
Statistic
ยกเลิก
Statistic
ยกเลิก

Table Description

Data Level

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

IPCC Factor
Percent Share
คัน
คัน
FEC/ GDP

รายงานฉบับสมบูรณ์

Final Report

พลังงาน

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

2.2-309

พลังงาน

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

พลังงาน
พลังงาน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พลังงาน
พลังงาน

พลังงาน

รายเดือน/รายปี FEC/ Pop

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน/รายปี

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

thailand population

fuel , Emission Type
fuel , Sector
ประเภทรถ
ประเภทรถ
GDP,QGDP

พลังงาน

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านน้ามันและก๊าซ

Final Energy Consumption per Population
การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกอบการ

Emission Cons. Factor
Emission Sector Sharing
No. of Vehicle by Energy Type
No. of Vehicle New Regis. by Energy Type
Final Energy Consumption per GDP
การใช้รายจังหวัด / GPP

ราคาขายปลีกน้ามัน LPG NGV

Original Unit
Station
USD/BBL
Baht/Litre
Baht/Litre
Baht/Litre
USD/TON
USD/TON
Baht/KG
สกุลเงิน/ลิตร
Baht/Litre,KG
บาท/ลิตร
บาท

Original Unit
Original Unit
Original Unit
K.Litres
Original Unit
Original Unit
Original Unit

หมวด
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

พลังงาน

Consumption by province
Number of Gas Station
SINGPORE PRODUCT PRICE
WHOLE SALE PRICE
RETAIL PRICE
PRICE STRUCTURE
LPG PRICE - MONTHLY
LPG PRICE - DAILY
NGV PRICE
INTER ENERGY PRICE
International LPG Price
Price and Tax of Petroleum Product
Excise Tax and oil Fund
อัตราค่าขนส่งน้ามันและ LPG

รายเดือน
รายเดือน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
รายวัน
รายสัปดาห์
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายเดือน

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

หน่วย
bbld
Original Unit
Original Unit,บาท
ล้านลิตร,บาท
Original Unit,บาท
ลิตร

ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG
province, company, fuel
province, company
fuel
fuel,company
fuel,company
fuel
propane, butane
propane, butane
ทั้งประเทศ
บางประเทศ
บางประเทศ
fuel
Summary

ความถี่
รายปี
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

พลังงาน

fuel, company
plant,fuel
fuel, company
sector, company
fuel, company
fuel, company
fuel, saler ,buyer

company
fuel, company
fuel, company
fuel (Crude,Petroleum)
fuel, company
fuel,company

ข้อมูลสถานีบริการน้ามัน LPG และ NGV

Oil Stock and Legal Reserve
Fuel Consumption in Power Generation
Material Intake II (Detail)
Consumption of Fuel Oil
Purchase of Petroleum Products
Consumption of Petroleum Products
Supply Sales of Petroleum Products
Consumption by province

สารองตามกฏหมาย

- รถไฟขนส่งน้ามัน,LPG,NGV

- จานวนเรือบรรทุกน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัดรายผู้คา้

- จานวนรถบรรทุกน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัดรายผู้คา้

- จานวนท่าเรือขนส่งน้ามัน,LPG,NGV แยกรายท่าเรือรายจังหวัดและขนาดของท่าเรือ

- ขนาดของถังเก็บน้ามัน,LPG,NGV แยกรายคลัง

Refining Capacity
Production of Petroleum Products
Import of Petroleum Products
Import of Petroleum Products from Custom Dept.
Export of Petroleum Products
Export of Bunker Oil (or International Sales)
- จานวนคลังน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัด

Category

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

เศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการ

Emission
Emission
ขนส่ง
ขนส่ง
เศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจและสังคม

ราคา

การใช้
Station
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ภาษีและกองทุน
ราคา

การใช้

การใช้

Stock
การแปรรูป
การแปรรูป
การใช้
การใช้
การใช้
การใช้
การใช้

Stock

Stock

Capacity
การผลิต
การนาเข้า
การนาเข้า
การส่งออก
การส่งออก
Stock

หมวดย่อย

หน่วยงานในสังกัด

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

ปค
ปค
x

ขบ
ขบ
สศช
สศช

IPCC

สรรพสามิต

ตปท
ตปท

Platt's
โรงกลั่น
ผู้คา้ น้ามัน
ผู้คา้ น้ามัน
ผู้คา้ น้ามัน
ผู้คา้ น้ามัน

พ.ทหาร

สรรพสามิต

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Activity

ตาราง 2.2-16 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

province
รายผู้คา้

รายจังหวัด(GPP)
province

fuel, รายอาเภอ

fuel, รายอาเภอ

รายละเอียดโรงบรรจุ

รายละเอียดสถานีบริการ

province, fuel, sector

fuel,company,คลัง

fuel, province, company

fuel, province

Data Level

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายวัน

ตามประกาศ

รายเดือน

รายเดือน

รายวัน

วัน

รายเดือน

รายเดือน

Freq.

Gap Anlysis

ราคาขายปลีก

อัตราค่าขนส่ง

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ

จานวนและขนาด

จานวนและขนาด

Other Detail Priority

ตาราง 2.2-16 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม
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System

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG

อัตราค่าขนส่งน้ามันและ LPG

ราคาขายปลีกน้ามัน LPG NGV

การใช้รายจังหวัด / GPP

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านน้ามันและก๊าซ

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

พลังงาน

ข้อมูลสถานีบริการน้ามัน LPG และ NGV

พลังงาน

Consumption by province

พลังงาน

พลังงาน

หมวด

สารองตามกฏหมาย

- รถไฟขนส่งน้ามัน,LPG,NGV

- จานวนเรือบรรทุกน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัดรายผู้คา้

อ
-ท่าจเรืานวนรถบรรทุ
กน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัดรายผู้คา้

- จานวนท่าเรือขนส่งน้ามัน,LPG,NGV แยกรายท่าเรือรายจังหวัดและขนาดของ

- ขนาดของถังเก็บน้ามัน,LPG,NGV แยกรายคลัง

Data Level ความถี่ หน่วย

Activity

x

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
2.2-310

กฎหมาย

การศึกษา

บุคลากร

x

สังคมจและ
เศรษฐกิ
ผู้ประกอบการ

x

x

x

x

x

เศรษฐกิจและ

ราคา

ราคา

การใช้

การใช้

การใช้

Stock

Stock

Stock

หมวดย่อย

Category

หน่วยงานในสังกัด

ตาราง 2.2-17 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Gap Analysis)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ปค
x

สศช

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก
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- จานวนคลังน้ามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัด

Table Name Table Description

แผนพลังงานของประเทศไทย

รายเรื่อง

รายโครงการ

รายบุคคล

province
รายผู้คา้

province

fuel, รายอาเภอ

fuel, รายอาเภอ

รายละเอียดโรงบรรจุ

รายละเอียดสถานีบริการ

province, fuel, sector

fuel,company,คลัง

fuel, province, company

fuel, province

Data Level

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

รายวัน

ตามประกาศ

รายเดือน

รายเดือน

รายวัน

วัน

รายเดือน

รายเดือน

Freq.

Gap Anlysis

ราคาขายปลีก

อัตราค่าขนส่ง

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ

จานวนและขนาด

จานวนและขนาด

Other Detail Priority

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 2.2-17 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Gap Analysis)

x

x

x

x

ราคา

สิง่ แวดล ้อม

เศรษฐกิจและ
สังคม

ผู ้ประกอบการ

บุคลากร

การศึกษา

กฎหมาย

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

x

การใช ้

พลังงาน

x

การแปรรูป

พลังงาน

x

x

x

x

x

x

x

x

พลังงาน

Capa.

สารองทางธุรกิจ

นาเข ้า

พลังงาน

การผลิต

x

แปรรูป

สารองทาง
กฏหมาย

ส่งออก

พลังงาน

สนพ

x

การใช ้

การนาเข ้า

การผลิต

พลังงาน

ชธ

การส่งออก

กาลังการผลิต

พลังงาน

พพ

พลังงาน

สารองทาง
ธรณีวท
ิ ยา

พลังงาน

ธพ

พลังงาน

หมวดย่อย

หมวด

สกพ
x

กฟผ

หน่วยงานในสังกัด

ปตท
กพร

x

x

x

x

x

x

ผู ้ค้า

อืน
่ ๆ ระบุ

x

x

x
x
x

x
x
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x

เพิม่ เติม

x

x

x

x

x

x

x

x

เพิม่ เติม

x
เพิม่ เติม

x

x
x

x
เพิม่ เติม

x

x

x

x

x

x

ไม่มี

x

มี

x

x

Big Data ควรเพิม่ Priority

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

x

ศท. สนพ.

ด้านข้อมูล

x

x

x

หรือไม่

หมวดนี้ เกี่ยวข้องกับพลังงานนี้

ตาราง 2.2-18 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม
หน่วยงานนอกสังกัด

กฟน

Activity

ศก

Category

กฟภ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ข้อมูลที่มา ศท.สนพ.
ความ
กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย
จัดหาเอง
ร่วมมือ

ที่มาของข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์
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2.2-312

----- = กลุม่ ข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบนั
หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis

หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
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- - - = กลุม่ ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

รูปที่ 2.2-8 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

แผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.2-8 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 2.2-8 แสดงผลการท�ำ Gap Analysis กรณีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งสรุปได้คือ
• ทะเบียนผู้ประกอบการควรมีการเก็บใหม่โดยรวมถึงผู้ประกอบการทุกประเภทคือ
- ผู้ค้ารายใหญ่ (ตามมาตรา 7)
- ผู้ค้าส่ง
- ผู้ค้ารายย่อย
- ผู้ขนส่งน�้ำมัน
• ข้อมูล Capacity ของปิโตรเลียมที่ควรมีการจัดเก็บใหม่ทั้งหมดได้แก่ (Gap)
- จ�ำนวนคลังน�้ำมัน คลัง LPG คลัง NGV แยกรายจังหวัด รายผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงขนาดของถังเก็บรายชนิดเชื้อเพลิง
รายคลัง รายผู้ประกอบการ
- จ�ำนวนท่าเรือขนส่งน�้ำมัน LPG และ NGV แยกรายท่าเรือ รายจังหวัด รายผู้ประกอบการ รวมถึง capacity ของท่าเรือ
- จ�ำนวนรถบรรทุกน�้ำมัน LPG NGV แยกรายจังหวัด รายผู้ประกอบการ
- จ�ำนวนเรือขนส่งน�้ำมัน LPG และ NGV แยกรายจังหวัด รายผู้ประกอบการ
• ข้อมูลส�ำรองน�้ำมันและ LPG ตามกฎหมาย แยกรายผู้ค้า รายคลัง รายจังหวัด รวมถึงปริมาณจัดเก็บรายวัน
• ข้อมูลการใช้ (end use) ควรจัดเก็บเพิ่มเติมในส่วนของสถานีบริการน�้ำมันและ NGV รายจังหวัด รายผู้ค้าน�้ำมันทุกประเภท
รวมถึงโรงบรรจุก๊าซ LPG (ก๊าซหุงต้ม) แยกรายผู้ประกอบการ รายจังหวัด รวมถึงปริมาณการบรรจุ (Gap) นอกจากนี้ควรเก็บ
ข้อมูลยอดขายน�้ำมัน LPG และ NGV รายจังหวัด รายผู้ประกอบการ โดยเป็นข้อมูลรายวัน
• ข้อมูลราคา ควรเก็บข้อมูล (Gap) ในส่วนของอัตราค่าขนส่งน�ำ้ มันและ LPG ไปยังทุกอ�ำเภอทัว่ ประเทศ รวมถึงราคาขายปลีก
ของน�้ำมัน LPG และ NGV ระดับอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
• ข้อมูลอืน่ ๆ ทีค่ วรจัดเก็บเพิม่ เติม ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปิโตรเลียมและก๊าซ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซ และข้อมูลทางด้านการศึกษาทางวิชาการและงานวิจัยด้านนี้
2.2.3.5 กลุ่มพลังงาน ไฟฟ้า
ในส่วนนี้เป็นการท�ำ Gap Analysis ของไฟฟ้า ซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลาย ทั้งข้อมูลด้านการจัดหา การแปรรูป และการ
ใช้ด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ตาราง 2.2-19 เป็นทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ.
ตาราง 2.2-20 ถึงตาราง 2.2-22 เป็นผลของ Gap Analysis ซึ่งข้อมูลสรุปของการศึกษา  Gap ได้แสดงไว้ใน
รูปที่ 2.2-9 ดังนี้
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 2.2-19 ทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูล ณ ปัจจุบันของ สนพ. (สำรวจที่มาของหน่วยงานต่าง ๆ, กำหนดประเภทและกิจกรรม)

ตาราง 2.2-19 ทะเบียนข้อมูลตามกลุม่ ข้อมูล ณ ปัจจุบนั ของ สนพ. (ส�ำรวจทีม่ าของหน่วยงานต่าง ๆ, ก�ำหนดประเภทและกิจกรรม)
Table Name

Table Description

Data Level

ความถี่

หน่วย

หมวด

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานนอกสังกัด
อื่นๆ ระบุ

ECRDB

ECRCONS_DIRECT_MASTER EGAT Direct Customer Master

company

รายลูกค้า รายลูกค้า

พลังงาน

Master

x

IPSDB

IPSDB_COMP_IPS

Master of IPS

plant

รายโรงงาน รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

IPSDB

IPSDB_COMP_SPP

Master of SPP

plant

รายโรงงาน รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_adder

VSPP PEA Adder Master

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_fit

VSPP PEA FiT Master

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_rt

VSPP PEA Rooftop Master

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

VSPP 2018

vspp_mea_adder

VSPP MEA Adder Master

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

VSPP 2018

vspp_mea_fit

VSPP MEA FiT Master

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

E-Index

TREind1113

Thailand Electricity Capacity

ทั้งประเทศ

รายเดือน MW

พลังงาน

Capacity

x

x

IPSDB

IPSDB_CAPIPS

Capacity of IPS

province, fuel

1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

IPSDB

IPSDB_CAPSPP

Capacity of SPP in IPS

province, fuel

1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

Statistic

DBPROD15

EGAT.'s Generation Capacity

plant

รายเดือน KW

พลังงาน

Capacity

x

E-Index

TREind1111

Thailand Electricity Generation

ทั้งประเทศ

รายเดือน Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

Statistic

DBPROD1H

Domestic Generation of Hydro Electricity

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

x

Statistic

DBPROD12

Power Generation by Fuel Type

fuel

รายเดือน Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

x

Statistic

DBPROD23

IPP Power Generation

plant

รายเดือน Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

x

VSPP 2018

vspp_pea_adder_gen

VSPP PEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP 2018

vspp_pea_fit_gen

VSPP PEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP 2018

vspp_pea_rt_gen

VSPP PEA Rooftop Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_mea_adder_gen

VSPP MEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_mea_fit_gen

VSPP MEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

ECRDB

ECRCONS_LP_EGAT

Load Profile EGAT (Sampling every 30 min. / Unit:KW)

region

รายเดือน KW

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

IPSDB

IPSDB_IPS

Generation Production of IPS (Ownuse)

province, fuel

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

IPSDB

IPSDB_SPP

Generation Production of SPP (Ownuse)

province, fuel

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

Statistic

DBPROD6E

Import of Electricity

country

รายเดือน Gwh,บาท

พลังงาน

การนาเข้า

Statistic

DBPROD18

Export of Electricity by EGAT

country

รายเดือน Kwh,Baht/Kwh พลังงาน

การส่งออก

Statistic

DBPROD2

Fuel Consumption in Power Generation

plant,fuel

รายเดือน Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

Statistic

DBPROD3

Power Generation by EGAT

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การแปรรูป

Statistic

DBGENSPP

Power Generation by SPP

Summary

รายเดือน Gwh

พลังงาน

การแปรรูป

Statistic

DBNGSPP

Consumption of Natural Gas by SPP

Summary

รายเดือน MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

ECRDB

ECRCONS_AREA_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ (MEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การใช้

x

x

ECRDB
ECRDB
ECRDB

ECRCONS_AREA_PEA
ECRCONS_TSIC_MEA
ECRCONS_TSIC_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ (PEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC (MEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC (PEA)

tsic,tariff,province
tsic,tariff,province
tsic,tariff,province

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน
รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน
รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้
การใช้
การใช้

x
x
x

x

ECRDB

ECRCONS_PROV_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด (MEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

x

ECRDB

ECRCONS_PROV_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด (PEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

ECRDB

ECRCONS_DIRECT

EGAT Direct Customer Monthly Transaction

company

รายเดือน KW

พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRDOMTariffMEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงแยก Tariff

tariff

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRDOMTariffPEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ส่วนภูมภิ าคแยก Tariff

tariff

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICMEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงแยก TSIC

tsic

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICPEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ส่วนภูมภิ าคแยก TSIC

tsic

รายเดือน KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICEGAT

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแยก TSIC

tsic,company

รายเดือน KWH

พลังงาน

การใช้

x

x

Statistic

DBPROD4

Consumption of Electricity

Summary

รายเดือน Gwh

พลังงาน

การใช้

x

x

Statistic

DBPROD14

Electricity Sale by Region

region

รายเดือน MW

พลังงาน

การใช้

x

x

Statistic

DBPROD17

Elect Own Used (EGAT)

Summary

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การใช้

x

x

Statistic

DBPROD19

System Peak and Station Services

Summary

รายเดือน MW,Gwh

พลังงาน

การใช้

x

IPSDB

IPSDB_PEAKSYSTEM

System Peak (MW - EGAT + VSPP)

ทั้งประเทศ

รายเดือน MW

พลังงาน

Peak

x

x

IPSDB

IPSDB_PEAKTHAILAND

Thailand Peak (MW - SYSTEM PEAK + IPS)

ทั้งประเทศ

รายเดือน MW

พลังงาน

Peak

x

x

Statistic

DBPROD13

Peak Demand by Region

region

รายเดือน MW

พลังงาน

Peak

x

Statistic

DBPRELE

Retail Prices of Electricity (with FT)

3 การไฟฟ้า

รายเดือน บาท

พลังงาน

ราคา

x x

Emission I

dbemi

Emission Cons. Factor

fuel , Emission Type รายเดือน IPCC Factor

พลังงาน

Emission

E-Index

tbcarenergy

No. of Vehicle by Energy Type

ประเภทรถ

รายเดือน คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

ขบ

E-Index

tbcarnenergy

No. of Vehicle New Regis. by Energy Type

ประเภทรถ

รายเดือน คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

ขบ

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2-315

2-302

หน่วยงานในสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category
System

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x

x

x

x x
IPCC

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 2.2-20 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

ตาราง 2.2-20 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม
Table Name

Table Description

Data Level

ความถี่

หน่วย

หมวด

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

ECRDB

ECRCONS_DIRECT_MASTER EGAT Direct Customer Master

company

รายลูกค้า

รายลูกค้า

พลังงาน

Master

IPSDB

IPSDB_COMP_IPS

Master of IPS

plant

รายโรงงาน

รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

IPSDB

IPSDB_COMP_SPP

Master of SPP

plant

รายโรงงาน

รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_adder

VSPP PEA Adder Master

plant

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_fit

VSPP PEA FiT Master

plant

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_pea_rt

VSPP PEA Rooftop Master

plant

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

VSPP 2018

vspp_mea_adder

VSPP MEA Adder Master

plant

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

VSPP 2018

vspp_mea_fit

VSPP MEA FiT Master

plant

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

พลังงาน

Master

VSPP ของ พพ.และเอกชนอื่นๆ

Gap Anlysis

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category
System

อื่นๆ ระบุ

Data Level

x

รายผู้ผลิตและ

ระบบสายส่ง สายจาหน่าย 3 การไฟฟ้า

พลังงาน

ระบบส่ง

x

x x

X X

Plant Detail / Installed Capacity & Contracted Capacity /

พลังงาน

Capacity

x

x x

X X

Generation / Station Service (EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)
E-Index

TREind1113

Thailand Electricity Capacity

ทั้งประเทศ

รายเดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

IPSDB

IPSDB_CAPIPS

Capacity of IPS

province, fuel

1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

IPSDB

IPSDB_CAPSPP

Capacity of SPP in IPS

province, fuel

1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

Statistic

DBPROD15

EGAT.'s Generation Capacity

plant

รายเดือน

E-Index

TREind1111

Thailand Electricity Generation

ทั้งประเทศ

รายเดือน

KW

พลังงาน

Capacity

x

x

MW

พลังงาน

Capacity

x

x x

Gwh

Head Rate (HR)

พลังงาน

การผลิต

x

x

พลังงาน

การผลิต

x

x

Generation Profile (EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)

พลังงาน

การผลิต

x

x

Plant Factor

พลังงาน

การผลิต

x

x

Statistic

DBPROD1H

Domestic Generation of Hydro Electricity

plant

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

x

Statistic

DBPROD12

Power Generation by Fuel Type

fuel

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

x

พลังงาน

การผลิต

x

x x
x

SPPs' Power Pool

Other
Detail

X X

รายเดือน

ระบบ

รายปี/รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Substation

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

ทุก 30 นาที

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน, รายปี

SPP Plant

รายเดือน

ผลิต
,จาหน่าย

หน่วย
ความร้อน
Kwh
Plant
factor

ปริมาณ ,
มูลค่า

Statistic

DBPROD23

IPP Power Generation

plant

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

VSPP 2018

vspp_pea_adder_gen

VSPP PEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP < 1MW

Total Gen.

VSPP 2018

vspp_pea_fit_gen

VSPP PEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP < 1MW

Total Gen.

VSPP 2018

vspp_pea_rt_gen

VSPP PEA Rooftop Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP < 1MW

VSPP 2018

vspp_mea_adder_gen

VSPP MEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_mea_fit_gen

VSPP MEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

ECRDB

ECRCONS_LP_EGAT

Load Profile EGAT (Sampling every 30 min. / Unit:KW)

region

รายเดือน

KW

พลังงาน

การผลิตและการใช้

พลังงาน

การผลิต

VSPP Prosumer Capacity & Generation

x

x

x

VSPP < 1MW

x

VSPP < 1MW

Total Gen.
Total Gen.

x

x x

x

รายผู้ผลิต

รายเดือน

MW,Kwh

IPSDB

IPSDB_IPS

Generation Production of IPS (Ownuse)

province, fuel

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Kwh

IPSDB

IPSDB_SPP

Generation Production of SPP (Ownuse)

province, fuel

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Kwh

Statistic

DBPROD6E

Import of Electricity

country

รายเดือน

Gwh,บาท

พลังงาน

การนาเข้า

Statistic

DBPROD18

Export of Electricity by EGAT

country

รายเดือน

Kwh,Baht/Kwh พลังงาน

การส่งออก

Statistic

DBPROD2

Fuel Consumption in Power Generation

plant,fuel

รายเดือน

Original Unit

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

พลังงาน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า EGAT/IPP/SPP/IPS

Priority

x

จาหน่าย

Capacity of Substation (EGAT,MEA,PEA)

Freq.

x

x

x
x

การแปรรูป

x
x

x

x

การแปรรูป

x

ปริมาณ
และ
ค่าใช้จ่าย

Statistic

DBPROD3

Power Generation by EGAT

plant

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การแปรรูป

x

x

x

Statistic

DBGENSPP

Power Generation by SPP

Summary

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การแปรรูป

x

x

x

Statistic

DBNGSPP

Consumption of Natural Gas by SPP

Summary

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

x

x

ECRDB

ECRCONS_AREA_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ (MEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การใช้

x

ECRDB

ECRCONS_AREA_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ (PEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

ECRDB

ECRCONS_TSIC_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC (MEA)

tsic,tariff,province

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

x

ECRDB
ECRDB
ECRDB

ECRCONS_TSIC_PEA
ECRCONS_PROV_MEA
ECRCONS_PROV_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC (PEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด (MEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด (PEA)

tsic,tariff,province
tsic,tariff,province
tsic,tariff,province

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน
KWH,จานวนราย พลังงาน
KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้
การใช้
การใช้

x
x
x

x

ECRDB

ECRCONS_DIRECT

EGAT Direct Customer Monthly Transaction

company

รายเดือน

KW

พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRDOMTariffMEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงแยก Tariff

tariff

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRDOMTariffPEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ส่วนภูมภิ าคแยก Tariff

tariff

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICMEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงแยก TSIC

tsic

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICPEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ส่วนภูมภิ าคแยก TSIC

tsic

รายเดือน

KWH,จานวนราย พลังงาน

การใช้

x

EPPO ECS

TRTSICEGAT

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแยก TSIC

tsic, company

รายเดือน

KWH

พลังงาน

การใช้

x

x

Statistic

DBPROD4

Consumption of Electricity

Summary

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การใช้

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x

รายมิเตอร์ ,ราย
TSIC , รายจังหวัด

Load Profile ของการใช้ไฟรายมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟทุกประเภท

การใช้

x

x

x x

การใช้ไฟฟ้าในรถ EV , การใช้อื่นๆ ที่เพิม่ มาใหม่ในอนาคต

การใช้

x

x

x x

การใช้

x

x
x

Statistic

DBPROD14

Statistic

DBPROD17

Statistic

DBPROD19

System Peak and Station Services

IPSDB

IPSDB_PEAKSYSTEM

IPSDB

IPSDB_PEAKTHAILAND

Statistic
Statistic

พลังงาน

รายมิเตอร์
รายมิเตอร์

รายเดือน

Kwh

ทุก 15 นาที

Kwh

รายเดือน,ราย 15
นาที

Electricity Sale by Region

region

รายเดือน

MW

Elect Own Used (EGAT)

Summary

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การใช้

x

พลังงาน

การใช้

x

Summary

รายเดือน

MW,Gwh

พลังงาน

การใช้

x

System Peak (MW - EGAT + VSPP)

ทั้งประเทศ

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

x

x

Thailand Peak (MW - SYSTEM PEAK + IPS)

ทั้งประเทศ

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

x

x

DBPROD13

Peak Demand by Region

region

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

DBPRELE

Retail Prices of Electricity (with FT)

3 การไฟฟ้า

รายเดือน

บาท

พลังงาน

ราคา

x x

ข้อมูลคานวณค่า FT แต่ละงวด

พลังงาน

ราคา

x

ข้อมูลต่างๆ เพือ่

ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

พลังงาน

ราคา

x

รายละเอียดกองทุน

รายเดือน

แต่ละอัตรา

รายเดือน

Own used (MEA,PEA)

x x

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Kwh

สานักงานต่างๆ

รายเดือน

Kwh

รายเขต

รายเดือน

x

x
x x

คานวณค่า FT
ค่าไฟฐานของประเทศ

พลังงาน

ราคา

dbemi

Emission Cons. Factor

fuel , Emission Type รายเดือน

IPCC Factor

พลังงาน

Emission

E-Index

tbcarenergy

No. of Vehicle by Energy Type

ประเภทรถ

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

E-Index
E-Index

tbcarnenergy
tbgdpcurrent

No. of Vehicle New Regis. by Energy Type
Final Energy Consumption per GDP

ประเภทรถ
GDP,QGDP

รายเดือน
รายเดือน/รายปี

คัน
FEC/ GDP

เศรษฐกิจ
ขนส่ง
พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

x

ขบ
สศช

รายจังหวัด(GPP)

พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

x

สศช

province

รายเดือน/รายปี

E-Index

dbpop

thailand population

รายเดือน/รายปี

FEC/ Pop

พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

x

ปค

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

x

ปค

province

รายเดือน/รายปี

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า

พลังงาน

บุคลากร

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

พลังงาน

การศึกษา

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

พลังงาน

กฎหมาย

Final Energy Consumption per Population

x

รายเดือน, รายงวด

Emission I

การใช้รายจังหวัด / GPP

Kwh,บาท

x

IPCC
ขบ

x x

x x

รายบุคคล

x x

x x

รายโครงการ

x x

x x

รายเรื่อง

2.2-316

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

2-303

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ตาราง 2.2-21 สรุปข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Gap Analysis)
Table Name

Table Description

Data Level

ความถี่

หน่วย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

Gap Anlysis

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category
System

หมวด

หมวดย่อย

VSPP ของ พพ.และเอกชนอื่นๆ

พลังงาน

Master

ระบบสายส่ง สายจาหน่าย 3 การไฟฟ้า

พลังงาน

ระบบส่ง

x

x x

X X
X X

อื่นๆ ระบุ

x

Data Level
รายผู้ผลิตและ
จาหน่าย

Plant Detail / Installed Capacity & Contracted Capacity /

พลังงาน

Capacity

x

x x

MW

พลังงาน

Capacity

x

x

MW

พลังงาน

Capacity

x

x x

พลังงาน

การผลิต

Generation / Station Service (EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)
IPSDB

IPSDB_CAPIPS

Capacity of IPS

province, fuel

1 เดือน

Capacity of Substation (EGAT,MEA,PEA)
Head Rate (HR)

x

X X

x

Generation Profile (EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)

พลังงาน

การผลิต

x

x

Plant Factor

พลังงาน

การผลิต

x

x

SPPs' Power Pool

พลังงาน

การผลิต

x

x x

รายปี/รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Substation

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

ทุก 30 นาที

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน, รายปี

SPP Plant

รายเดือน

vspp_pea_adder_gen

VSPP PEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_pea_fit_gen

VSPP PEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_pea_rt_gen

VSPP PEA Rooftop Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP 2018

vspp_mea_adder_gen

VSPP MEA Adder Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP < 1MW

VSPP 2018

vspp_mea_fit_gen

VSPP MEA FiT Monthly Capacity & Generation

province, plant

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

x

VSPP < 1MW

พลังงาน

การผลิต

x x

IPSDB

IPSDB_IPS

IPSDB

IPSDB_SPP

province, fuel

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

Generation Production of SPP (Ownuse)

province, fuel

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและการใช้

x

x

x

การแปรรูป

Other
Detail
ผลิต
,จาหน่าย

หน่วย
ความร้อน
Kwh
Plant
factor
ปริมาณ ,
มูลค่า

x

VSPP < 1MW

Total Gen.

x

VSPP < 1MW

Total Gen.

x

VSPP < 1MW

x

Generation Production of IPS (Ownuse)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า EGAT/IPP/SPP/IPS

รายเดือน

ระบบ

VSPP 2018

VSPP Prosumer Capacity & Generation

Freq.

รายผู้ผลิต

Total Gen.
Total Gen.
รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

x

MW,Kwh
Kwh
Kwh
ปริมาณ

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

และ
ค่าใช้จ่าย

Statistic

DBPROD4

Consumption of Electricity

Summary

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การใช้

x

x

x x

รายมิเตอร์ ,ราย
TSIC , รายจังหวัด

Statistic

DBPROD17

Statistic

DBPROD13

Kwh
Kwh

การใช้

x

x

x x

การใช้ไฟฟ้าในรถ EV , การใช้อื่นๆ ที่เพิม่ มาใหม่ในอนาคต

การใช้

x

x

x x

พลังงาน

การใช้

x

x

พลังงาน

การใช้

x

พลังงาน

Peak

ข้อมูลคานวณค่า FT แต่ละงวด

พลังงาน

ราคา

x

ข้อมูลต่างๆ เพือ่

ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

พลังงาน

ราคา

x

รายละเอียดกองทุน

ค่าไฟฐานของประเทศ

พลังงาน

ราคา

x

แต่ละอัตรา

การใช้รายจังหวัด / GPP

พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

x

สศช

province

รายเดือน/รายปี

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด

พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

x

ปค

province

รายเดือน/รายปี

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า

พลังงาน

บุคลากร

x x

x x

รายบุคคล

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

พลังงาน

การศึกษา

x x

x x

รายโครงการ

พลังงาน

กฎหมาย

x x

x x

รายเรื่อง

Elect Own Used (EGAT)

Summary

รายเดือน

Kwh

region

รายเดือน

MW

Own used (MEA,PEA)
Peak Demand by Region

รายมิเตอร์
รายมิเตอร์

x x
x

ข้อมูลมติ ผลการประชุม
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รายเดือน,ราย 15
นาที

Kwh,บาท

รายโรงไฟฟ้า

รายเดือน

Kwh

สานักงานต่างๆ

รายเดือน

Kwh

รายเขต

รายเดือน

คานวณค่า FT
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รายเดือน
ทุก 15 นาที

Load Profile ของการใช้ไฟรายมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟทุกประเภท

รายเดือน, รายงวด
รายเดือน
รายเดือน

Priority

หมวดย่อย

การผลิต

การนาเข ้า

การส่งออก

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

ผู ้ประกอบการ

บุคลากร

การศึกษา

กฎหมาย

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม

x

x

x

x

x

x

ราคา

x

x

สิง่ แวดล ้อม

Capa.

พลังงาน

นาเข ้า

พลังงาน

การผลิต

x

แปรรูป

การใช ้

ส่งออก

พลังงาน

x

สนพ

x

การใช ้

การแปรรูป

ชธ

พลังงาน

พพ

สารองทางธุรกิจ

ธพ

พลังงาน

พลังงาน สารองทางกฏหมาย

กาลังการผลิต

พลังงาน

พลังงาน สารองทางธรณีวท
ิ ยา

หมวด

สกพ
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

กฟผ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

อืน
่ ๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

กพร

หน่วยงานในสังกัด

กฟน

Activity

ปตท
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x

เพิม่ เติม

x

x

x

เพิม่ เติม

x

x

x

x
เพิม่ เติม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ควรเพิม่

Big Data

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ศท. สนพ.

x

กับพลังงานนี้หรือไม่

หมวดนี้ เกี่ยวข้อง

ด้านข้อมูล

ตาราง 2.2-22 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

ศก

Category

กฟภ

Priority

บางส่วน

มี

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ไม่มี

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ร่วมมือ

ความ

x

x

x

จัดหาเอง

ข้อมูลที่มา ศท.สนพ.

กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย

ที่มาของข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง 2.2-22 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์

Final Report
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- - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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รูปที่ 2.2-9 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ไฟฟ้า ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
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(G) = Gap Analysis

หมายเหตุ

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน

แผนพลังงานของประเทศไทย

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.2-9 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ไฟฟ้า ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 2.2-9 แสดงผลสรุปของ Gap Analysis ด้านไฟฟ้า ซึ่งมีข้อสรุปคือ
ด้าน Capacity ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของระบบสายส่ง และสายจำหน่ายของ EGAT MEA และ PEA
(Gap) และรวมถึงข้อมูลด้าน Substation ของทั้งสามการไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ยังควรมีการเก็บข้อมูลของ
รูปที่ 2.2-9 แสดงผลสรุ
ปของ
Analysis
านไฟฟ้
ซึ่งมีข้อวสรุย ปโรงไฟฟ้
คือ าของ EGAT IPP และ SPP และในส่วนที่อยู่ใน
โรงไฟฟ้
าที่อGap
ยู่ในการดู
แลของด้EGAT
ที่ปา ระกอบด้
• ด้าน Capacity การดู
ควรมีแกลของ
ารจัดเก็MEA
บข้อและ
มูลของระบบสายส่
PEAgeneration
(Gap) และรวมถึง
PEA คือ โรงไฟฟ้ง าและสายจ�
VSPP แต่ำลหน่
ะโรงายของ
โดยเป็EGAT
นการเก็MEA
บข้อและ
มูลของ
ข้อมูลด้าน Substation
ของทัและเชื
้งสามการไฟฟ้
้ยังควรมี
การเก็
บข้อควรเก็
มูลของโรงไฟฟ้
แลของ
capacity
้อเพลิงทีา่ใช้ด้ผวลิยตนอกจากนี
ไฟฟ้า และในส่
วนของ
VSPP
บข้อมูลเพิา่มทีเติ่อยูม่ใทีนการดู
่ครอบคลุ
มถึง EGAT ที่
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้โรงไฟฟ้
าของาEGAT
IPP และ
SPPวนราชการเช่
และในส่วนที
่อยู่ใPEA
นการดู
และ PEA้ในอนาคตควรเก็
คือ โรงไฟฟ้า บVSPP
ที่อยู่ในการดู
แลของส่
น พพ.
และแลของ
MEA ด้MEA
วย นอกจากนี
ข้อมูล แต่ละโรง
โดยเป็นการเก็บข้อมูของโรงไฟฟ้
ลของ generation
และเชื้อเพลิาชุงมทีชน
่ใช้ผซึลิ่งเป็
ตไฟฟ้
า  และในส่
าใหม่ที่จะเกิcapacity
ดจากนโยบายโรงไฟฟ้
นโรงไฟฟ้
า VSPPวนของ
ทั้งหมดVSPP ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
•

ที่ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของส่วนราชการเช่น พพ. PEA และ MEA ด้วย นอกจากนี้ในอนาคตควรเก็บข้อมูล
ป สำหรับการแปรรูปของไฟฟ้า โดยทั่วไปจะหมายถึง การแปรรูปของพลังงานชนิดต่าง ๆ ออกมา
ของโรงไฟฟ้าใหม่•ที่จการแปรรู
ะเกิดจากนโยบายโรงไฟฟ้
าชุมชน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งหมด
เป็
น
พลั
ง
งานไฟฟ้
า
ซึ
ง
่
มี
ค
วามหลากหลายแต่
อาจสรุ
ปได้คร่าวๆปของพลั
ดังนี้ งงานชนิดต่าง ๆ ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 
• การแปรรูป ส�ำหรับการแปรรูปของไฟฟ้า โดยทัว่ ไปจะหมายถึ
ง การแปรรู
(1) โรงไฟฟ้
ประเภท
ซึ่งมีความหลากหลายแต่
อาจสรุปาได้
คร่าวๆThermal
ดังนี้ หรือ Gas Turbine combined cycle จะประกอบด้ วยลักษณะของ
โรงไฟฟ้
าดังที่แสดงใน
รูปที่Turbine
2.2-10 คือcombined
มีการใช้ความร้
อนเพื
่อต้มน้ำให้เกิวดยลัไอน้
ำแรงดันสูง ต้องใช้าดังที่แสดง
(1) โรงไฟฟ้าประเภท
Thermal
หรือ Gas
cycle
จะประกอบด้
กษณะของโรงไฟฟ้
พลัคงงานประเภทต่
เช่นเกิก๊ดไอน�
าซธรรมชาติ
น น้พำลัมังนงานประเภทต่
เตา (หรือในบางประเทศใช้
พลังงาน ถ่านหิน
ในรูปที่ 2.2-10 คือ มีการใช้
วามร้อนเพือ่ ต้ามงน�ๆำ้ ให้
ำ้ แรงดันสูถ่งาต้นหิองใช้
าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ
นิวเคลียร์)พและใช้
ไอน้วเคลี
ำไปหมุ
Turbine
ผลิตไฟฟ้
า ในบางเทคโนโลยี
จะใช้า วิธในบางเทคโนโลยี
ีกลับกันคือ ใช้ จะใช้วิธี
น�้ำมันเตา  (หรือในบางประเทศใช้
ลังงานนิ
ยร์)นและใช้
ไอน�เพื้ำ่อไปหมุ
น Turbine
เพื่อผลิตไฟฟ้
่องยนต์gas
ประเภท
gasไปหมุ
turbine
ไปหมุน โดยตรง
turbine แล้
โดยตรง
แล้คววามร้
อาจใช้อคนทิ
วามร้
อนทิ้งจากเครื
งยนต์ น�ำกลับ
กลับกันคือ ใช้เครือ่ งยนต์ปเครืระเภท
turbine
น turbine
วอาจใช้
ง้ จากเครื
อ่ งยนต์่อturbine
ไปต้มน�้ำให้ได้ไอน�้ำแล้วไปหมุ
น turbine
ต่อหนึ่งเพิเพื่ม่อเติเป็ม นเพืการเพิ
่มประสิ
turbine
นำกลับไปต้เพิมน้่มำเติให้มได้เพื
ไอน้่อผลิ
ำแล้ตวไฟฟ้
ไปหมุาอีนกturbine
่อผลิตไฟฟ้
าอีกทต่ธิอภหนึาพของการผลิ
่ง เพื่อเป็น ตไฟฟ้า 
นอกจากนี้ไอน�้ำส่วนเกินการเพิ
ที่ผลิต่มได้ประสิ
ยังสามารถน�
ำไปจ�ำหน่ตไฟฟ้
ายให้า แนอกจากนี
ก่โรงงานอุ
วยประหยัดพลัายงงานให้แก่
ทธิภาพของการผลิ
้ไอน้ตสาหกรรม
ำส่วนเกินที่ผซึลิ่งตเป็ได้นยการช่
ังสามารถนำไปจำหน่
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้แก่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง
รูปที่ 2.2-10 โรงไฟฟ้าประเภท Thermal หรือ Gas Turbine combine cycle
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รูพลัปทีงงานแห่
่ 2.2-10
าประเภท
Thermal
หรือในการขั
Gasบเคลื
Turbine
combine cycle
งชาติเโรงไฟฟ้
พื่อรองรับการใช้
ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data)
อ่ น
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รูปที่ 2.2-11 โรงไฟฟ้าพลังน�แผนพลั
้ำ งงานของประเทศไทย
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รูปที่ 2.2-12 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รูปแบบต่าง ๆ

(2)

โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ คือการใช้นำ�้ ทีรูปไ่ หลผ่
าน turbine
ไปก�
ำเนิงงานหมุ
ดกระแสไฟฟ้
ที่ 2.2-12
โรงไฟฟ้
าพลั
นเวียนา รูโดยแหล่
ปแบบต่งาน�ง ำ้ ๆทีใ่ ช้อาจมาได้หลายทาง (รูปที่ 2.2-11)
- น�้ำจากเขื่อนเก็บกักน�้ำไว้แล้วปล่อยน�้ำผ่าน turbine
(3) โรงไฟฟ้
าพลังงานหมุ
เวียไหลผ่
น รูปาแบบต่
าง ๆ ตามรูปที่ 2.2-12 ซึ่งประกอบด้วย
- น�้ำจากแม่
น�้ำ (run-off
river)นให้
น turbine
- บโรงไฟฟ้
งงานแสงอาทิ
ตย์ท่สงั้ ูงในรู
แบบอยน�
solar
farm, rooftop,
Floating farm, Solar thermal
- น�้ำจากการสู
น�้ำกลับาขึพลั
้นไปกั
กเก็บไว้ในที
แล้วปปล่
้ำไหลลงมาหมุ
น turbine
ซึ่งเป็นการผลิ-ตกระแสไฟฟ้
าทีง่ตงานลม
้นทุนต�่ำ เพราะไม่มีต้นทุนพลังงานและใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลั

- นโรงไฟฟ้
งงานหมุ
ยนรูปปแบบอื
่น ๆ เช่นซึใช้
biomass วbiogas
(3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุ
เวียน รูาปพลัแบบต่
างนๆเวีตามรู
ที่ 2.2-12
่งประกอบด้
ย ขยะ Geothermal Tidal ฯลฯ
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ
ทั้งในรูปแบบาsolar
farm,
rooftop,
thermal
ซึ่งโรงไฟฟ้าทัต้งย์สามประเภทกว้
งๆ ข้างต้
นควรมี
การเก็บข้Floating
อมูลในลักfarm,
ษณะเดีSolar
ยวกับโรงกลั
่นน้ำมัน คือ
- โรงไฟฟ้าพลั
เก็บงงานลม
ข้อมูลในส่วน input ที่ใช้ และ output คือไฟฟ้าที่ผลิตได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลทางเทคนิคของ
- โรงไฟฟ้าพลั
ง
งานหมุ
นเวียตนรูแต่ปใแบบอื
ๆ เช่น าใช้ควรเก็
biomass
ขยะ(HR)
Geothermal
Tidal
ฯลฯ่ใช้ (Btu)
process การผลิ
นกรณี่นของไฟฟ้
บข้อมูลbiogas
Heat rate
คือ ปริมาณพลั
งงานที
ซึ่งโรงไฟฟ้าทัในการผลิ
้งสามประเภทกว้
างๆ าข้หนึ
างต้่งหน่
นควรมี
การเก็ซึ่งบปกติ
ข้อมูจละแสดงในรู
ในลักษณะเดี
บโรงกลัของไฟฟ้
่นน�้ำมันาทีคื่ผอลิเก็ตบได้ข้อซึมู่งเป็ลในส่
ตกระแสไฟฟ้
วย (Kwh)
ปของยวกั
Btu/Kwh
น วน input
ที่ใช้ และ outputข้คือมูอลไฟฟ้
าที่ผลิตได้ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลทางเทคนิคของ process การผลิต แต่ในกรณีของไฟฟ้าควรเก็บ
ที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า โดยควรเป็นการเก็บข้อมูล HR ของแต่ละโรงไฟฟ้า
ข้อมูล Heat rate (HR) คือ ปริมาณพลังงานที่ใช้ (Btu) ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งหน่วย (Kwh) ซึ่งปกติจะแสดงในรูปของ
และเป็นข้อมูลรายเดือน (Gap)
Btu/Kwh ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า  โดยควรเป็นการเก็บข้อมูล HR
ของแต่ละโรงไฟฟ้า และเป็นข้อมูลรายเดือน (Gap)
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นอกจากนี้ในขบวนการแปรรูป ยังควรเก็บข้อมูลที่ส�ำคัญอีกสองประเภทคือ
- Generation Profile ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงช่วงเวลาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ในแต่ละวัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนด้านการผลิตไฟฟ้า และเป็นข้อมูลส�ำคัญในการท�ำ แผน PDP
- Plant Factor เป็นข้อมูลการใช้ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าซึ่งควรเก็บข้อมูลในรายละเอียดของปริมาณการผลิตไฟฟ้า
แต่ละโรงของผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ละรายของ EGAT SPP VSPP รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ต่าง ๆ (IPS) รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มใหม่ๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่
o ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก SPP power pool (ดูรายละเอียดในข้อ 2.1.8 ข้างล่าง)
o ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer (พวก Rooftop)
o ผู้ผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน
o ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายย่อยทีม่ กี ำ� ลังการผลิตน้อยกว่า 1 MW และในส่วนของ VSPP ควรแยกผูผ้ ลิตไฟฟ้าออกตามโครงสร้าง
ราคารับซื้อไฟฟ้าประเภท Adder และ FIT ออกจากกัน
• การใช้ไฟฟ้า (end-user) ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ (Gap)
- การใช้ไฟฟ้าเองของการไฟฟ้าทุกการไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
- ในส่วนยอดขายไฟฟ้า ควรเก็บข้อมูล billing ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายโดยเป็นข้อมูลรายเดือน
- ควรเก็บข้อมูล load ไฟฟ้าส�ำคัญต่าง ๆ เช่น การใช้ไฟฟ้าในรถ EV รถไฟฟ้า Highspeed Train รถไฟฟ้ามวลชนแต่ละ
รายเช่น BTS MRT หรือสายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น การใช้ไฟฟ้าในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น
- ควรเก็บข้อมูล Load profile ของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นข้อมูลรายวันทุก ๆ 15 นาที
- จัดหาและเก็บข้อมูล peak load โดยแยกเป็นรายเขตการไฟฟ้า โดยเป็นข้อมูลรายวันทุก ๆ 15 นาที
• ข้อมูลราคาและอัตราค่าไฟฟ้า  ควรเก็บข้อมูลการค�ำนวณค่าไฟฐานของประเทศ และรายละเอียดข้อมูล ที่ใช้ค�ำนวณค่า  Ft
ในแต่ละงวด และควรเก็บข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และรายละเอียดรายได้ และรายจ่ายของกองทุนรายเดือน
• ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูล socio – economic ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค�ำนวณ การใช้ไฟฟ้าต่อ GPP รายจังหวัด per
capita consumption รายจังหวัด นอกจากนี้ยังควรเก็บข้อมูลบุคลากรด้านไฟฟ้าของประเทศและรวมข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านไฟฟ้า และการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า
2.2.3.6 กลุ่มพลังงาน พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนโดยปกติจะหมายถึงกลุ่มของพลังงานนอกเหนือไปจากพลังงานฟอสซิลเช่น ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมัน ถ่านหิน
(ซึ่งความหมายของพลังงานทดแทนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา  เช่น ในอดีตอาจหมายถึงพลังงาน ที่ทดแทนพลังงาน
ที่น�ำเข้า  เช่นครั้งหนึ่งก๊าซธรรมชาติก็เคยถูกมองว่าเป็นพลังงานทดแทนเพราะผลิตได้เองในประเทศ เป็นต้น) โดยรูปแบบของ
พลังงานทดแทนมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงาน ของโลก ซึ่งอาจจะถูกผลักดันมาจาก
กระแสการอนุรักษ์พลังงานและการลดปัญหาภาวะเรือนกระจก ซึ่งก�ำลังมาแรง ในซีกโลกตะวันตก (ดูบทวิเคราะห์ในข้อ 2.1.8)
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรมีการจัดเก็บในกลุ่มพลังงานทดแทน (Gap Analysis) สรุปได้คือ
ตาราง 2.2-23 แสดงทะเบียนข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ.
ตาราง 2.2-24 ถึง ตาราง 2.2-26 แสดงการวิเคราะห์ Gap ของพลังงานทดแทนโดยมีรายละเอียดดังสรุปในรูปข้างล่างคือ
รูปที่ 2.2-13 แสดงผลสรุปของ Gap Analysis ของพลังงานทดแทน

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

2-309

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ยนข้อมูม่ ลข้ตามกลุ
ม่ ข้อปัมูจลจุณ
จจุบนั สนพ.
ของ สนพ.
(สำรวจที
่มาของหน่ววยงานต่
ยงานต่างางๆ,ๆ,กำหนดประเภทและกิ
จกรรม)จกรรม)
ตาราง 2.2-23ตาราง
ทะเบี2.2-23
ยนข้อมูทะเบี
ลตามกลุ
อมูล ณ
บนั ปัของ
(ส�ำรวจที
ม่ าของหน่
ก�ำหนดประเภทและกิ
Table Name

ยกเลิก BIOGAS

dbbiopt

Renew

RNPROD

Renew

RNYPROD

Statistic

DBPROD1H

VSPP

dbelevs2

VSPP

dbelevs3

VSPP

Table Description
BIOGAS CAPACITY -

Data Level ความถี่

หน่วย

หมวด

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

รายเดือน ลบ.เมตร

พลังงาน

Master

fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

การผลิต

x

x

fuel

รายปี

การผลิต

x

x

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

VSPP (PEA)

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

VSPP (MEA)

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

dbelevs4

VSPP (ERC)

plant

รายเดือน Kwh

พลังงาน

การผลิต

x x

ยกเลิก BIOGAS

dbbiomaster

ข้อมูลโรงงาน BIOGAS

plant

รายผู้ผลิต รายผู้ผลิต

พลังงาน

การผลิต

x

x

ยกเลิก BIOGAS

dbbiotran

plant

รายเดือน ลบ.เมตร

พลังงาน

การผลิต

x x

x

Renew

RNIMPORT

พลังงานทดแทน - การนาเข้า fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

การนาเข้า

x

Renew

RNYIMPORT

พลังงานทดแทน - การนาเข้า fuel

รายปี

การนาเข้า

x

Renew

RNEXPORT

พลังงานทดแทน - การส่งออก fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน การส่งออก

x

x

Renew

RNYEXPORT

พลังงานทดแทน - การส่งออก fuel

รายปี

x

x

Renew

RNSTOCK

Renew

RNYSTOCK

Renew

RNTRANS

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

Renew

RNYTRANS

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

Statistic

dbprod2i

Material Intake II (Detail)

Statistic

DBPROD2

E-Index

tbrenew

Renew Energy (KTOE)

Summary

รายเดือน KTOE

พลังงาน

การใช้

x

x

Renew

RNOWNUSE

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

Renew

RNLOSS

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

fuel, Sector รายเดือน Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

พลังงานทดแทน - การผลิต
ภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การผลิต
ภายในประเทศ
Domestic Generation of
Hydro Electricity

BIOGAS CAPACITY PRODUCTION

พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยน
ของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ
พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยน
ของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ

Fuel Consumption in
Power Generation

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน การส่งออก

x

อนุรักษ์

x
x
x
x
กอง
อนุรักษ์
กอง
อนุรักษ์
x
x

fuel

รายเดือน Original Unit พลังงาน

Stock

x

fuel

รายปี

Stock

x

fuel, วิธีแปร
รูป
fuel, วิธีแปร
รูป
fuel,
company
plant,fuel

Original Unit พลังงาน

อื่นๆ ระบุ
กอง

plant

POTENTIAL

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การ
นาเข้า
ส่งออ
แปร
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category
System

รายเดือน Original Unit พลังงาน การแปรรูป

x

x

รายปี

Original Unit พลังงาน การแปรรูป

x

x

รายเดือน Original Unit พลังงาน การแปรรูป

x

รายเดือน Original Unit พลังงาน การแปรรูป

x

x

พ.ทหาร
x

พลังงานทดแทน - การใช้
Renew

RNFINALNON

พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็น
พลังงาน
พลังงานทดแทน - การใช้

Renew

RNFINALCONS

Renew

RNYOWNUSE

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

fuel

รายปี

Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

Renew

RNYLOSS

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

fuel

รายปี

Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

fuel

รายปี

Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

Fuel, Sector รายปี

Original Unit พลังงาน

การใช้

x

x

พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector

พลังงานทดแทน - การใช้
Renew

RNYFINALNON

พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็น
พลังงาน

Renew

RNYFINALCONS

Statistic

DBPROD4NRE

EPPO PPD

dbpreen

พลังงานทดแทน - การใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector
Quantity and Prices of
Renewable Energy
RENEW ENERGY PRICE

5 renew

รายเดือน MKG,บาท/กก. พลังงาน การใช้,ราคา

Etha,B100

รายวัน

Baht/Litre

x x

พลังงาน

ราคา

x

คน

พลังงาน

Emission

x

IPCC

fuel ,
Emission I

dbemi

Emission Cons. Factor

Emission

รายเดือน IPCC Factor

Type
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Table Name

dbbiopt
RNPROD
RNYPROD
DBPROD1H
dbelevs2
dbelevs3
dbelevs4
dbbiomaster
dbbiotran
RNIMPORT
RNYIMPORT
RNEXPORT
RNYEXPORT
RNSTOCK

RNYSTOCK

RNTRANS

RNYTRANS

dbprod2i

DBPROD2

tbrenew

RNOWNUSE

RNLOSS

RNFINALNON

RNFINALCONS

RNYOWNUSE

RNYLOSS

RNYFINALNON

RNYFINALCONS

DBPROD4NRE

dbpreen

dbemi

tbgdpcurrent

dbpop

System

ยกเลิก BIOGAS
Renew
Renew
Statistic
VSPP
VSPP
VSPP
ยกเลิก BIOGAS
ยกเลิก BIOGAS
Renew
Renew
Renew
Renew
Renew

Renew

Renew

Renew

Statistic

Statistic

E-Index

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Statistic

EPPO PPD

Emission I

E-Index

E-Index

plant
fuel
fuel
plant
plant
plant
plant
plant
plant
fuel
fuel
fuel
fuel
fuel

Data Level

fuel

fuel

Summary

plant,fuel

fuel, company

fuel, วิธีแปรรูป

fuel, วิธีแปรรูป

fuel

fuel

fuel, Sector

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม

Final Energy Consumption per Population

การใช้รายจังหวัด / GPP

Final Energy Consumption per GDP

Emission Cons. Factor

RENEW ENERGY PRICE

Quantity and Prices of Renewable Energy

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector
รายวัน

รายเดือน

รายปี

รายปี

รายปี

รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

รายเดือน

รายปี

รายเดือน
รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายผู้ผลิต
รายเดือน
รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน

ความถี่

thailand population

GDP,QGDP
รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

fuel , Emission Type รายเดือน

Etha,B100

5 renew

Fuel, Sector

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน fuel

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน fuel

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

Renew Energy (KTOE)

Fuel Consumption in Power Generation

Material Intake II (Detail)

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ fuel

BIOGAS CAPACITY - POTENTIAL
พลังงานทดแทน - การผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การผลิตภายในประเทศ
Domestic Generation of Hydro Electricity
VSPP (PEA)
VSPP (MEA)
VSPP (ERC)
ข้อมูลโรงงาน BIOGAS
BIOGAS CAPACITY - PRODUCTION
พลังงานทดแทน - การนาเข้า
พลังงานทดแทน - การนาเข้า
พลังงานทดแทน - การส่งออก
พลังงานทดแทน - การส่งออก
พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ

Table Description
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

หมวด

พลังงาน

FEC/ Pop

FEC/ GDP

IPCC Factor

Baht/Litre

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

MKG,บาท/กก. พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

KTOE

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

ลบ.เมตร
Original Unit
Original Unit
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
รายผู้ผลิต
ลบ.เมตร
Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit

หน่วย

2.2-326

เศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการ
บุคลากร
การศึกษา
กฎหมาย

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม

Emission

ราคา

การใช้,ราคา

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

Stock

Master
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การนาเข้า
การนาเข้า
การส่งออก
การส่งออก
Stock

หมวดย่อย

Activity

หน่วยงานในสังกัด

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

ปค

ปค

สศช

สศช

IPCC

คน

พ.ทหาร

กองอนุรักษ์
กองอนุรักษ์

กองอนุรักษ์

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Category

ตาราง 2.2-24 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

Freq.

รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน

province
รายผู้คา้
รายบุคคล
รายโครงการ
รายเรื่อง

province

รายจังหวัด(GPP)

ทุกชนิด

ทุกชนิด

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน
Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Data Level

Other Detail

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

Plant Factor

Hear Rate, Generation Profile ,

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า

Gap Anlysis
Priority

ตาราง 2.2-24 วิเคราะห์หาเป้าหมายของลักษณะของข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์

Final Report

2-311

2-312

RNPROD
RNYPROD
RNIMPORT
RNYIMPORT
RNEXPORT
RNYEXPORT
RNSTOCK

RNYSTOCK

RNTRANS

RNYTRANS

DBPROD2

RNOWNUSE

RNLOSS

RNFINALNON

RNFINALCONS

RNYOWNUSE

RNYLOSS

RNYFINALNON

RNYFINALCONS

DBPROD4NRE

dbpreen

Renew

Renew

Renew

Statistic

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

Statistic

EPPO PPD

Table Name

Renew
Renew
Renew
Renew
Renew
Renew
Renew

System
fuel
fuel
fuel
fuel
fuel
fuel
fuel

Data Level

fuel

fuel

plant,fuel

fuel, วิธีแปรรูป

fuel, วิธีแปรรูป

fuel, Sector
fuel

fuel

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

Baht/Litre

MKG,บาท/กก. พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

Original Unit พลังงาน

การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม

รายวัน

รายเดือน

รายปี

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

หมวด

Original Unit พลังงาน

Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit
Original Unit

หน่วย

พลังงาน

Etha,B100

5 renew

Fuel, Sector

รายปี

รายปี

รายปี

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายปี

รายเดือน

รายปี

รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน

ความถี่

การใช้รายจังหวัด / GPP

RENEW ENERGY PRICE

Quantity and Prices of Renewable Energy

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน fuel

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector

พลังงานทดแทน - การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน fuel

พลังงานทดแทน - สูญเสีย

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

Fuel Consumption in Power Generation

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

พลังงานทดแทน - การแปรรูป

พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ fuel

พลังงานทดแทน - การผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การนาเข้า
พลังงานทดแทน - การนาเข้า
พลังงานทดแทน - การส่งออก
พลังงานทดแทน - การส่งออก
พลังงานทดแทน - ส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ

Table Description
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เศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประกอบการ
บุคลากร
การศึกษา
กฎหมาย

เศรษฐกิจและสังคม

ราคา

การใช้,ราคา

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การแปรรูป

การแปรรูป

การแปรรูป

Stock

การผลิต
การผลิต
การนาเข้า
การนาเข้า
การส่งออก
การส่งออก
Stock

หมวดย่อย

Category

Activity
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หน่วยงานในสังกัด

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

ปค

สศช

คน

อื่นๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

Capa.
การผลิต
นาเข้า
ส่งออก
แปรรูป
การใช้
สนพ
พพ
ชธ
ธพ
สกพ
กฟผ
ปตท
กพร
กฟน
กฟภ
ศก

Freq.
รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน
รายปี
รายเดือน

province
รายผู้คา้
รายบุคคล
รายโครงการ
รายเรื่อง

province

ทุกชนิด

ทุกชนิด

รายเดือน/รายปี

รายเดือน/รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้ รายเดือน

Level เล็กสุดที่หาได้ รายปี

Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้
Level เล็กสุดที่หาได้

Data Level

Other Detail

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

Profile , Plant Factor

Hear Rate, Generation

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า

ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า
ปริมาณ, มูลค่า

Gap Anlysis
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ราคา

สิง่ แวดล ้อม

เศรษฐกิจและสังคม

ผู ้ประกอบการ

บุคลากร

การศึกษา

กฎหมาย

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

x

x

x

x

x

ธพ
x

x

x

x

กฟผ
x

x

x

กพร

ชธ

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

คน

อืน
่ ๆ ระบุ

หน่วยงานนอกสังกัด

x
x

x
x

เพิม่ เติม
x

x

เพิม่ เติม
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

ตัวรวม
บางส่วน

x

ตัวรวม

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ตัวรวม

x

ตัวรวม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ร่วมมือ

ความ

x

x

x

x

x

x

x

x

จัดหาเอง

ข้อมูลที่มา ศท.สนพ.
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กฎหมาย รวบรวม กฎหมาย

x

x

ไม่มี

x

มี

x

Priority

ที่มาของข้อมูล

ตัวรวม

x

Big Data ควรเพิม่

การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

x

ศท. สนพ.

ด้านข้อมูล

x

พลังงานนี้หรือไม่

หมวดนี้ เกี่ยวข้องกับ

* ข ้อมูลพลังงานหมุนเวียนเกือบทั ง้ หมดได ้มาจาก ตารางสมดุลพลังงานประเทศไทยของ พพ. ต ้องจัดหาข ้อมูลทีล
่ ะเอียดเพิม
่ เติมเพื่อจัดเก็บและทารายงานการวิเคราะห์ตามความต ้องการอืน
่ ๆ ได ้

x

x

การใช ้

x

x

การแปรรูป

x

x

x

x

พลังงาน

Capa.

สารองทางธุรกิจ

นาเข ้า

พลังงาน

การผลิต

สารองทางกฏหมาย

แปรรูป

พลังงาน

ส่งออก

การนาเข ้า

การผลิต

พลังงาน

สนพ

การส่งออก

กาลังการผลิต

พลังงาน

การใช ้

พลังงาน

สารองทางธรณีวท
ิ ยา

พลังงาน

พพ

พลังงาน

หมวดย่อย

หมวด

สกพ

หน่วยงานในสังกัด

กฟน

Activity

ปตท
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ศก

Category

กฟภ

แผนพลังงานของประเทศไทย
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หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
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(G) = Gap Analysis

หมายเหตุ

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน

แผนพลังงานของประเทศไทย

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ น

รูปที่ 2.2-13 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ พลังงานทดแทน ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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• การจัดหา ในส่วนของการผลิตพลังงานทดแทนควรจัดเก็บข้อมูลเพิม่ เติม (Gap) ในลักษณะหน่วยย่อย ของแต่ละชนิดพลังงาน
โดยลงถึงระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ที่มีการผลิต เช่น การผลิต biogas biomass Solar wind ซึ่งจะเป็นการผลิตในชนบทที่
กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งแตกต่างไปจากการผลิตจาก พลังงานฟอสซิล ซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์กว่า  ส่วนการผลิตจากไฟฟ้า
พลังน�้ำ ควรรวมถึงไฟฟ้าที่ผลิตจากหน่วยงานของภาครัฐด้วยเช่น พพ. และ กฟภ. ในส่วนของการน�ำเข้าพลังงานทดแทนก็ควร
จะจัดเก็บข้อมูลในหน่วยย่อยที่สุดเช่นกัน
• การแปรรูปของพลังงานทดแทน ในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าควรมีการเก็บข้อมูล Heat rate แต่ละโรงไฟฟ้า  รวมถึงเก็บ
ข้อมูล Generation profile และ plant factor ทุกโรงไฟฟ้า ส่วนการแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่นการผลิต B100
E100 Biogas ควรแยกรายละเอียดของแต่ละชนิดเชื้อเพลิงโดยลงถึงระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลที่มีการผลิต (Location) และ
เป็นข้อมูลรายเดือน รายปี
• การใช้ (end – user) ควรเป็นการเก็บข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละชนิดเชื้อเพลิงทุกชนิดโดยแยกรายชนิด รายจังหวัด
หรือรายอ�ำเภอ/ต�ำบล และรายสาขาเศรษฐกิจ
• ราคา ด้านราคาพลังงานทดแทน ปัจจุบัน สนพ. เก็บราคาของ 5 ชนิดพลังงานทดแทน ซึ่งควรจะเพิ่มเติม ให้ครบพลังงาน
ทดแทนทุกประเภท โดยเพิ่มเป็นราคารายวัน เช่นเดียวกับกรณีของราคา E100 B100
• ข้อมูลอื่น ๆ ควรมีการเก็บข้อมูลการใช้ ด้าน socio – economic index ต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทนต่อหน่วย GPP
หรือ per capita รวมถึงการรวบรวมข้อมูลบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและข้อมูลกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน
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2.3 การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศ

2.3.1 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
จากการศึึกษาทบทวนและรวบรวมข้้อมููลด้้านพลัังงานของข้้อมููลในสัังกััดและหน่่วยงานในกำำ�กัับ ของกระทรวงพลัังงาน และ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การศึึกษาทบทวนข้้อมููลของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ การสื่่�อสาร สนพ. ในหััวข้้อที่่� 2.2 รวม
ไปถึึงข้้อมููลที่่�อาจมีีการเก็็บรวบรวมเพิ่่�มเติิมที่่�ผ่่านการวิิเคราะห์์ช่่องว่่าง พบว่่าข้้อมููลพื้้�นฐานเหล่่านี้้� มีีความเพีียงพอในแง่่ของ
สารสนเทศในการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจของศููนย์์ NEIC
อย่างไรก็ตาม การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบันที่อาจเป็นมาตรฐานผสมผสานระหว่างการออกแบบโครงสร้างข้อมูล
แบบการประมวลผลรายการแบบออนไลน์ (On-line transaction processing) ซึ่งเหมาะสม กับการออกแบบการเก็บข้อมูล
เพื่อประมวลผลตามพันธกิจทั่วไป และการออกแบบโครงสร้างข้อมูลแบบ การวิเคราะห์ผลแบบออนไลน์ (On-line analytical
processing) ซึง่ เหมาะสมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและรวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data)
เช่น การแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์ Visualization หรือการประมวลผลข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ Cloudera
เป็นต้น โครงสร้างข้อมูลในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.3-1
รูปที่ 2.3-1 โครงสร้างระบบสารสนเทศส่วนโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน

ข้อจ�ำกัดดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบซึ่งมีลักษณะเพิ่มขึ้น (Incremental development) ผ่านช่วงเวลา
มานาน รวมถึงการรับส่งข้อมูลมาจากตัวก�ำหนดที่อาจควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตามข้อจ�ำกัดเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินการตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลีย่ นลักษณะมาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาเข้าสูก่ ารเป็นศูนย์สารสนเทศ
พลังานแห่งชาติ เนื่องจากพันธกิจมีการปรับเปลี่ยนและขยาย จึงเสนอเป้าหมายทางด้านสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศให้
เป็นไปตามแนวทางการออกแบบที่ดีดังรูปที่ 2.3-2
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รูปที่ 2.3-2 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเป้าหมาย

จากรูปที่ 2.3-2 จะเห็นได้ว่าจะมีการพัฒนาระบบ ETL - ELT (E: Extraction, L: Loading, T: Transformation) ขึ้นเพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้การประมวลผลรายการแบบออนไลน์มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตามมาตรฐาน มีคุณภาพข้อมูล
ซึ่งนิยามตามแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความสม�่ำเสมอ (Consistency)
การทันกาล (Timeliness) ความสมเหตุสมผล (Validity) และการเข้าถึงได้ (Accessibility) เพื่อให้สามารถรองรับรายละเอียด
ข้อมูลทีม่ ากขึน้ โดยโมดูลหลัก ทีจ่ ดั การกับคุณภาพข้อมูล ได้แก่ Transformation ผ่านความสามารถของแพลตฟอร์ม เช่น Look
Up Transformation สามารถตรวจสอบความสม�่ำเสมอของข้อมูลที่จะน�ำเข้ากับข้อมูล Master Data หรือข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้ว
หรือ Range Conformance Transformation สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลตามช่วงที่ควรเป็นได้
และเมือ่ การจัดการระบบ ETL-ELT แล้วเสร็จจะสามารถพัฒนาถังข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ทสี่ ามารถเชือ่ มต่อกับแพลตฟอร์ม
ข้อมูลใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาคลังข้อมูลต่อไป
2.3.2 บทวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกอบไปด้วยระบบทางกายภาพ สองระบบใหญ่ กล่าวคือ
1. ระบบเว็บแบบสาธารณะ (Public Web System) ซึ่งให้บริการเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th โดยในปัจจุบัน
ระบบนี้ติดตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลของภาคเอกชน ในรูปแบบของ Public Cloud Service
2. ระบบประมวลผลภายในองค์กร (On-Premise Processing System) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล ของ สนพ. เอง
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รูปที่ 2.3-3 แสดงโครงสร้างของระบบสารสนเทศของ สนพ. ในปัจจุบัน

รูปที่ 2.3-3 ระบบเว็บแบบสาธารณะถูกติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลของบริษัท CSL (CS Loxinfo เดิม) ประกอบไปด้วยเครื่องให้
บริการ (Server) สองเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 และโปรแกรมให้บริการเว็บไซต์ IIS ของบริษัท
ไมโครซอฟท์ในเครื่องหนึ่งและระบบฐานข้อมูล SQL Server ของบริษัทไมโครซอฟท์ในอีกเครื่องหนึ่ง
ส�ำหรับระบบประมวลผลภายองค์กร ประกอบไปด้วยทั้ง อุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ เครื่องให้บริการ (Server) ระบบ
ความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ หรือระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intruder Protection System : IPS) และ เครื่องเวิร์กสเตชันที่ใช้
งานโดยเจ้าหน้าที่ของ สนพ. โดยอาจจะแบ่งระบบประมวลผลภายในองค์กรออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. Demilitarized Zone (DMZ) ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ นระบบเครือข่ายทีส่ ามารถเข้าถึงจากภายนอกเครือข่ายได้ โดยมีการป้องกัน
จากไฟร์วอลล์ แต่สามารถเข้าออกจากภายนอกได้
2. Moderated Security Zone (MSZ) เป็นพื้นที่ในระบบเครือข่ายที่ถูกปกป้องจากภายนอกบางส่วนโดยไฟร์วอลล์และ
IPS โดยยอมให้ออกไปข้างนอกได้ แต่ไม่ยอมให้เข้าถึงจากข้างนอกได้
3. High Security Zone (HSZ) เป็นพื้นที่ในระบบเครือข่ายที่ถูกปกป้องจากภายนอกอย่างสมบูรณ์ โดยมีระบบไฟร์วอลล์
และ IPS ของตัวเองอีกหนึ่งชั้น
ในส่วนของ DMZ นัน้ จะมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทีส่ ามารถเข้าถึงจากภายนอกได้ โดยเน้นการให้บริการแก่บคุ คลภายนอก
เช่น หน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลเข้ามายังระบบของ สนพ. ส�ำหรับ MSZ จะมีเครื่อง แม่ข่ายบางส่วนที่ให้บริการภายใน (Intranet
Service) แต่ก็มีแผนที่จะย้ายออกไปอยู่ยัง DMZ และในส่วนของ HSZ จะเป็นเครื่องแม่ข่ายหลัก ที่เก็บข้อมูลส�ำคัญขององค์กร
โดยจะถูกจ�ำกัดการเข้าถึงให้เข้าจากในองค์กรได้เท่านั้น
ภาพรวม
โครงสร้างระบบสารสนเทศของ สนพ. ถูกออกแบบมาตามมาตรฐานการออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise-level Infrastructure) โดยมีการแบ่งพื้นที่ (Zone) ภายในที่ชัดเจน และมีระบบความปลอดภัยของเครือข่ายที่
แน่นหนาในระดับหนึ่ง ซอฟต์แวร์ในองค์กรโดยส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟท์ เช่น Windows Server และ SQL
Server เป็นต้น
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ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายของ สนพ. แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอก จะมี
สองช่องทางคือ การเชื่อมต่อไปยัง Government Information Network ของรัฐบาลไทย ซึ่งยังไม่มีการใช้งานในปัจจุบัน แต่
อาจจะมีการใช้งานในอนาคต และ การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ซึ่งคือบริษัท CSL
(CS Loxinfo เดิม) โดยมีการเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ที่ความเร็วในการเชื่อมต่อ 100M/70M (Download/
Upload Speed)
การเชือ่ มต่อทัง้ สองช่องทาง จะท�ำผ่านเราท์เตอร์หลัก (Main Router) โดยเป็นเราท์เตอร์ของผูใ้ ห้บริการเป็นผูม้ าติดตัง้ ให้ และ
ทาง สนพ. ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ แต่จะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายมายังไฟร์วอลล์ตัวหลัก (Main Firewall) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัท Check Point ก่อนที่จะแยกเป็นสองเส้นทางคือ เส้นทางที่เชื่อม ไปยังเครือข่ายในส่วน DMZ และ ส่วนที่เชื่อมต่อ
มายังเราท์เตอร์ภายใน (Internal Router) เพื่อแยกไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายในส่วน MSZ และ HSZ ต่อไป
ส�ำหรับในส่วนของ MSZ จะมีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายภายใน (Intranet IPS) คั่นเข้าไว้ ก่อนจะเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายภายในของ สนพ. ที่มีทั้งเครือข่ายแบบมีสาย และ เครือข่ายไร้สาย ที่จะเชื่อมโยมไปยังชั้นต่าง ๆ ของ สนพ. และใน
เครือข่ายภายใน ยังมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยบางส่วนทีใ่ ช้งานโดยเจ้าหน้าทีข่ อง สนพ. ติดตัง้ อยูด่ ว้ ย โดยไว้อยูด่ า้ นหน้าของ IPS
สำำ�หรัับในส่่วนของ HSZ จะมีีไฟร์์วอลล์์ของฐานข้้อมููลหลััก (Main Database Firewall) ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท
Fortigate คั่่�นไว้้ และยัังมีีระบบป้้องกัันการบุุกรุุกฐานข้้อมููลหลััก (Main Database IPS) อีีกชั้้�นหนึ่่�ง อีีกด้้วย ก่่อนที่่�จะเชื่่�อมไป
ยัังระบบฐานข้้อมููลหลััก (Main Database) ของ สนพ.
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ซอฟท์แวร์หลัก
ในปัจจุบัน ระบบเครื่องให้บริการของ สนพ. ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวน 18 เครือ่ ง แต่ไม่ถกู ใช้งานทัง้ หมด
โดยส่วนใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server ของบริษัทไมโครซอฟท์ แต่มีบางส่วนที่
ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ GNU/Linux
ในอดีต เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยแต่ละเครือ่ งจะถูกใช้งานเฉพาะกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของตัวเอง ซึง่ เกิดจากการจัดซือ้ ผ่าน
การท�ำโครงการต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้มีจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ�ำนวนมากในองค์กร ฝ่ายปฏิบัติการของ สนพ. จึงได้ท�ำการ
ย้ายโปรแกรมบางส่วนมารวมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางเครื่อง โดยใช้การสร้างเครื่องเสมือน (Virtual Machine)
ผ่านทางเทคโนโลยี Hyper-V ของ Windows Server เอง โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยหนึง่ เครือ่ ง จะมีเครือ่ งเสมือนสองเครือ่ ง
(2:1 Configuration) แต่ระบบเครือ่ งเสมือนทัง้ หมด ยังติดตัง้ แบบแยกส่วน (Standalone) โดยทีย่ งั ไม่ได้ควบรวม (Consolidate)
ให้เป็นระบบใหญ่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ สนพ. ส่วนใหญ่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server ของบริษัทไมโครซอฟท์
โดยเป็นการติดตั้งแบบมีสิทธิการใช้งาน (License) และข้อตกลงการดูแลรักษา  (Maintenance Agreement : MA)
ที่ถูกต้อง ส�ำหรับระบบฐานข้อมูลหลักของ สนพ. ใช้ซอฟท์แวร์ SQL Server 2017 ของบริษัทไมโครซอฟท์เช่นกัน ซึ่งก็เช่นเดียว
กับซอฟท์แวร์ระบบให้บริการเว็บไซต์ ซึง่ เป็น Internet Information Server และซอฟท์แวร์รบั ส่งอีเมล ซึง่ เป็น Exchange ของ
บริษัทไมโครซอฟท์ทั้งหมด ส�ำหรับแอปพลิเคชันของ สนพ. ถูกพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะท�ำงานบนระบบ
ปฏิบัติการ Windows ของไมโครซอฟท์ และใช้เทคโนโลยีของบริษัทไมโครซอฟท์ เช่น ASP.NET เป็นต้น
ระบบความปลอดภัย
ในส่วนความปลอดภัยระบบเครือข่าย สนพ. ใช้การแบ่งพืน้ ที่ (Zone) ของระบบเครือข่าย แล้วใช้ไฟร์วอลล์และระบบป้องกัน
การบุกรุกกั้นแต่ละพื้นที่เอาไว้ โดยในส่วนของ DMZ จะมีพื้นที่ถูกโจมตี (Surface Attack) ที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางส่วนถูกติดตั้งอยู่ใน DMZ หลังไฟร์วอลล์หลัก ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท�ำงานกับฐานข้อมูลหลักที่อยู่
ใน HSZ จะอยู่หลังไฟร์วอลล์สองชั้น และมีระบบป้องกันการบุกรุกอีกหนึ่งชั้น ซึ่งในพื้นที่ HSZ นี้ จะไม่ยอมให้เข้าถึงได้จาก
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ภายนอก แต่ให้เข้าถึงจากเครือข่ายภายในได้ และส�ำหรับในส่วนของ MSZ จะมีระบบป้องกันการบุกรุกของตัวเอง แต่ก็มีการ
ปะปนกันของเครื่องเวิร์กสเตชัน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ เครื่องเวิร์กสเตชันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows จะมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของบริษัท ESET ทุกเครื่องและได้รับการปรับปรุงอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับเครื่องแม่ข่าย จะมีการส�ำเนา
ข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายเป็นรอบ ๆ แต่ไม่ได้ด�ำเนินการโดยอัตโนมัติ
การใช้งานและความสามารถของระบบ (Capacity and Capability)
ระบบเว็บแบบสาธารณะ
ในส่วนของ ระบบเว็บแบบสาธารณะ มีการเข้าใช้งานโดยบุคคลภายนอกค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ข้อมูลเป็นหลัก เช่น ข้อมูลพลังงานด้านต่าง ๆ ราคาน�้ำมัน และ ราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งท�ำให้เกิดภาระงานจ�ำนวนมาก และ
ท�ำให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยไม่สามารถให้บริการได้ในบางครัง้ ซึง่ เมือ่ ติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลในครัง้ แรก
มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแค่เครื่องเดียว โดยติดตั้งทั้งโปรแกรมฐานข้อมูล และโปรแกรมให้บริการเว็บไซต์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดียวกัน ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถรับภาระงานได้ จึงได้มีการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องที่สอง
แล้วท�ำการย้ายโปรแกรมฐานข้อมูลมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สอง จึงจะสามารถให้บริการได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการให้
บริการในขณะที่มีภาระงานมากกว่าปกติ
การขยายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส�ำหรับระบบเว็บแบบสาธารณะ อาจจะท�ำได้ยากเนื่องจากเป็นการน�ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายไปวางที่ศูนย์ข้อมูลของเอกชน จึงท�ำให้ไม่สามารถขยายระบบได้แบบทันที ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการให้
บริการในอนาคตได้
ระบบประมวลผลภายในองค์กร
ระบบประมวลผลภายในองค์กร มีการเข้าใช้งานไม่มาก เฉลีย่ อยูท่ ี่ 2-300 ผูใ้ ช้ แต่มแี อปพลิเคชันให้บริการอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งที่ใช้งานโดยบุคคลภายนอก และ โดยบุคลากรของ สนพ. เอง โดยแอปพลิเคชันทั้งหมด ถูกติดตั้งกระจายทั้งในส่วน DNZ,
HSZ และ MSZ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการรองรับภาระงาน แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการ
จัดการดูแลเสียมากกว่า จึงท�ำให้ฝ่ายปฏิบัติการของ สนพ. ท�ำการยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบกายภาพ ให้มาท�ำงาน
บนเครื่องเสมือนแทน ซึ่งก็ยังสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยในอนาคตของส่วนงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการโดย สนพ. เอง อาจจะไม่มคี วามจ�ำเป็นต้อง
ขยายมากนัก แต่ในส่วนภาระงานของศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เป็นที่แน่ชัดว่าไม่สามารถติดตั้งบนชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องการจัดการภาระงาน และ การจัดการระบบ
ในส่วนของระบบเครือข่ายเอง น่าจะเพียงพอส�ำหรับการใช้งานในปัจจุบัน และส�ำหรับภาระงานของ สนพ. เอง แต่เช่นเดียว
กับระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ในส่วนของระบบเครือข่าย เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าไม่สามารถรองรับภาระงานของศูนย์ขอ้ มูลพลังงาน
แห่งชาติได้แน่นอน
ต้นทุน และ ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ (Cost & Risk)
ระบบสารสนเทศของ สนพ. ถึงแม้จะถูกออกแบบมาค่อนข้างดี แต่จะมีต้นทุนในการปฏิบัติการค่อนข้างสูง ด้วยปัจจัยดังต่อ
ไปนี้
1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ยังเป็นแบบแยกส่วน (Standalone)
ถึงแม้จะมีการเริม่ น�ำเอาเทคโนโลยีเครือ่ งเสมือน (Virtual Machine) เช่น Hyper-V เข้ามาใช้ แต่กย็ งั เป็นการติดตัง้ รายเครือ่ ง
ซึ่งท�ำให้ยังต้องดูแลทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ (Host Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์อาศัย (Guest Computer)
ทั้งในเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งาน และ การจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งไม่สามารถท�ำแบบอัตโนมัติได้เลย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

2. ไม่มีระบบการจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบรวมศูนย์ (Centralized Server Management System)
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าการจัดการเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทัง้ หมดยังเป็นแบบแยกส่วน ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องดูแลเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยแต่ละเครือ่ งด้วยตนเอง ทัง้ ในการตรวจสอบการท�ำงาน การบ�ำรุงรักษา และการจัดการปัญหาต่าง ๆ ซึง่ ท�ำให้
ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาค่อนข้างมาก
3. ไม่มีระบบส�ำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ในปัจจุบัน การส�ำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยังท�ำเป็นครั้ง ๆ และไม่เป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
งานต้องคอยตรวจสอบว่าถึงรอบการส�ำรองข้อมูลหรือไม่ แล้วต้องท�ำการส�ำรองข้อมูลด้วยตัวเอง
4. ระบบไม่สามารถขยายได้โดยง่าย
เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาแบบแยกส่วน การขยายระบบทั้งการขยายขึ้น (Scale Up) และการขยายออก (Scale
Out) ท�ำให้เมือ่ มีความต้องการระบบทีม่ ากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นไปตามแผน หรือไม่ได้วางแผน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องท�ำการติดตัง้ ระบบ
ปฏิบตั กิ ารและซอฟท์แวร์ตา่ ง ๆ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย หรือเครือ่ งเสมือนใหม่ แล้วท�ำการย้าย หรือกระจายแอปพลิเคชัน
เพื่อกระจายภาระงานออกเอง ซึ่งเป็นงานที่ท�ำได้ยากและใช้เวลามาก
5. ไม่มีระบบเฝ้าฟังและตรวจสอบ (Monitoring and Auditing)
ถึงแม้จะมีระบบความปลอดภัยเครือข่ายทีด่ ี แต่ดเู หมือนยังไม่มรี ะบบเฝ้าฟังและตรวจสอบแบบอัตโนมัตทิ ดี่ ี ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานต้องคอยตรวจสอบการบุกรุก หรือปัญหาในระบบเครือข่ายจากอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ด้วยตัวเอง ซึง่ ใช้เวลามาก และอาจจะไม่ตรวจ
พบการบุกรุกได้อย่างทันเวลา
ในด้านความเสี่ยงของระบบ จะเกิดจากการที่ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการท�ำงานแบบพร้อมใช้งานสูง (High
Availability) มาตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะสามารถสรุปความเสี่ยงบางส่วนได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนื่องจากใช้การเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการเจ้าเดียว
เนื่องจากระบบประมวลผลภายในองค์กรของ สนพ. มีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว จึงมี
ความเสี่ยงที่เมื่อการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการดังกล่าวมีปัญหา จะท�ำให้ทั้งเครือข่ายภายใน ของ สนพ. จะไม่สามารถเชื่อมต่อสู่
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งฝั่งผู้ใช้บริการภายใน และ เครื่องให้บริการทั้งหมด
2. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีเราท์เตอร์หลักตัวเดียว
เนื่องจาก สนพ. มีเราท์เตอร์หลักเพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีความเสี่ยงที่ถ้า
เราท์เตอร์หลักไม่สามารถท�ำงานได้ จะท�ำให้ สนพ. สูญเสียการเชื่อมต่อทั้งหมด
3. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการเชื่อมต่อเนื่องจากมีไฟร์วอลล์หลักเพียงตัวเดียว
เนื่องจาก สนพ. มีไฟร์วอลล์หลักเพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก และเครือข่ายภายใน จึงมีความเสี่ยง
ที่ถ้าไฟร์วอลล์หลักไม่สามารถท�ำงานได้ จะท�ำให้ สนพ. สูญเสียการเชื่อมต่อทั้งหมด หรือถ้าท�ำการเชื่อมต่อทางอ้อมเพื่อปลด
ไฟร์วอลล์ออกจากเครือข่าย ก็จะท�ำให้ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายลดลงทันที
4. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการให้บริการเนื่องจากโดนโจมตีจากระบบเครือข่าย
เนื่องจากระบบประมวลผลภายในองค์กรของ สนพ. มีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพียงช่องทางเดียว และ
ไม่มีการตั้งระบบป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Network Action Mitigation) ทั้งภายในและภายนอก จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะ
ถูกโจมตี เช่นการโจมตีร่วมกันเพื่อให้ปฏิเสธการให้บริการ (Distributed Denial of Service : DDoS) เป็นต้น
5. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการให้บริการเนื่องจากเครื่องให้บริการไม่มีระบบส�ำรอง
เนื่องจาก สนพ. มีเครื่องให้บริการหลักแต่ละบริการเพียงระบบเดียว ท�ำให้ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์กายภาพ หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนไม่สามารถท�ำงานได้ หรือมีปญ
ั หาในระบบซอฟท์แวร์ เช่น ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องหยุดให้บริการนัน้ ไป
โดยต้องใช้เวลาในการกู้ระบบ หรือติดตั้งระบบใหม่ ไม่สามารถสลับเครื่องให้บริการทันที
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6. ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถกระจายภาระงานได้
เนือ่ งจาก ระบบให้บริการของ สนพ. ใช้การติดตัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์กายภาพ หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์เสมือน ทีต่ ดิ ตัง้
แบบแยกส่วน ดังนั้นถ้าเกิดภาระงานเพิ่มสูงฉับพลัน (Peak Workload) ในบริการใดบริการหนึ่ง เกินกว่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
กายภาพหรือเสมือนนั้นจะให้บริการได้ ก็อาจจะเกิดปัญหาการให้บริการอย่างเต็มที่ หรือถึงหยุดให้บริการได้
7. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการให้บริการเนื่องจากไม่มีระบบให้บริการส�ำรอง
ในปัจจุบัน สนพ. มีเครื่องให้บริการเพียงระบบเดียว ที่อาคารส�ำนักงานของ สนพ. ซึ่งถ้าเกิดปัญหากับระบบดังกล่าว เช่น
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดไฟไหม้อาคาร ก็จะไม่สามารถให้บริการได้
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของระบบและบริการ (Current and Future Demand)
ปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่า  ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ สนพ. ถูกออกแบบมาส�ำหรับการจัดเก็บข้อมูล (Data
Storage) และการประมวลผลข้อมูลในลักษณะการน�ำเสนอข้อมูลและการท�ำรายงานภาพรวมและสถิติพื้นฐาน (Tables and
Reports) เป็นหลัก ซึ่งด้วยระบบในปัจจุบันก็จะสามารถรองรับงานในแบบนี้ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ แต่ด้วย
สภาพแวดล้อมและภาระงานของ สนพ. ที่ต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน ทัง้ 6 ด้านก็จะท�ำให้ สนพ. ต้องเผชิญความท้าทายในเรือ่ งของระบบและบริการ
อย่างน้อยสองด้านหลัก
ในด้านแรก สนพ. ต้องขยายการให้บริการที่อยู่บนแพลตฟอร์มปัจจุบันทั้งในแง่จ�ำนวนชุดข้อมูลที่ให้บริการ เช่น การเชื่อม
โยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น หรือในแง่ขนาดของบริการ เช่น การเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น จากระดับจังหวัดลงไปยัง
ระดับอ�ำเภอ หรือการต้องเก็บข้อมูลจากระบบ IoT ทีม่ จี ำ� นวนข้อมูลมหาศาล มีอตั ราการส่งข้อมูลทีส่ งู และ อาจจะมีความหลาก
หลายของข้อมูลทีส่ งู ด้วย ซึง่ ท�ำให้ความต้องการระบบมีมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ในอนาคต อาจจะมีการใช้งานรถยนต์สว่ นบุคคล
ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งรถยนต์เหล่านี้ มีความสามารถที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ สภาพการจราจร การใช้
พลังงาน และ อื่น ๆ ออกมาได้ตลอดเวลา ซึ่ง สนพ. อาจจะมีความจ�ำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในวิเคราะห์เรื่องการใช้
พลังงาน ในภาคการขนส่ง เป็นต้น
ในอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น สนพ. จึงต้องเพิ่มบทบาท ศูนย์ข้อมูลฯ ของ
ตัวเองจากแหล่งจัดเก็บข้อมูล ไปสู่แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย
การใช้ข้อมูลที่ สนพ. จัดเก็บ ร่วมกับระบบประมวลผลข้อมูลใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ (Data
Integration) ทัง้ เพือ่ การเพิม่ มิตขิ องข้อมูล (Data Dimension) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ การส่งต่อข้อมูลและผลการวิเคราะห์
ไปให้ผู้อื่นน�ำไปใช้ประโยชน์ (Data Consumption) ซึ่งในแนวทางของโครงการศึกษานี้ ก็จ�ำเป็นต้องจัดสร้างศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ที่จะท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
แผนการขยายระบบ (Plan of Growth)
จากข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศของ สนพ. และ สภาพความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต จึงท�ำให้สามารถ
ก�ำหนดแนวทางเบื้องต้น ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะน�ำไปสู่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยจัด
แบ่งระบบสารสนเทศออกเป็นอย่างน้อยสามระบบคือ
1. ระบบเว็บแบบสาธารณะ (Public Web System) เพื่อให้บริการข้อมูลสาธารณะแก่สาธารณชน ซึ่งการให้บริการใน
ลักษณะนี้ เหมาะกับติดตั้งระบบบนกลุ่มเมฆ (Cloud System) เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลสาธารณะ จึงไม่ติดข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หรือ พ.ร.บ. การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562) และด้วยธรรมชาติของระบบกลุ่มเมฆที่สามารถขยายระบบ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการเพิ่มสูงฉับพลันได้เป็นอย่างดี มีความทนต่อการโจมตีได้สูง และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อยกว่าการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง
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2. ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Processing System) โดยอาจจะออกแบบ บนพื้นฐานของระบบ Data
Warehouse หรือ Data Lake ก็ได้ แต่จดุ มุง่ หมายก็เพือ่ ให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับรองรับข้อมูลขาเข้าจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ ข้อมูลแบบดัง้ เดิม
(Conventional Data) หรือข้อมูลใหญ่ (Big Data) ที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานของ สนพ. เอง หรือ อุปกรณ์ IoT
ต่าง ๆ และเมื่อท�ำการจัดเก็บแล้ว ก็ต้องสามารถจ�ำแนก (Catalogue) จัดท�ำดัชนี (Indexing) หรือท�ำการประมวลผลข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งการประมวลผลแบบดั้งเดิม (Traditional Data Processing) หรือการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning)
เพื่อสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อมีการร้องขอข้อมูล ทั้งจากโดยเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เอง หรือจาก
หน่วยงานภายนอก ผ่านทางระบบอินเตอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface : API) ก็จะต้องสามารถ
ส่งต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท�ำงานทั้งหมดนี้ อาจจะต้องถูกพัฒนาบนพื้นฐานของระบบบนกลุ่มเมฆ ไม่ว่าจะเป็น
แบบสาธารณะ (Public Cloud) หรือแบบส่วนตัว (Private Cloud) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ได้ โดย
ยังสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ระบบนี้อาจจะ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของประเทศ
3. ระบบประมวลผลภายในองค์กร (On-Premise Processing System) คือระบบประมวลผลภายในปัจจุบันของ สนพ. ที่
เน้นการจัดน�ำเสนอข้อมูลและรายงาน ที่ใช้งานตามพันธกิจของ สนพ. และต้องการความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการจัดการ ซึ่ง
อาจจะยังติดตัง้ อยูท่ อี่ าคารส�ำนักงาน สนพ. แบบในปัจจุบนั แต่จะต้องเพิม่ ระบบส�ำรอง (Backup System) ทัง้ การส�ำรองข้อมูล
ส�ำรองระบบปฏิบัติการ ส�ำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ส�ำรองระบบเครือข่าย ทั้งระบบส�ำรองแบบในที่ต้ัง (On-Site
Backup) และ ระบบส�ำรองนอกที่ตั้ง (Off-Site Backup) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สนพ. สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะ
ปกติ และในภาวะที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยระบบประมวลผลภายในจะต้องเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
เข้าใช้ข้อมูล และ พลังการประมวลผลของระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ตามที่จ�ำเป็น
โดยทั้งสามระบบ จะต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001
เป็นต้น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบของ สนพ. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ และสอดคล้องกับกฎหมาย และ มาตรฐาน
แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค
1. การที่ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหารท�ำให้ศูนย์ฯ อาจไม่มีความ
เป็นอิสระได้เหมือน EIA
2. การมีกจิ กรรมและแผนงานเกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลจ�ำนวนมากในแต่ละปี ขณะทีบ่ คุ ลากรมีภารกิจมาก อาจท�ำให้บคุ ลากร
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาได้ครบถ้วน ซึ่งมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้
3. ผู้รับบริการมีหลายกลุ่มและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา การอบรมอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจและเปลี่ยน
พฤติกรรมแก่เจ้าหน้าที่ให้ตอบสนองผู้รับบริการได้ทั้งหมด
4. การประเมินผลทั้งระดับองค์กร สายงาน และ บุคคล หรือกระทั่งกิจกรรม จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการประเมินที่ถูก
ต้อง และ สอดคล้อง ซึ่งการรวบรวมและแปรผลข้อมูลดังกล่าวนับเป็นอีกภาระงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานควรพิจารณาถึงขอบเขตการเป็นอิสระของศูนย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้
เกี่ยวข้องต่อไป
2. สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส�ำคัญในการอบรมเพิ่มเติมทักษะ ความรู้ และคัดเลือกหลักสูตร
วิทยากร ที่มีคุณภาพที่สามารถท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้ออกแบบหลักสูตรและสื่อการสอนที่ไม่รบกวนเวลามากนัก
online หรือ on the job training
3. หมัน่ คอยศึกษาข้อมูลของผูร้ บั บริการ โดยรวบรวมทัง้ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมจิ ากหน่วยงานอืน่ เพือ่ ให้เข้าใจพฤติกรรม
และช่องทางรับข้อมูลของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น
4. หมัน่ คอยปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและคูม่ อื ปฏิบตั งิ านในกระบวนงานหลักทีช่ ดั เจน ทัง้ ภายในและระหว่างหน่วย
งาน รวมทั้งมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
5. ออกแบบระบบการเก็บข้อมูลส�ำหรับประเมินผลให้มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้มีความเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดภาระ
งานในส่วนนี้
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่่� 3

การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์
3.1 การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง-จุุดอ่่อน การวิิเคราะห์์โอกาส และ การจััดทำำ�กลยุุทธ์์
การวิิเคราะห์์ SWOT คืือ การรู้้�จัักสถานภาพตนเองและสภาวะแวดล้้อมของหน่่วยงาน ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ที่่�จะทำำ�ให้้
หน่่วยงานประสบความสำำ�เร็็จ ข้้อมููลจากการวิิเคราะห์์มีีประโยชน์์ในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าประสงค์์ของหน่่วยงาน
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม (SWOT Analysis) ประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 สภาพแวดล้้อมภายในเพื่่�อหาจุุดแข็็ง
(Strengths) และจุุดอ่่อน (Weaknesses) ขององค์์กร และส่่วนที่่� 2 สภาพแวดล้้อมภายนอก ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อค้้นหา
โอกาส (Opportunities) และภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)
จากขอบเขตการศึึกษาวิิเคราะห์์ SWOT ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ และผลการวิิเคราะห์์ จะนำำ�ไปใช้้เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลประกอบการทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ าร (Action Plan) ทางที่่ปรึึ
� กษาจะใช้้มุุมมองการวิิเคราะห์์โดยการกำำ�หนดขอบเขตการวิิเคราะห์์
SWOT จากศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงาน ที่่ดำ� ำ�เนิินงานภายใต้้สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน
ซึ่่�งตามกรอบแผนปฏิิรููปด้้านพลัังงานได้้กำำ�หนดให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ขณะที่่�การศึึกษาสภาพปััจจุบัุ ันของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารได้้ดำำ�เนิินการ ไว้้ในหััวข้้อ 3.3.3 โดยเนื้้�อหา
ในส่่วนนี้้�จะเป็็นการวิิเคราะห์์จากสภาพดัังกล่่าว เพื่่�อที่่จ� ะบรรลุุเป้้าหมาย การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ท่า่ มกลาง
ความเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร จะประสบกัับอุุปสรรค โอกาสใดบ้้าง และทรััพยากรที่่มีีจ
� ะ
สร้้างจุุดแข็็งหรืือเป็็นจุุดอ่่อนอย่่างไร โดยมีีรายละเอีียดผลการศึึกษา ดัังต่่อไปนี้้�
3.1.1 การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่่อน (Weaknesses)
สภาพแวดล้้อมภายใน (Internal Environment) เป็็นการพิิจารณาสถานการณ์์ภายในองค์์กรในแต่่ละด้้านทั้้�งด้้านบวก
และด้้านลบ ประกอบด้้วย
จุุดแข็็ง (Strengths : S) เป็็นความสามารถหรืือสถานการณ์์ภายในที่่�เป็็นบวกที่่�สนัับสนุุนหรืือสามารถนำำ�มาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงานเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ นั่่�นคืือเป็็นการพิิจารณาเกี่่�ยวกัับความเข้้มแข็็ง ความสามารถ ศัักยภาพ
ส่่วนที่่�ส่่งเสริิมความสำำ�เร็็จ
จุุดอ่่อน (Weaknesses : W) เป็็นสถานการณ์์ภายในที่่เ� ป็็นเชิิงลบและด้้อย ซึ่่ง� องค์์กรไม่่สามารถนำำ�มา ใช้้ประโยชน์์ในการ
ปฏิิบััติิงานเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ นั่่�นคืือ เป็็นการพิิจารณาเกี่่�ยวกัับความอ่่อนแอ ข้้อจำำ�กััด ความไม่่พร้้อม รวมทั้้�งประเด็็นปััญหา
และความต้้องการ
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โดยส่่วนใหญ่่ใช้้แนวคิิด McKinsey’s 7S เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนที่่มีี� ผล ต่่อการปฏิิบััติิงาน
ประกอบด้้วย กลยุุทธ์์ (Strategy) โครงสร้้าง (Structure) ระบบ (System) บุุคลากร (Staff) ทัักษะ (Skill) สไตล์์ (Style) และ
ค่่านิิยมร่่วม (Shared Values) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) กลยุุทธ์์ (Strategy) เป็็นกระบวนการที่่�จะกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้มีีทิิศทางที่่�ชััดเจน มีีโอกาส
ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• ทิิศทางที่่�องค์์กรจะมุ่่�งไปอย่่างชััดเจน
• กลยุุทธ์์ที่่�กำ�ห
ำ นดสอดคล้้องกัับสภาพความเป็็นจริิงทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
• การถ่่ายทอดกลยุุทธ์์สู่่�ระดัับปฏิิบัติั ิอย่่างมีีประสิิทธิิผล
• แผนงานรองรัับกลยุุทธ์์ที่่�ชััดเจน ทั้้�งบุุคลากร เวลา งบประมาณ เครื่่�องมืือ
• เป้้าหมายที่่�ต้้องการบรรลุุชััดเจน
2) โครงสร้้างองค์์กร (Structure) คืือ โครงสร้้างที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกระบวนการโดยรัับบุุคลากรเข้้ามาทำำ�งานร่่วมกัันในฝ่่าย
ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ ดังั นั้้�น การจััดองค์์กรจึึงเป็็นความพยายามของผู้้บ� ริิหารที่่จ� ะต้้องหาบุุคลากรที่่มีี� ความรู้้ค� วามสามารถ
เพื่่�อมอบหมายงาน (Delegation) และอำำ�นาจหน้้าที่่ใ� นการปฏิิบัติั งิ าน (Authority) จึึงต้้องมีีความชััดเจน มีีความหมายต่่อบุุคลากร
ที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน และประสานงานซึ่่�งกัันและกััน ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• มีีความชััดเจน แบ่่งงานตามทัักษะความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญ
• สนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมาย
• การสื่่�อสารเพื่่�อให้้แต่่ละส่่วนเข้้าใจและปฏิิบััติิไปในทางเดีียวกััน
• รองรัับทุุกภารกิิจที่่�ตอบกลยุุทธ์์
3) ระบบขององค์์กร (System) มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปฏิิบัติั งิ านตามกลยุุทธ์เ์ พื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ที่กำ่� ำ�หนด เช่่น ระบบ
บััญชีีการเงิิน ระบบจััดซื้้�อ ระบบทรััพยากรบุุคคล ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ระบบการติิดตามประเมิินผล เป็็นต้้น ประเด็็น
พิิจารณาประกอบด้้วย
• การได้้มาซึ่่�งทรััพยากรที่่มีีคุ
� ุณภาพและต้้นทุุนที่่�ต่ำ�ำ� เพื่่�อการปฏิิบััติิงาน
• การว่่าจ้้างที่่�มีีประสิิทธิิภาพและได้้บุุคลากรหรืืองานที่่มีีคุ
� ุณภาพตรงตามต้้องการ
• มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอน มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน ที่่ช่� ่วยให้้บรรลุุผล
• มีีการควบคุุมและติิดตามความคืืบหน้้า เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามที่่กำ� ำ�หนด
• การจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อการปฏิิบัติั ิงานอย่่างเหมาะสม
• องค์์กรมีีแนวทางการพััฒนาบุุคลากรและปรัับปรุุงกระบวนการให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
• มีีการประเมิินผลความสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรม
• การให้้ผลตอบแทนแก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานอย่่างเหมาะสม
• สามารถสร้้างผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับของหน่่วยงานภายนอก
4) บุุคลากร (Staff) เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานขององค์์กร จึึงต้้องมีีการวางแผนทรััพยากร
บุุคคลเพื่่�อวิิเคราะห์์ความต้้องการทรััพยากรบุุคคลในอนาคต ตลอดจนการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบของงานที่่�สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายขององค์์กร และคุุณลัักษณะของบุุคลากรที่่�เหมาะสมกัับงานแต่่ละประเภท อุุปสรรคสำำ�คััญต่่อองค์์กรที่่�กำำ�ลััง
ขยายตััว คือื การขาดแคลนบุุคลากรที่่มีีทั
� กั ษะหรืือความชำำ�นาญ องค์์กรจึึงต้้องมีีการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรตลอดจนการบริิหาร
ค่่าตอบแทน การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การโยกย้้ายและปรัับเปลี่่ย� นตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� เพื่่�อเพิ่่�มขีีดสมรรถนะของบุุคลากรอัันจะ
นำำ�ไปสู่่�ผลสำำ�เร็็จขององค์์กร ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• บุุคลากรมีีทัักษะสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• บุุคลากรมีีทััศนคติิสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• โครงสร้้างประชากรขององค์์กร เช่่น อายุุ การศึึกษา ประสบการณ์์การทำำ�งาน จะต้้องมีีความสอดคล้้องกัับการ
บรรลุุเป้้าหมาย
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5) ทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ (Skills) เป็็นความสามารถเด่่นขององค์์กร ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• ความสามารถที่่�เป็็นแก่่นขององค์์กร สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• ความสามารถเด่่นขององค์์กร สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• ความสามารถในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
• ความสามารถการประสานงานกัับหน่่วยงานอื่่�น
• ความสามารถในการสื่่�อสาร ทำำ�ความเข้้าใจ กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
6) รููปแบบการทำำ�งาน (Style) เป็็นรููปแบบการปฏิิบัติั งิ านในภาพรวมขององค์์กรและแต่่ละฝ่่ายที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องในองค์์กร
ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลวขององค์์กร ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• รููปแบบการปฏิิบัติั ิงานในภาพรวม สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• รููปแบบการปฏิิบััติิของฝ่่ายบริิหาร สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
• รููปแบบการปฏิิบััติิของฝ่่ายเชี่่�ยวชาญ สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
7) ค่่านิิยมร่่วม (Shared Values) เป็็นที่่�ยึึดถืือร่่วมกััน เรีียกว่่า วััฒนธรรมองค์์กร ค่่านิิยมที่่หน่
� ่วยงาน สร้้างขึ้้�น โดยมาก
ได้้รัับอิิทธิพิ ลจากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น ผลผลิิต ลัักษณะของการแข่่งขััน ประเภทของผู้้รั� บั บริิการและเทคโนโลยีี ดัังนั้้�นองค์์กรที่่ป� ระสบ
ความสำำ�เร็็จสููงจะมุ่่�งค่่านิิยมที่่โ� ดดเด่่น เช่่น คุุณภาพผลผลิิตและบริิการการคิิดค้้นสิ่่ง� ใหม่่ ความรวดเร็็ว หรือื ประสิิทธิภิ าพการผลิิต
และการให้้บริิการ ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• การกำำ�หนดให้้ทุุกคนในองค์์กรยึึดถืือร่่วมกัันสอดคล้้องกัับการบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร
• ทุุกคนในองค์์กรยึึดถืือค่่านิิยมร่่วมอย่่างจริิงจัังมีีส่่วนในการสนัับสนุุนให้้บรรลุุเป้้าหมาย
• ทุุกคนนำำ�ค่่านิิยมร่่วมสู่่�การปฏิิบัติั ิได้้ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานมีีโอกาสบรรลุุเป้้าหมายสููงขึ้้�น
3.1.2 การวิิเคราะห์์โอกาส (Opportunities) และภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)
สภาพแวดล้้อมภายนอก (External Environment) เป็็นสถานการณ์์ภายนอกที่่อ� งค์์กรเผชิิญอยู่่� หรืือเกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งลัักษณะ
ที่่�เป็็นรููปธรรมและนามธรรม เช่่น ความต้้องการของผู้้�รัับบริิการ นโยบายรััฐบาลแผนพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
สภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตลอดถึึงสถานการณ์์ต่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย
โอกาส (Opportunities) เป็็นสถานการณ์์ภายนอกที่่เ� อื้้อ� อำำ�นวยให้้การทำำ�งานขององค์์กรบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ หรือื เป็็นปััจจััย
ภายนอกเชิิงบวก นั่่น� คืือเป็็นการศึึกษาสภาพแวดล้้อมภายนอก (Outside In) ว่่ามีีสภาพเป็็นเช่่นไร และจะสร้้างโอกาสอย่่างไรให้้กัับองค์์กร
ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats) เป็็นสถานการณ์์ภายนอกที่่�ขััดขวางการทำำ�งานขององค์์กรทำำ�ให้้ไม่่สามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ได้้ หรืือเป็็นปััจจััยภายนอกที่่เ� ป็็นเชิิงลบ นั่่�นคืือ เป็็นการศึึกษาสภาพแวดล้้อมภายนอก (Outside In) ที่่เ� ป็็นอุุปสรรค
หรืือภาวะคุุกคามก่่อให้้เกิิดผลเสีียหรืือเป็็นข้้อจำำ�กััดต่่อองค์์กร
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอกที่่�จะมีีผลต่่อการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคต ทางที่่�ปรึึกษา
ได้้กำำ�หนดเครื่่�องมืือที่่�จะใช้้สนัับสนุุนการวิิเคราะห์์คืือ PESTEL Analysis แนวคิิดของ Francis J. Aguilar และ Stakeholder
Analysis โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การวิิเคราะห์์ PESTEL Analysis ประกอบด้้วย
1) ปััจจััยด้้านการเมืือง (P: Politics) เป็็นการวิิเคราะห์์นโยบาย ต่่าง ๆ ของภาครััฐที่่จ� ะมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ เช่่น แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ นโยบายรััฐบาล กฎหมาย มติิคณะรััฐมนตรีี กฎระเบีียบ
ต่่าง ๆ นโยบายของรััฐบาล ผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ เป็็นต้้น ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• แผนระดัับประเทศ ประกอบด้้วย
• รััฐบาลมีีการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ซึ่่�งกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาระยะยาว ไว้้ในทุุกด้้านของสัังคมรวม
ทั้้�งด้้านพลัังงาน
• แผนพััฒนาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ระยะเวลา 20 ปีี ซึ่่�งกำำ�หนดแนวทาง การพััฒนาดิิจิิทััลให้้แก่่
หน่่วยงานราชการ และทุุกภาคส่่วนของประเทศ
Final Report
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• แผนยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน พ.ศ. 2561-2565
• แผนบููรณาการพลัังงานระยะยาว
• การผลัักดัันให้้ภาครััฐมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการปฏิิบััติิงาน
• ระบบบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างหน่่วยงานและแหล่่งข้้อมููล
• การผลัักดัันให้้ภาครััฐมีีการวิิเคราะห์์จััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)
• การผลัั ก ดัั น ให้้ภาครัั ฐ มีีการนำำ� เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล มาประยุุ ก ต์์ ใช้้ในการบริิ ก ารสาธารณะตั้้� ง แต่่ ต้้ นจนจบ
กระบวนการ
• นโยบายการพัั ฒ นาคลัั ง ข้้อมููลชาติิ (National Data Repository) การพัั ฒ นาระบบคลาวด์์ ภ าครัั ฐ
(Government Data center and Cloud service) ที่่�จะเชื่่�อมข้้อมููลจากทุุกหน่่วยงานเข้้าสู่่�หน่่วยงานเดีียว
2) ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ (E: Economic) เป็็นการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจระดัับ Macro ซึ่่ง� หมายถึึง ระบบเศรษฐกิิจทั้้ง� ในและ
ระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กร เช่่น อััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ  ผลผลิิตมวลรวมในประเทศ การค้้า
ระหว่่างประเทศและดุุลการชำำ�ระเงิิน การลงทุุน ภาคเอกชน ภาษีีอากร และการใช้้จ่่ายของรััฐบาล ราคาน้ำำ�มั
� ันดิิบ สภาพปััญหา
ของสาขาการพััฒนา/บริิการ โครงสร้้างรายได้้  การกระจายรายได้้  ภาวะเงิินเฟ้้อ ภาวะการจ้้างงานที่่�มีีผลกระทบเชิิงบวกและ
เชิิงลบ เป็็นต้้น โดยประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• ยุุคที่่�ผู้้�บริิโภคและประชาชนมีีการเข้้าถึึงข้้อมููลและใช้้เพื่่�อการตััดสิินใจมากขึ้้�น
• ภาคเอกชนมีีอิิทธิิพลต่่อความสำำ�เร็็จของนโยบายพลัังงานเป็็นอย่่างมาก เพราะเป็็นทั้้�งผู้้�ดำำ�เนิินนโยบายและ
ผู้้�รัับผลจากนโยบาย
3) ปััจจััยด้้านสัังคม วััฒนธรรม และสิ่่ง� แวดล้้อม (S : Social) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาวะทางสัังคมและวััฒนธรรม ซึ่่ง� หมายถึึง
โครงสร้้างทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กร เช่่น ระดัับการศึึกษา อััตราการรู้้�หนัังสืือของประชากร จำำ�นวน
ประชากร โครงสร้้างประชากร ขนบธรรมเนีียมประเพณีี ความเชื่่อ�  ค่่านิิยมและวััฒนธรรม แบบแผนการดำำ�เนิินชีีวิิตและพฤติิกรรม
การประกอบอาชีีพ คุุณภาพชีีวิิต ลัักษณะของชุุมชน และการตั้้�งถิ่่�นฐาน การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
การกระจายรายได้้และความเป็็นธรรมในสัังคม สภาพของบ้้านเมืืองและลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบสาธารณููปโภค
สาธารณููปการ การคมนาคมและการติิดต่่อสื่่�อสาร เป็็นต้้น ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• ยุุคที่่�สัังคมแบ่่งปัันข้้อมููลกัันมากขึ้้�น (Sharing economy) ทั้้�งความรู้้ ข้้
� อมููล (จริิงและเท็็จ) ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
โดยเฉพาะช่่องทางดิิจิิทััล (Digital Content)
• ยุุคที่่�สัังคมมีีความรู้้�ด้้านดิิจิทัิ ัลมากขึ้้�น (Digital literacy) แม้้จะไม่่ทั่่�วทุุกพื้้�นที่่�แต่่มากขึ้้�นจากช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� ่านมา
การดำำ�เนิินการใด ๆ ของภาครััฐต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับด้้านดิิจิทัิ ลั ขณะเดีียวกัันภาครััฐต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่กลุ่่�มที่่มีี� ความรู้้ดิ� จิิ ทัิ ลั
ยัังต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
4) ปัั จ จัั ย ด้้านเทคโนโลยีี  (T: Technology) เป็็ น การวิิ เ คราะห์์ ส ภาพการเปลี่่� ย นแปลงด้้านเทคโนโลยีีที่่� จ ะ
มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน เช่่น การผลิิตคิิดค้้นเทคโนโลยีี ความรู้้�และวิิทยาการ การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการสื่่�อสาร การแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้ร� ะหว่่างองค์์กร ความก้้าวหน้้าในการวิิจัยั และพััฒนา การเสริิมสร้้างประสิิทธิภิ าพการผลิิตและการให้้บริิการโดยใช้้อุุปกรณ์์
อััตโนมััติิต่่าง ๆ ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• การเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดเก็็บและการคำำ�นวณไปสู่่�ระบบ Cloud
• Cloud Computing ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่พ่� ร้้อมรองรัับการทำำ�งานของผู้้ใ� ช้้งาน ในทุุก ๆ ด้้านไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบ
เครืือข่่าย การจััดเก็็บข้้อมููล การทดสอบระบบหรืือติิดตั้้�งฐานข้้อมููล หรืือการใช้้งานซอฟต์์แวร์์เฉพาะด้้านในธุุรกิิจต่่าง ๆ โดย
ที่่�ผู้้�ใช้้งานไม่่ต้้องติิดตั้้�งระบบทั้้�งฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ไว้้ที่่�สำำ�นัักงาน ให้้ยุ่่�งยาก แต่่สามารถใช้้งานในสิ่่�งที่่�ต้้องการได้้ด้้วยการ
เชื่่�อมต่่อกัับระบบ Cloud Computing ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
• Cloud Storage ช่่วยให้้การจััดเก็็บข้้อมููลขององค์์กรมีีความสะดวกและความปลอดภััยมากกว่่าการเก็็บไว้้
ในรููปแบบปััจจุุบััน ผู้้�ใช้้ก็็สามารถเลืือกใช้้พื้้�นที่่�เท่่าที่่�ต้้องการและจ่่ายค่่าบริิการตามที่่�ใช้้งานจริิง ซึ่่�งมีีความคุ้้�มค่่าอย่่างมากเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับคุุณสมบััติิและประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ
3-4

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

• การมาของ 5G ซึ่่�งทำำ�ให้้การรัับส่่งข้้อมููลเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิมแบบพลิิกโฉม ทั้้�งขนาด ความเร็็ว  รวมทั้้�งการ
ประยุุกต์์ใช้้ในรููปแบบของ Internet of Things ซึ่่�งทำำ�ให้้รููปแบบการปฏิิบััติิงานเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิมความก้้าวหน้้าของ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรีียนรู้้ข� องสมองกล (Machine Learning: ML) ส่่งผลต่่อการเลืือกแนวทาง
การปฏิิบััติิงาน ทั้้�งการนำำ�มาปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานให้้ดีีขึ้้�น การวิิเคราะห์์เชิิงลึึกและการช่่วยตอบข้้อมููลอััตโนมััติิ เป็็นต้้น
5) ปััจจััยด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (E: Environment) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่จ� ะมีีผลต่่อการ
พััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประเด็็นพิิจารณาประกอบด้้วย
• กระแสการรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมมีีผลต่่อการดำำ�เนิินการของธุุรกิิจ โดยเฉพาะ เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ ต้้องปล่่อย
มลพิิษและใช้้พลัังงานอยู่่�ในเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดหรืือต่ำำ�� กว่่า รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการต้้องลดมลพิิษ จากเดิิม
• การผลัักดัันพลัังงานทดแทนให้้เป็็นพลัังงานที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของประเทศ ทำำ�ให้้ปััจจััยด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น ภััยแล้้ง น้ำำ��ท่ว่ ม
มลพิิษ ศััตรููพืืช มีีผลทั้้�งด้้านปััจจััยการผลิิต การผลิิต หรืือแม้้กระทั่่�งการกระจายพลัังงานสู่่�ผู้้�ใช้้โดยตรง (P2P)
6) ปััจจััยด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ (L: Legal factors) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเปลี่่ย� นแปลงด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�จะมีีผลต่่อการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เช่่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ. ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านดิิจิิทััล
หรืือการพััฒนาพื้้�นที่่�พิิเศษ เป็็นต้้น
• พระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562
• พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
• พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550
• ข้้อเสนอของคณะปฏิิรููปด้้านพลัังงานเกี่่ย� วกัับการแก้้กฎหมาย ให้้อำำ�นาจ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ รวบรวม
และเป็็นเผยแพร่่ข้้อมููลเพีียงหน่่วยงานเดีียว
			การวิิเคราะห์์ Stakeholder Analysis เป็็นการวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการบรรลุุเป้้าหมาย การพััฒนา
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบด้้วย
• ผู้้�จััดสรรงบประมาณ มีีผลต่่อการได้้รัับงบประมาณสำำ�หรัับการลงทุุนของศููนย์์ฯ
• ผู้้�ออกกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ฯ มีีผลต่่อกฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจศููนย์์ฯ หรืือ กฎหมายที่่�มีีผล
ต่่อความยากง่่ายในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ
• ผู้้�รัับบริิการ มีีผลต่่อการกำำ�หนดรููปแบบการให้้บริิการของศููนย์์ฯ ซึ่่�งต่่อเนื่่�องมาถึึงกระบวนการภายในของศููนย์์
• ผู้้�ส่่งมอบข้้อมููล มีีผลต่่อปริิมาณ คุุณภาพของ ข้้อมููลสารสนเทศ ที่่ศูู� นย์์ฯ จะนำำ�มาใช้้ดำำ�เนิินการต่่อไป
• ผู้้�ส่่งมอบปััจจััยการดำำ�เนิินการ มีีผลต่่อปริิมาณ คุุณภาพ ของอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ ระบบปฏิิบััติิการ ที่่�ศููนย์์ฯ จะนำำ�
มาใช้้ดำำ�เนิินการต่่อไป
ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และจากผลการประชุุมระดมความคิิดเห็็นแสดงได้้ดัังตาราง 3.1-1 และ ตาราง 3.1-2
ตาราง 3.1-1 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)

สถานการณ์์ด้้านพลัังงานเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ของประเทศ รััฐบาลให้้ ต้้องใช้้เงิินลงทุุนกัับอุุปกรณ์์จำำ�นวนมาก และอาจไม่่ได้้รัับ
ความสำำ�คัญ
ั กัับข้้อมููลด้้านพลัังงานมากขึ้้น� ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มความสำำ�คัญ
ั การสนัับสนุุนงบประมาณตามที่่�ต้้องการ
ของศููนย์์ฯ ในการขอความร่่วมมืือจากหน่่วยงานอื่่�น

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โอกาส (Opportunities)

ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)

รััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัับการปรัับปรุุงฐานข้้อมููล สารสนเทศและ
กระบวนการโดยมุ่่�งเน้้นด้้านดิิจิิทััล ซึ่่�งทำำ�ให้้ศููนย์์ฯ มีีโอกาสได้้รัับ
ทรััพยากรมากขึ้้�น รวมทั้้�งทุุกภาคส่่วนให้้ความร่่วมมืือมากขึ้้�น
จากในอดีีตที่่�ผ่่านมา

ต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำำ�นวนมากกัับบุุคลากรในด้้านนี้้� ซึ่่�งอาจ
ไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณตามที่่�ต้้องการ รวมทั้้�ง
ไม่่สามารถจััดหาได้้เนื่่�องจากเป็็นอาชีีพที่่�ต้้องการในตลาด
เป็็นอย่่างมาก

นโยบายระยะยาวทำำ�ให้้มีีทิิศทางที่่�แน่่นอนและมีีโอกาสได้้รัับ ข้้อเสนอของคณะปฏิิรููปฯ ให้้ดำำ�เนิินการภายใต้้  สนพ.
งบประมาณ (ทั้้�งในและนอกงบประมาณ) และทรััพยากรอื่่�น ๆ หากออกกฎหมายและบัังคัับใช้้ อำำ�นาจจะอยู่่�ที่่� สนพ.
อย่่างต่่อเนื่่�อง
จนกว่่าจะมีีการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ในลัักษณะที่่�เป็็นนิิติิบุุคคลขึ้้�นในอนาคตต่่อไป  (ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความเหมาะสม) อำำ�นาจการบัังคัับใช้้กฎหมาย จึึงจะอยู่่�ที่ศูู�่ นย์์ฯ
ถ้้ามีีการออก กม. ให้้อำำ�นาจศููนย์์ฯ ในการรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วย ผู้้�ใช้้จะมีีการเรีียกขอข้้อมููลสารสนเทศในรููปแบบ และ
งานต่่าง ๆ จะทำำ�ให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้สะดวก และได้้รัับข้้อมููล เงื่่อ� นไขต่่าง ๆ มากขึ้้น� ซึ่่ง� ต้้องใช้้ทรััพยากรในการดำำ�เนิินการ
ที่่�มีีความถููกต้้อง สอดคล้้องมากยิ่่�งขึ้้�น
มากขึ้้น� รวมทั้้�งปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
ประชาชนมีีการบริิ โ ภคข้้อมููลผ่่ า นการสืื บ ค้้นในช่่ อ งทาง ประชาชนยัังขาดความรู้้� ความเข้้าใจ  เกี่่�ยวกัับพลัังงาน
ดิิ จิิ ทัั ล มากขึ้้� น  ทำำ� ให้้รัั บ ข้้อมููลจากรัั ฐ โดยไม่่ ผ่่ า นตัั ว กลาง ในเชิิงลึึก ส่่งผลให้้เกิิดความเคลืือบแคลงใจต่่อการดำำ�เนิิน
ซึ่่�งลดการถููกบิิดเบืือน
การด้้านพลัังงาน จนเลืือกที่่�จะไม่่เข้้าถึึงข้้อมููลของศููนย์์ฯ
หรืือแม้้เข้้าถึึงก็็ไม่่เชื่่�อข้้อมููลที่่�ศููนย์์ฯ เผยแพร่่
ศููนย์์ฯ มีีบทบาทสำำ�คััญ ต่่อการดำำ�เนิินงานของรััฐบาลและภาค ช่่องทางที่่�ผู้้�รัับข่่าวสารสามารถรัับสื่่�อมีีมากขึ้้�น และแต่่ละ
เอกชนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีความชอบธรรมในการขอความร่่วมมืือ ช่่องทางมีีรููปแบบต่่างกััน ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ทรััพยากรในการ
เพื่่�อดำำ�เนิินการเรื่่�องข้้อมููลได้้มากขึ้้�น
ดำำ�เนิินการมากขึ้้�นหากต้้องการส่่งข้้อมููลไปหลายช่่องทาง
เรื่่�องพลัังงานทดแทนและสิ่่�งแวดล้้อมมีีบทบาทมากขึ้้�นต่่อการ
บริิหารพลัังงาน ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผลผลิิตทางการเกษตร
มีีความจำำ�เป็็นในการคาดการณ์์ ทำำ�ให้้ศููนย์์ฯ สามารถได้้ข้้อมููลจาก
หน่่วยงานที่่�ไม่่เคยได้้รัับข้้อมููลมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อการวิิเคราะห์์

โครงสร้้างพลัังงานในประเทศ มีีการใช้้พลัังงานจากแหล่่ง
ต่่าง ๆ มากขึ้้น�  ทำำ�ให้้ศููนย์์ฯ ต้้องรวบรวมข้้อมููลและเชื่่อ� มโยง
กัับผู้้เ� กี่่ย� วข้้องมากขึ้้น� ซึ่่ง� ต้้องใช้้ทรััพยากร ในการดำำ�เนิินการ
มากขึ้้�น รวมทั้้�งปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ทำำ�ให้้สามารถดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีใน ภาครัั ฐ ไม่่ มีี การกำำ�ห นดแนวทาง มาตรฐาน ขั้้� น ตอน
อดีีตที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้เข้้าถึึง วิิเคราะห์์ แจกจ่่ายข้้อมููลได้้ การปฏิิบัติั งิ านในการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างกััน รููปแบบ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล มากขึ้้�น
และเงื่่�อนไขการเผยแพร่่ ที่่�ชััดเจนและเป็็นที่่�ยอมรัับจาก
ทุุกฝ่่าย ทำำ�ให้้การปฏิิบัติั งิ านอาจต้้องประสบปััญหาในการ
ตกลงประเด็็นเหล่่านี้้�
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โอกาส (Opportunities)

ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)

การเปิิดสอนหลัักสููตรด้้านดิิจิิทััลมีีมากขึ้้�นทั้้�งเนื้้�อหา ช่่องทาง ไม่่มีีการกำำ�หนดระเบีียบการปฏิิบััติิภายใน สนพ. อย่่าง
สื่่�อการสอน ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�มีีโอกาสพััฒนาตนเอง
ชััดเจนว่่าการไหล เข้้า/ออก ของข้้อมููลระหว่่างศููนย์์ฯ
กัับสำำ�นัักอื่่�น เป็็นอย่่างไร
เทคโนโลยีี รููปแบบสารสนเทศ เงื่่� อ นไข ข้้อกำำ�ห นด
ของแต่่ละหน่่วยงานและแต่่ละแหล่่งข้้อมููล อาจไม่่ตรงกััน
ทำำ�ให้้ประสบปััญหาในการแปลงข้้อมููลให้้ตรงกัับที่่�ศููนย์์ฯ
ต้้องการ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลที่่�ศููนย์์ฯ ต้้องการ มีีจำำ�นวน
มาก และมีีหลายหน่่วยงานที่่�จะถููกจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์กลาง
ข้้อมููลในด้้านอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้การประสานงาน มีีความซัับซ้้อน
มากขึ้้�นและมีีการรัับส่่งข้้อมููลกัันมากยิ่่�งขึ้้�น
การผลัักดัันเรื่่อ� งดิิจิทัิ ลั ในระบบราชการอาจทำำ�ให้้ผู้้ส่� ง่ มอบ
ปััจจััยการดำำ�เนิินการที่่�มีีอยู่่�ในตลาดไม่่สามารถดููแลลููกค้้า
ได้้อย่่ า งเหมาะสม อาจทำำ� ให้้ไม่่ ส ามารถสั่่� ง ซื้้� อ ได้้ 
ตามแผนงาน และแม้้สั่่�งซื้้�อได้้คุุณภาพของฮาร์์ดแวร์์และ
ซอฟท์์แวร์์ รวมทั้้ง� บุุคลากรไม่่สามารถตอบสนอง ตามเป้้าหมาย
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จากการวิิเคราะห์์ข้้างต้้นสามารถสรุุปประเด็็นโอกาส และภััยคุุกคาม/อุุปสรรคได้้ดัังนี้้�
โอกาส (Opportunity)

ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threat)

O1 – ได้้รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ

T1 - ต้้องใช้้เงิินลงทุุนกัับอุุปกรณ์์และบุุคลากรจำำ�นวนมาก
หากไม่่ ไ ด้้รัั บ การสนัั บ สนุุ น งบประมาณตามที่่� ต้้ องการ
จะดำำ�เนิินการด้้วยความยากลำำ�บาก

O2 - ได้้รัับทรััพยากรมากขึ้้�น

T2 - ความต้้องการจากภายนอกทำำ�ให้้ต้้องปรัับปรุุงรููปแบบ
การปฏิิบััติิงาน

O3 เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านสื่่�อดิิจิิทััลได้้มากขึ้้�น

T3 - ความต้้องการจากภายนอกทำำ�ให้้ต้้องพััฒนาบุุคลากร
ให้้สามารถรองรัับภารกิิจใหม่่

O4 - สามารถสร้้างกระบวนการใหม่่ที่มีีป
่� ระสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล T4 - จำำ�เป็็นต้้องมีีความเข้้าใจต่่อผู้้เ� กี่่ย� วข้้องมากขึ้้น� เพื่่�อให้้
มากขึ้้�น
ตอบสนองได้้ดีี
O5 - สามารถพัั ฒ นาบุุ ค ลากรได้้อย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
ตาราง 3.1-2 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน
จุุดแข็็ง (Strengths)

จุุดอ่่อน (Weaknesses)

ศููนย์์ฯ มีีวิิสัยั ทััศน์์ พันั ธกิิจ ยุทุ ธศาสตร์์ ที่่ส� อดคล้้องกัับที่่ค� ณะปฏิิรููป ศููนย์์ ฯ ไม่่ มีี แผนงาน และ เป้้ า หมายรองรัั บ การเป็็ น
ด้้านพลัังงานต้้องการทีีมงานจึึงมีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีี
ศููนย์์กลางข้้อมููลด้้านพลัังงานที่่�เป็็นรููปธรรม
ศููนย์์ฯ มีีเครืือข่่ายที่่ปรึึ
� กษาและผู้้ส่� ง่ มอบเป็็นอย่่างดีี มีีโอกาสจะได้้ โครงสร้้างการบริิหารของศููนย์์ฯ ไม่่มีีการแบ่่งย่่อยให้้เพีียง
รัับความช่่วยเหลืือจากกลุ่่�มนี้้�เป็็นอย่่างสููง
พอรองรัับภารกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งปริิมาณงานและชนิิดงาน
ศููนย์์ฯ มีีความเชี่่ย� วชาญในการว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษาทำำ�ให้้มีี การควบคุุม บุุคลากรในแต่่ละส่่วนงานของศููนย์์ฯ ไม่่เพีียงพอต่่องาน
การปฏิิบััติิงานของที่่�ปรึึกษาได้้ดีี
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งปริิมาณและทัักษะ
ศููนย์์ฯ มีีความสามารถในการรวบรวม วิิเคราะห์์ ข้้อมููล ด้้านพลัังงาน ศููนย์์ฯ ไม่่มีีขั้้�นตอน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและรููปแบบ
มายาวนาน ในปััจจุบัุ นั มีีความเข้้าใจความต้้องการของผู้้บ� ริิหารของ รายงาน ที่่�ได้้มาตรฐานเพีียงพอต่่อภารกิิจใหม่่
กระทรวงพลัังงานเป็็นอย่่างดีี
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โอกาส (Opportunity)

ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threat)

ฐานข้้อมููลและระบบสารสนเทศมีีอยู่่�ของศููนย์์ฯ เป็็นต้้นทุุนที่่� ศููนย์์ฯ ไม่่มีีการควบคุุม การติิดตามและประเมิินผล ที่่เ� พีียงพอ
สามารถนำำ�ไปพััฒนาเป็็นสารสนเทศที่่�ใช้้ตอบเป้้าหมายได้้
ต่่อภารกิิจใหม่่
ค่่านิิยมร่่วมของศููนย์์ฯ สอดคล้้องกัับการบรรลุุเป้้าหมาย ที่่�คณะ ศููนย์์ฯ ไม่่มีีกระบวนการรัับทราบและตอบสนองความ
ปฏิิรููปตั้้�งไว้้
ต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
ศููนย์์ฯ เป็็นหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบด้้านข้้อมููลพลัังงาน มานาน ทำำ�ให้้ ศููนย์์ฯ ไม่่มีีเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ ระบบปฏิิบััติิการ เพีียงพอ
เป็็นที่่รั� ับรู้้�และยอมรัับจากหน่่วยงานภายนอก
สำำ�หรัับภารกิิจงานใหม่่ และอาจไม่่รองรัับกัับหน่่วยงาน
ภายนอก
ศููนย์์ฯ ไม่่มีีเครืือข่่ายหน่่วยงานนอกกระทรวง โดยเฉพาะ
เครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องทางอ้้อมกัับด้้านพลัังงาน
ศููนย์์ฯ ยัังไม่่มีีอำำ�นาจในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงาน
บุุคลากรของศููนย์์ฯ ขาดความเข้้าใจความต้้องการ ของภาค
เอกชนและภาคประชาชน
ศููนย์์ฯ มีีขั้้�นตอนระเบีียบปฏิิบััติิที่่�ไม่่คล่่องตััว  อาจตอบ
สนองผู้้�ใช้้บริิการได้้ไม่่เต็็มที่่�
บุุคลากรขาดประสบการณ์์การเชื่่�อมโยงไปนอกกระทรวง
อาจทำำ�ให้้มีีปััญหา เช่่น ขาดความเข้้าใจในข้้อมููลที่่�ต้้องการ
ความรู้้�สำำ�หรัับการตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล
จากการวิิเคราะห์์ข้้างต้้นสามารถสรุุปประเด็็นจุุดแข็็งและจุุดอ่่อนได้้ดัังนี้้�
จุุดแข็็ง (Strengths)

จุุดอ่่อน (Weaknesses)

S1 - ทีีมงานมีีความเข้้าใจและมีีค่่านิิยมร่่วมสอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่� W1 - ศููนย์์ฯ ไม่่มีีแผนงาน เป้้าหมาย การควบคุุม รองรัับ
คณะปฏิิรููปฯ ต้้องการเป็็นอย่่างดีี
การเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลด้้านพลัังงานที่่�เป็็นรููปธรรม
S2 - มีีเครืือข่่ายที่่�ปรึึกษาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการให้้ได้้ตาม W2 - โครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารของศููนย์์ฯ ยัังไม่่
เป้้าหมาย
รองรัับภารกิิจได้้อย่่างเหมาะสม
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จุุดแข็็ง (Strengths)

จุุดอ่่อน (Weaknesses)

S3 - มีีความเชี่่ย� วชาญในการรวบรวม วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านพลัังงาน W3 - เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ ระบบปฏิิบััติิการ ไม่่เพีียงพอ
และการกำำ�กัับดููแลที่่�ปรึึกษา
สำำ�หรับั ภารกิิจงานใหม่่
S4 - หน่่ ว ยงานภายนอกให้้การยอมรัั บ ด้้านการจัั ดทำำ�ข้้ อมููล W4 - บุุคลากรในแต่่ละส่่วนงานของศููนย์์ฯ ไม่่เพีียงพอ
พลัังงาน
ต่่องานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งปริิมาณและทัักษะ
S5 – มีีฐานข้้อมููลและสารสนเทศเป็็นต้้นทุุนที่่ส� ามารถนำำ�ไปพััฒนา W5 - ไม่่มีีขั้้�นตอน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและรููปแบบ
เป็็นสารสนเทศที่่�ใช้้ตอบเป้้าหมายได้้
รายงาน ที่่�ได้้มาตรฐานเพีียงพอต่่อภารกิิจใหม่่
W6 - ศููนย์์ฯ ยัังไม่่มีีอำำ�นาจในการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลจากหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงาน
3.1.3 การจััดทำำ�กลยุุทธ์์
จากผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ ของ สำำ�นักั งาน
นโยบายและแผนพลัังงาน สามารถนำำ�มาใช้้วิิเคราะห์์จััดทำำ�กลยุุทธ์์ได้้โดยอาศััยเครื่่�องมืือ TOWS Matrix ในการจัับคู่่�แต่่ละ
ส่่วนประกอบ และผลการวิิเคราะห์์ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
SWOT Matrix

Strengths (S) จุุดแข็็ง

Weaknesses (W) จุุดอ่่อน

Opportunities (O)
โอกาส

กลยุุทธ์์เชิิงรุุก (SO)
เป็็ น การใช้้จุุ ด แข็็ ง ของทรัั พ ยากรที่่� มีี เพื่่� อ
แสวงประโยชน์์จากโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�น
กลยุุทธ์์เชิิงป้้องกััน (ST)
เป็็นการใช้้จุุดแข็็งของทรััพยากรเพื่่�อป้้องกััน
หรืือลด อุุปสรรคที่่จ� ะเกิิดขึ้้�น

กลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข (WO)
เป็็นการใช้้โอกาสเพื่่�อแก้้ไขส่่วนที่่�เป็็นจุุด
อ่่อนให้้ดีีขึ้้�น
กลยุุทธ์์เชิิงรัับ (WT)
หลีีกเลี่่�ยง/ลดผลเสีียที่่�จุุดอ่่อนได้้รัับจาก
อุุปสรรค

Threats (T)
ภััยคุุกคาม/อุุปสรรค

กลยุุทธ์์เชิิงรุุก เป้้าหมายคืือการใช้้จุุดแข็็งของทรััพยากรที่่�มีีเพื่่�อแสวงประโยชน์์จากโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�น
กลยุุทธ์์เชิิงรุุก
จุุดแข็็ง
แสวงโอกาสจากทุุกสถานการณ์์เพื่่�อนำำ�เสนอบริิการที่่�สร้้างคุุณค่่า
การสร้้างเครืื อ ข่่ า ยระดัั บ ประเทศตั้้� ง แต่่ ต้้ นน้ำำ��จ นปลายน้ำำ��
ของธุุรกิิจด้้านพลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการด้้านพลัังงานและ
เครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ
ใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกในงานที่่�ไม่่ใช่่ภารกิิจหลััก
ส่่ งมอบบริิ การผ่่ านช่่ องทางที่่� ตรงตามความต้้ องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย
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โอกาส

S1 S2 S3 S5
S1 S2 S4

O1 O3 O4 O5
O1

S2
S1 S2 S3 S5

O2
O3

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

กลยุุทธ์์เชิิงรุุก
การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
ส่่ ง มอบบริิ ก ารที่่� ส ร้้างความมั่่� น ใจแก่่ ผู้้� รัั บ บริิ ก าร : พร้้อมใช้้ 
ปลอดภััย ไม่่ติิดไวรััส
พััฒนาบุุคลากรให้้รัับรู้แ�้ ละปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว
ปลููกฝัังการปฏิิบััติิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4

จุุดแข็็ง

โอกาส

S4
S1 S2 S3 S5

O4
O5

S3
S1

O5
O1 O3 O5

กลยุุทธ์์เชิิงป้้องกััน เป้้าหมายคืือการใช้้จุุดแข็็งของทรััพยากรเพื่่�อป้้องกัันหรืือลดผลเสีียจากอุุปสรรค
กลยุุทธ์์เชิิงป้้องกััน
จุุดแข็็ง
อุุปสรรค/ภััยคุุกคาม
ส่่งมอบบริิการมีีคุุณภาพแก่่ผู้รั้� บั บริิการ : ถููกต้้อง สอดคล้้อง ทัันสมััย
ทัันเวลา ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย
พััฒนาบุุคลากรให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้แบบเบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว
พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่ย� วชาญในภารกิิจหลักั ในกรณีีที่่พั� ฒ
ั นา
ไม่่ทััน ให้้ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก โดยต้้องมีีระบบการ
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่บุุคลากรของศููนย์์ฯ ต่่อไป
พััฒนาบุุคลากรให้้มีีเข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของ
ศาสตร์์ต่่าง ๆ

S1 S3 S5

T4

S3
S2

T1 T2
T3

S2

T3

กลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข เป้้าหมายคืือการใช้้โอกาสเพื่่�อแก้้ไขส่่วนที่่�เป็็นจุุดอ่่อนให้้ดีีขึ้้�น
กลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข
จุุดอ่่อน
ปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้รองรัับทุุกภารกิิจ
ลงทุุนในเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
พััฒนานัักเจรจาเพื่่�อสร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร
สร้้างประโยชน์์ หรือื อย่่างน้้อยไม่่เพิ่่�มภาระให้้แก่่หน่ว่ ยงานที่่แ� ลก
เปลี่่�ยนข้้อมููล
ผลัักดัันการออกกฎหมายที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน

โอกาส

W2
W3
W4
W5

O2
O1
O1
O4

W6

O1

กลยุุทธ์์เชิิงรัับ เป้้าหมายคืือหลีีกเลี่่�ยง/ลดผลเสีียที่่�จุุดอ่่อนได้้รัับจากอุุปสรรค
กลยุุทธ์์เชิิงรัับ
จุุดอ่่อน
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ ผลลััพธ์์ W1
ขั้้�นสุุดท้้าย
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการของผู้้รั� บั W4
บริิการในประเด็็นต่่าง ๆ
ผลัั ก ดัั น ให้้ผู้้� บ ริิ ห ารและบุุ ค ลากรนำำ� เครื่่� อ งมืื อ การบริิ ห ารมา W4 W5
ประยุุกต์์ใช้้

อุุปสรรค/ภััยคุุกคาม
T2 T3 T3
T4
T2 T3 T4
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กลยุุทธ์์เชิิงรัับ
ออกแบบกระบวนการให้้มีีความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมก่่อน
เผยแพร่่ข้้อมููล
จััดทำำ�มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด
ให้้ความสำำ�คััญกัับการตอบและแก้้ไข ต่่อความคิิดเห็็น/สงสััย/
ทัักท้้วงที่่�มาจากช่่องทางที่่�เป็็นทางการ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่่�อ
ลดความผิิดพลาดและการสููญเสีีย
ใช้้สภาพเหตุุการณ์์จริิง (หรืือคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจริิง)ในการพััฒนา
บุุคลากรให้้มีีองค์์ความรู้�้ และ ทัักษะในการปฏิิบัติั งิ านที่่ห� ลากหลาย
และทัันสมััย
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จุุดอ่่อน

อุุปสรรค/ภััยคุุกคาม

W5
W5

T1 T2 T3
T2

W5
W5

T2
T3

W4 W5

T2 T3 T4

W4

T1 T3 T4

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

3.2 แผนยุุทธศาสตร์์ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ (Strategic Plan)
3.2.1 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
วิิสััยทััศน์์
“เป็็นผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลและสารสนเทศด้้านพลัังงานของประเทศ ที่่�ตรงตามความต้้องการและ เป็็นที่่�เชื่่�อถืือของ
ผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�ม ทุุกประเด็็น”
ผู้้�ให้้บริิการ เป็็นหน่่วยงานซึ่่�งมีีอำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านพลัังงานจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�
มาจััดเก็็บ สรุุป วิิเคราะห์์ คาดการณ์์ และเผยแพร่่ให้้แก่่ผู้้�ต้้องการใช้้ โดยมีีอำำ�นาจห้้ามบุุคคลหรืือหน่่วยงานใดผลิิต และเผยแพร่่
ข้้อมููลลัักษณะเดีียวกัันซึ่่�งมีีผลต่่างจากที่่�ศููนย์์ฯ ได้้นำำ�เสนอ
ตรงตามความต้้องการ ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ ต้้องเป็็นสิ่่ง� ที่่ส� อดคล้้อง กัับการใช้้ประโยชน์์
ของผู้้�ใช้้ให้้มากที่่สุ� ุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ ทั้้�งด้้านเนื้้�อหา รููปแบบ ช่่วงเวลา และ ช่่องทางนำำ�เสนอ
ผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�ม ผู้้�ใช้้บริิการข้้อมููลจากศููนย์์ฯ ทั้้�งระดัับหน่่วยงานและระดัับบุุคคล ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคการศึึกษา
ประชาชน NGOs รวมทั้้�งผู้้�ใช้้ข้้อมููลทุุกช่่วงอายุุ
ทุุกประเด็็น ศููนย์์ฯ ให้้บริิการข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมทุุกประเด็็นของพลัังงาน
				
		
Slogan
“Your trusted source for Thailand energy information”
			 DNA
“เก่่งหลายด้้าน กล้้ายืืนหยััด ขยัันสร้้างสรรค์์ แบ่่งปัันในทีีม”
Digital NEIC
Digital Data Center ข้้อมููลทัันสมััย ถููกต้้อง ตรงประเด็็น
Digital Transformation พร้้อมปรัับเปลี่่�ยนสำำ�หรัับยุุคดิิจิิทััล
Digital Data Service เข้้าถึึงง่่าย บริิการรวดเร็็ว ตรงใจผู้้รั� ับบริิการ
พัันธกิิจ
1. พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ได้้มาตรฐานระดัับสากลและตามหลัักธรรมาภิิบาล และตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้ข้้อมููลทุุกกลุ่่�ม
2. ประสานความร่่วมมืือและสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อให้้ได้้รัับหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลพลัังงานและประเด็็นอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จากองค์์กรต่่าง ๆ
3. ให้้บริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ ด้้านพลัังงานให้้แก่่ผู้้�สนใจนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
4. เสริิมสร้้างการใช้้ ความเข้้าใจ การสร้้าง และการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
				
ค่่านิิยมองค์์กร
Network มุ่่�งเน้้นการสร้้างเครืือข่่ายในการปฏิิบััติิงานที่่�ครอบคลุุมภารกิิจต่่าง ๆ ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
Excellence มุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�ในการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงการพััฒนาไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ โดยตอบสนอง ต่่อเป้้าหมาย
และพัันธกิิจของศููนย์์ฯ
Integrity นำำ�เสนอข้้อมููล การวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ที่่�เที่่�ยงตรง ไม่่บิิดเบืือน
Customer oriented ให้้บริิการโดยยึึดผู้้�ใช้้บริิการเป็็นหลััก
เป้้าประสงค์์
1. สัังคมมีีความเชื่่�อถืือต่่อการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
2. กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความเชื่่�อถืือต่่อผลผลิิตของศููนย์์
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3.2.2 ยุุทธศาสตร์์ เป้้าประสงค์์ และกลยุุทธ์์
จากการศึึกษาพบว่่าควรกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ของศููนย์์ฯ จำำ�นวน 3 ยุุทธศาสตร์์ โดยยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 เป็็นการ
ให้้บริิการประชาชน ประชาสัังคม ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เป็็นการให้้บริิการแก่่หน่่วยงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารพลัังงาน
ของประเทศ และ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 เป็็นการพััฒนาองค์์กรให้้มีีสมรรถนะสููงเพื่่�อตอบสนองต่่อการบรรลุุยุุทธศาสตร์์ที่่� 1-2 โดยมีี
รายละเอีียดแต่่ละยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่�อถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อ เพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ของกระทรวงพลัังงาน
‘การเป็็นองค์์กรสมรรถนะสููงที่่ยึึ� ดมั่่น� ในหลัักธรรมาภิิบาล’ ในส่่วนกลยุุทธ์์ 4.3.1 ‘เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� และสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของภาคประชาชน’ และกลยุุทธ์์ 4.3.3 ‘เป็็นองค์์กรที่่�น่่าเชื่่�อถืือ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้’
เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. ตอบข้้อสงสััยด้้านพลัังงานให้้แก่่สัังคมได้้อย่่างเหมาะสมได้้ : ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย
2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ การพยากรณ์์ ด้้านพลัังงานแก่่ทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
กลยุุทธ์์ :
1. ส่่งมอบบริิการมีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ ผ่่านช่่องทางที่่�ตรงตามความต้้องการแก่่ผู้้�รัับบริิการ
2. การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศที่่�สนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์ การสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่สัังคม
3. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ
4. ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููล
สู่่�สาธารณะ
5. จััดทำำ�ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ Machine Learning
พลัังงาน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุทธ
ุ ศาสตร์์กระทรวง

คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อ เพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ที่่� 1-3 ของกระทรวงพลัังงาน
‘การจััดหาพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคงและส่่งเสริิมการลงทุุน’ ‘การกำำ�กัับดููแลกิิจการพลัังงานและราคา
พลัังงาน’ และ ‘การพััฒนาพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม’ ตามลำำ�ดัับ
เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตัวั แบบพยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตาม ความต้้องการของผู้้ใ� ช้้บริิการ
2. ผู้้�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุุปทานได้้รัับประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ
กลยุุทธ์์ :
1. ผลัักดัันการออกกฎหมายที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
2. ส่่งมอบบริิการที่่มีีคุ
� ุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ แก่่ผู้้�รัับบริิการ
3. การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรมพลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการ
ด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ
4. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ
5. สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่หน่่วยงานที่่�แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
6. ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้น� ตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่
ผู้้�รัับบริิการ
7. การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
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มากที่่�สุุด

8. จััดทำำ�ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
9. ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ Machine Learning
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์กรสมรรถนะสููง
คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการภายในองค์์กรเพื่่�อให้้พัันธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ

เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. เป็็น Best Practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
2. บุุคลากรมีีคุุณลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
กลยุุทธ์์ :
1. ปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้รองรัับทุุกภารกิิจ
2. ปลููกฝัังการปฏิิบััติิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4
3. ผลัักดัันให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรนำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้
4. ออกแบบระบบงาน กระบวนการ ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงานให้้มีีความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ เน้้นการนำำ�
เทคโนโลยีีที่่ทั� ันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้
5. ให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่่�อลดความผิิดพลาดและการสููญเสีีย
6. พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญในภารกิิจหลััก สามารถปฏิิบััติิงานได้้แบบเบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว มีีความ
เข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของศาสตร์์ต่า่ ง ๆ รัับรู้้แ� ละปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งเป็็นนัักเจรจา
เพื่่�อสร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร
7. ใช้้สภาพเหตุุการณ์์จริิง (หรืือคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจริิง) ในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีองค์์ความรู้้� และ ทัักษะในการ
ปฏิิบััติิงานที่่�หลากหลายและทัันสมััย
8. ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบััติิที่ดีี่� ภายในหน่่วยงาน
9. ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ ผลลััพธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
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3

60

ร้้อยละของผู้้�กด like หรืือ share ต่่อจำำ�นวนผู้้�ชม

2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ การพยากรณ์์ จำำ�นวนช่่องทางการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ด้้านพลัังงาน
ด้้านพลัั ง งานแก่่ ทุุ ก ภาคส่่ ว นได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

100

อััตราความถููกต้้องของบริิการข้้อความสั้้�น แจ้้งเตืือน ปััญหาด้้านพลัังงาน

1. ตอบข้้อสงสัั ย ด้้านพลัั ง งานให้้แก่่ สัั ง คมได้้ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่มีี� ความพึึงพอใจต่่อการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่สัังคม ในระดัับที่่�
อย่่างเหมาะสมได้้ : ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

60

85

ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีความเข้้าใจต่่อข้้อมููลสารสนเทศ การคาดการณ์์ ในระดัับที่่�
4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่อ� ถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล

80

90

ร้้อยละการชี้้�แจงประเด็็นข่่าวที่่ทั� ันต่่อสถานการณ์์พลัังงาน

2. กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อถือต่อผลผลิตของ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�รัับบริิการที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลที่่�ได้้รัับ ในระดัับที่่� 4-5
ศูนย์ ฯ
(เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

70

ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่มีี� ความเข้้าใจต่่อการจััดการธุุรกิิจพลัังงานของภาครััฐ ในระดัับ
ที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

64
60

ตัวชี้วัด

1. สัังคมมีีความเชื่่�อถืือต่่อการบริิหารพลัังงาน    ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่มีี� ความเชื่่อ� มั่่�นต่่อการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล ในระดัับที่่� 4-5
มากขึ้้�น
(เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

เป้าประสงค์

3.2.3 เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ
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30
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0.5
0.5
0.5

25
3
0.3
0.3
0.3

ระบบฐานข้้อมููล และระบบสารสนเทศ ได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

จำำ�นวนระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจด้้านพลัังงานที่่ไ� ด้้รัับการพััฒนา/ปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพ

สััดส่่วนของจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่จั่� ดั ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์
ที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนรายงาน/บทวิิเคราะห์์ ที่่จั� ดั ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนรายงานที่่ต้้� องจััดทำำ�ทั้้ง� หมด
ในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููล ที่่�จััดทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี
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เวลา
ราชการ
จันทร์ ศุกร์
15

65

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

1. ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตััวแบบ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้รั� บั บริิการที่่มีี� ความพึึงพอใจต่่อการบริิการในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์
พยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตาม ประเมิิน 5 ระดัับ)
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
จำำ�นวนรููปแบบการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน

3

จำำ�นวนผู้้�เข้้าถึึงและใช้้บริิการ (ราย)

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

0.5 M

จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่�ช่่วยเผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์

64
เวลา
ราชการ
จันทร์ ศุกร์
10

ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ

ตัวชี้วัด

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล  สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน

เป้าประสงค์
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1
80

70

2. บุุคลากรมีีคุุณลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้า ร้้อยละของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิและความสามารถตามเป้้าหมาย
หมายที่่�กำำ�หนดไว้้

0.5

1. เป็็นค่่า best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�น จำำ�นวน best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
ในประเทศ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง

0.3

สััดส่่วนของจำำ�นวนหน่่วยงานที่่�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ศููนย์์ฯ แล้้ว ต่่อจำำ�นวนหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้้อง
ส่่งข้้อมููลในช่่วง 5 ปีี
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สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับแล้้ว ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องได้้รัับทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

2. ผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จาก ร้้อยละของหน่่วยงานที่่�ได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการร่่วมกัับศููนย์์ฯ
การดำ�เนินการของศูนย์ฯ
ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างหน่่วยงานที่่ดำ� ำ�เนิินการกัับศููนย์์ฯ ที่่มีี� ความพึึงพอใจ    ต่่อประโยชน์์
ที่่�รัับจากศููนย์์ฯ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)
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3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ Artificial Intelligence
และ Machine Learning

ร้้อยละของผู้้�กด like หรืือ share ต่่อจำำ�นวนผู้้�ชม

ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลสู่่�สาธารณะ
จััดทำำ�ขั้้น� ตอนปฏิิบัติั งิ าน มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด
ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน

จำำ�นวนผู้้�เข้้าถึึงและใช้้บริิการ (ราย)

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning

ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของ
ผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ

จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่ช่� ่วยเผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์

2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ การพยากรณ์์ จำำ�นวนช่่องทางการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้าน ส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ ผ่่านช่่องทางที่่�ตรงตามความ
ด้้านพลัั ง งานแก่่ ทุุ ก ภาคส่่ ว นได้้อย่่ า งมีี พลัังงาน
ต้้องการแก่่ผู้รั้� ับบริิการ
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ
การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศที่่�สนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์ การสร้้าง
ความเข้้าใจให้้แก่่สัังคม

2. ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสม ในทุุก
ขั้้�นตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลสู่่�สาธารณะ

อััตราความถููกต้้องของบริิการข้้อความสั้้�น แจ้้งเตืือน ปััญหาด้้านพลัังงาน

1. ตอบข้ อ สงสั ย ด้ า นพลั ง งานให้แก่ สั ง คมได้ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่มีี พึึ
� งพอใจต่่อการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่สัังคม ในระดัับที่่� 4-5 1. ให้ความสำ � คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาและตอบสนองความต้ อ งการและ
ข้อสงสัยของผู้รับบริการในประเด็นต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม : ตรงประเด็น เข้าใจง่าย (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่�อถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
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ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสม ในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ

จััดทำำ�ขั้้น� ตอนปฏิิบัติั งิ าน มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด
ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning

ระบบฐานข้้อมููล และระบบสารสนเทศ ได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนรายงาน/บทวิิเคราะห์์ ที่่จั� ดั ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนรายงานที่่ต้้� องจััดทำำ�ทั้้ง� หมด การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ในช่่วง 5 ปีี

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

จำำ�นวนระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจด้้านพลัังงานที่่ไ� ด้้รัับการพััฒนา/ปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของ
ผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ

สััดส่่วนของจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่จั่� ดั ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศตั้้ง� แต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรม
ที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี
พลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ

1. ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตััวแบบ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้รั� บั บริิการที่่มีี� ความพึึงพอใจต่่อการบริิการ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ ผลักดันการออกกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
พยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตาม ประเมิิน 5 ระดัับ)
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
จำำ�นวนรููปแบบการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน ส่่งมอบบริิการที่่มีีคุ
� ุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ แก่่ผู้รั้� ับบริิการ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล  สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน
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ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ

พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่ย� วชาญในภารกิิจหลักั สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้แบบ
เบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว เข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของศาสตร์์ต่า่ ง ๆ
รัับรู้้แ� ละปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งเป็็นนัักเจรจาเพื่่�อ
สร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร

ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่่�อลดความ
ผิิดพลาดและการสููญเสีีย

ออกแบบระบบงาน กระบวนการ ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงานให้้มีีความคล่่องตััวและ
มีีประสิิทธิิภาพ เน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้

ผลัักดัันให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรนำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้

ปลููกฝัังการปฏิิบััติิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4

ปรัับโครงสร้้างองค์์การให้้รองรัับทุุกภารกิิจ

สััดส่่วนของจำำ�นวนหน่่วยงานที่่�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ศููนย์์ฯ แล้้ว ต่่อจำำ�นวนหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้้อง การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศตั้้ง� แต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรม
ส่่งข้้อมููลในช่่วง 5 ปีี
พลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับแล้้ว ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องได้้รัับทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

1. เป็็นค่่า best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�น จำำ�นวน best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
ในประเทศ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning

กลยุทธ์

ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างหน่่วยงานที่่ดำ� ำ�เนิินการกัับศููนย์์ฯ ที่่�มีีความพึึงพอใจต่่อประโยชน์์ สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่หน่่วยงานที่่�แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ที่่�รัับจากศููนย์์ฯ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

2. ผู้้� อ ยู่่�ในห่่ ว งโซ่่ อุุ ปท านได้้รัั บ ประโยชน์์ ร้้อยละของหน่่วยงานที่่�ได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการร่่วมกัับศููนย์์ฯ
จากการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ
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2. บุุคลากรมีีคุุณลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้า ร้้อยละของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิและความสามารถตามเป้้าหมาย
หมายที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้

เป้าประสงค์

ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลลััพธ์์
ขั้้�นสุุดท้้าย

พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญในภารกิิจหลััก สามารถปฏิิบััติิงาน
ได้้แบบเบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว  เข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของ
ศาสตร์์ต่่าง ๆ รัับรู้้�และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว  รวมทั้้�ง
เป็็นนัักเจรจาเพื่่�อสร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร
ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบัติั ิที่่�ดีี ภายในหน่่วยงาน

ปลููกฝัังการปฏิิบัติั ิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4

ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลลััพธ์์ขั้้�น
สุุดท้้าย

ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบัติั ิที่่�ดีีภายในหน่่วยงาน

ใช้สภาพเหตุการณ์จริง (หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง)ในการพัฒนาบุคลากรให้
มีองค์ความรู้ และ ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย

กลยุทธ์

3.3 แผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap)
ในการจััดทำำ�แผนที่่นำ� �ท
ำ างของศููนย์์ฯ จะพิิจารณาจากการบรรลุุเป้้าประสงค์์ของศููนย์์ฯ โดยประเด็็นการพิิจารณาประกอบด้้วย
1. ประเภทของหน่่วยงาน ซึ่่�งหมายถึึงสถานะของศููนย์์ฯ ในอนาคตว่่าจะอยู่่�ในประเภทใด (ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ 
องค์์การมหาชน หน่่วยงานของรััฐรููปแบบใหม่่ หรืือ หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ)
2. ตััวแบบธุุรกิิจของศููนย์์ฯ (Business Model) ซึ่่ง� ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ได้้เลืือกใช้้ตััวแบบการวิิเคราะห์์ธุรุ กิิจ คือื Business
Model Canvas (BMC) ของ Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
ส่่วนประกอบสำำ�คััญในการออกแบบตััวแบบธุุรกิิจที่่�ดีี ต้้องตอบสนองต่่อประเด็็นทั้้�งสาม คืือ
• Product solution fit คืือ การทำำ�  Value Proposition Canvas ประกอบด้้วยการทำำ�นโยบาย/กิิจกรรม/บริิการ
ให้้ตอบโจทย์์ลููกค้้า โดยการสัังเกตและหาข้้อมููลจากความต้้องการของลููกค้้า
• Product market fit คืือ การมีีกระบวนการเพื่่�อให้้ทราบแนวคิิด/ความต้้องการจากลููกค้้าโดยตรง นำำ�มาสร้้างสรรค์์
ออกแบบ ทำำ�ให้้ลููกค้้าเห็็นนโยบาย/กิิจกรรม/บริิการแล้้วอยากใช้้
• Business model fit คืือ การทบทวนว่่าสิ่่�งที่่�คิิดจะทำำ� สอดคล้้องกัันทั้้�งหมดใน business model canvas หรืือไม่่
ถ้้าไม่่ใช่่ จะไม่่เกิิดธุุรกิิจที่่ดีี 
� ควรวนกลัับไปศึึกษาใหม่่ตั้้�งแต่่ข้้อแรก
องค์์ประกอบของ BMC ประกอบด้้วย 9 ส่่วน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. Value Proposition (VP) สิ่่�งที่่�เป็็นคุุณค่่าของศููนย์์ฯ ที่่�จะส่่งไปให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย ผ่่านรููปแบบบริิการต่่าง ๆ เริ่่�มจาก
ทำำ�ความเข้้าใจปััญหาของผู้้ใ� ช้้ และพิิจารณาว่่าบริิการของศููนย์์ฯ สามารถแก้้ปััญหาของลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสมหรืือไม่่ บริิการดัังกล่่าว
มีีความแตกต่่างที่่�ดีีกว่่าของหน่่วยงานอื่่�น ๆ อย่่างไร ซึ่่�งจะสะท้้อนถึึงคุุณค่่าของสิินค้้าและบริิการ
2. Customer Segment (CS) ผู้้�รัับบริิการ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จะมาใช้้บริิการของศููนย์์ฯ เพราะบริิการของศููนย์์ฯ สามารถแก้้ปััญหาหรืือตอบสนองความต้้องการ
ของพวกเขาได้้ เช่่น สารสนเทศตรงประเด็็น ทัันสมััย ใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ประสิิทธิิภาพการใช้้งาน สามารถปรัับแต่่งส่่วนประกอบ
ได้้ตามใจ เข้้าถึึงได้้ง่่าย
ในภาครััฐ กลุ่่�มเป้้าหมายมีีได้้หลายแบบ แต่่แบ่่งเป็็นสองกลุ่่�มหลััก คืือ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลจากแผนงาน โครงการ ของรััฐ
เช่่น กลุ่่�มผู้้รั� บั บริิการ กลุ่่�มผู้้ไ� ด้้รัับผลกระทบ กัับ กลุ่่�มที่่เ� ป็็นผู้้ส� นัับสนุุนทรััพยากรให้้แก่่ภาครััฐ เช่่น ผู้้อ� นุุมัติั งิ บประมาณ กลุ่่�มผู้้ใ� ห้้ทุุน
			ตััวอย่่าง
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลจากแผนงาน แผนงานโครงการ ของรััฐ : ครััวเรืือนเป้้าหมายในแผนพลัังงานชุุมชน ผู้้�ประกอบการค้้า
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (ประเภทสถานีีบริิการ) ตาม พ.ร.บ. การค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543 ผู้้ป� ระกอบการอุุตสาหกรรมในจัังหวััด
กลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนทรััพยากรให้้แก่่ภาครััฐ : คณะกรรมาธิิการงบประมาณ คณะกรรมการกลั่่�นกรองกองทุุนเพื่่�อการส่่งเสริิม
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3. Channels (CH) ช่่องทางในการส่่งมอบบริิการ ให้้ถึึงผู้้�รัับบริิการ
ช่่องทางในการส่่งมอบมีีได้้ทั้้�งการที่่�ภาครััฐเข้้าหาประชาชน ประชาชนเข้้าหารััฐ หรืือกระทั่่�ง การดำำ�เนิินการบนโลก
ออนไลน์์
4. Customer Relationship (CR) การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� ับผู้้�รัับบริิการ
การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึกที่่�ดีี ความไว้้วางใจ การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างกััน รวมถึึงการช่่วยนำำ�เสนอ
ด้้านมุุมอื่่�น ๆ นอกจากบริิการ
ตััวอย่่าง
การมีีช่่องทางสื่่อ� สารและรัับฟัังความเห็็นของลููกค้้า ทั้้�งด้้านสื่่อ� วิิทยุุ การจััดประชุุมประจำำ�เดืือนหรืือจััดเป็็นกรณีีพิิเศษ
สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook
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5. Revenue Streams (RS) ช่่องทางที่่�ผลประโยชน์์เข้้ามาสู่่�หน่่วยงานซึ่่�งจะได้้รัับจากการให้้บริิการ ช่่องทางจะอยู่่�ใน
รููปตััวเงิิน เช่่น งบประมาณ งบโครงการ รายได้้จากการให้้บริิการข้้อมููลหรืือให้้คำำ�ปรึึกษา (ถ้้ามีี) ค่่าพื้้�นที่่ว� าง banner บนเว็็บไซต์์
เงิินสนัับสนุุนจากผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เงิินบริิจาค
		6. Key Resources (KR) ทรััพยากรหลัักที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ ที่่จำ� ำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์
ทรััพยากรหลัักโดยสามารถแบ่่งเป็็น
- บุุคลากรที่่�เป็็นแก่่นของบริิการ เช่่น ทีีมงาน ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์
- เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ เช่่น คอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีี ระบบสารสนเทศ
- อื่่�น ๆ เช่่น ข้้อมููลและสารสนเทศ ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง กฎหมายที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
7. Key Activity (KA) กิิจกรรมหลัักของศููนย์์ฯ ที่่จำ� ำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์กิิจกรรมหลัักต้้องเป็็น
สิ่่�งที่่�เป็็นแก่่น เป็็นจุุดแข็็ง ในการสร้้างคุุณค่่าของ สนพ. เพื่่�อให้้ลููกค้้าพึึงพอใจ 
ตััวอย่่าง
ในภารกิิจการดููแลความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมของกิิจการน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิง คืือ การออกตรวจ สถานประกอบกิิจการ
8. Key Partners (KP) พัันธมิิตรหลััก
พัันธมิิตรที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้บริิการเกิิดผลสำำ�เร็็จตามเป้้าประสงค์์ เพื่่�อทำำ�ให้้เพิ่่�มประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยััง
ช่่วยเติิมเต็็มความต้้องการของลููกค้้าด้้วย บางครั้้�งอาจจะพิิจารณารวมไปถึึงการดึึงคู่่�กรณีี เข้้ามาเป็็นพัันธมิิตรด้้วย
หน่่วยงานและพัันธมิิตรจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ข้้อตกลงที่่�ชััดเจนระหว่่างกัันทั้้�งด้้านกระบวนการทำำ�งาน การเก็็บรัักษาข้้อมููล
ความลัับ การใช้้ทรััพยากร เป็็นต้้น
			ตััวอย่่าง
กรมต่่าง ๆ ในกระทรวงพลัังงาน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน หน่่วยงานรััฐ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถาบััน
การศึึกษา ที่่�ปรึึกษา ผู้้�นำำ�ชุุมชนในพื้้�นที่่� หอการค้้าจัังหวััด อุุตสาหกรรมจัังหวััด
9. Cost Structure โครงสร้้างต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินนโยบาย แผนงาน แบ่่งออกเป็็น
- ต้้นทุุนคงที่่� เช่่น เงิินเดืือนข้้าราชการ ค่่าเดิินเครื่่�องและค่่าดููแลรัักษาอุุปกรณ์์
- ต้้นทุุนผัันแปร เช่่น ค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟ ค่่าน้ำำ��มััน ค่่าเดิินทาง ค่่าจ้้างพนัักงาน ค่่าจ้้างวิิทยากร
- ต้้นทุุนด้้านการประชาสััมพัันธ์์ เช่่น ค่่าติิดตั้้�งป้้ายโฆษณา ค่่าจััดสััมมนา
- ต้้นทุุนซึ่่�งเกิิดจากค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ เช่่น ค่่าซ่่อมอาคาร ค่่าซ่่อมรถยนต์์ ค่่าเช่่า Servers
การจััดกลุ่่�มองค์์ประกอบทั้้�ง 9 ของ BMC เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น สามารถแบ่่งได้้ 4 กลุ่่�ม คืือ
o What คืือ Value Proposition เป็็นตััวเชื่่�อมทั้้�งหมด
o Who คืือ ส่่วนของลููกค้้า Customer Segments, Channel และ Customer Relationship
o How คืือ ส่่วนของการผลิิต ทั้้�ง Key resources, Key activities, และ Key partners
o Money คืือ ส่่วนการเงิิน (และผลประโยชน์์) ทั้้�งในด้้านต้้นทุุน cost structure และด้้านรายได้้ revenue streams
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 3.3-1 Business Model Canvas (BMC)
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ช่วงที่ 2
ปี 2567 - 2569

ช่วงที่ 1
ปี 2564 - 2566

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

ทุุติิยภููมิิ

ประเภทข้้อมููล

ปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิ

• รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น
ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากช่่วงที่่�สอง
• รายงานเอกสารตามที่่ผู้� บ้� ริิหารกระทรวงพลัังงาน
ต้้องการ
• รายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อการร้้องขอ
ของผู้้�รัับบริิการ
• รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น
ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากช่่วงแรก
• รายงาน เอกสารตามที่่ผู้� บ้� ริิหารกระทรวงพลัังงาน
ต้้องการ
• รายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อการร้้องขอ
ของผู้้�รัับบริิการ

รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น (ซึ่่�งเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากที่่�จััดทำำ�อยู่่�ในปััจจุุบััน) รายงานเอกสารตามที่่ผู้� ้�
บริิหารกระทรวงพลัังงานต้้องการ

ขอบเขตสิ่่�งที่่�ให้้บริิการ

ทุุติิยภููมิิ

ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน หน่่วยงานใน
กำำ�กับั และหน่่วยงานภายนอกกระทรวงพลัังงาน รวมถึึง
ข้้อมููลจากต่่างประเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ด้้าน
พลัังงานและเชื่่อ� มโยงกัับด้้านอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน และหน่่วย ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน หน่่วยงาน
งานในกำำ�กัับกระทรวงพลัังงาน
ในกำำ�กัับกระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงานภายนอก
กระทรวงพลัังงาน ซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการวิิเคราะห์์ บท
วิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ด้้านพลัังงาน

ลัักษณะงานที่่�ให้้บริิการ

Value Proposition (VP) บริิการที่่�ศููนย์์ส่่งมอบแก่่ลููกค้้าในแต่่ละช่่วงจะมีีขอบเขตเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งประเภท เนื้้�อหา และ ขอบเขต

เป็็นหน่่วยงานภายใต้้ สำำ�นัักงานนโยบายและแผน เป็็นหน่่วยงานภายใต้้ สำำ�นัักงานนโยบายและแผน เป็็นหน่่วยงานในกำำ�กัับของกระทรวงพลัังงาน (ขึ้้�นอยู่่�
พลัังงาน (สนพ.)
พลัังงาน (สนพ.)
กัับผลการประเมิินการปฏิิบััติิงาน และผลประเมิิน
ความเหมาะสม ในช่่วงที่่� 2 และ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว)

หน่่วยงานที่่สั� ังกััด

หน่่วยงานรููปแบบอื่่น� ที่่มีี� ความเหมาะสม อาทิิ องค์์การ
มหาชน หรืือ หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service
Delivery Unit) (ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการประเมิินการปฏิิบััติิ
งานและผลประเมิินความเหมาะสม ในช่่วงที่่� 2)

จััดตั้้�งเป็็นหน่่วยงานภายในขึ้้�น ภายใต้้  สนพ. เพื่่�อรัับ เปลี่่�ย นจากหน่่ วยงานภายในกรม เป็็ น กองในส่่ วน
ผิิดชอบงานที่่เ� พิ่่�มเติิมจากงานเดิิมของ ศููนย์์เทคโนโลยีี ราชการ รัับผิิดชอบงานการเป็็นศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
แห่่งชาติิทั้้ง� หมด ขณะที่่ศูู� นย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สารรัับผิิดชอบงานตามภารกิิจเดิิม

ประเภทของหน่่วยงาน

ประเภทของหน่่วยงาน: ในระยะยาวคาดหวัังว่่าศููนย์์ฯ จะให้้บริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ โดยสามารถให้้บริิการแก่่หน่ว่ ยงานต้้นสัังกััด และมีีรายได้้จากการให้้บริิการแก่่หน่่วยงานภายนอกได้้ 
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ  (Service Delivery Unit)
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ช่วงที่ 2
ปี 2567 - 2569

ช่วงที่ 1
ปี 2564 - 2566

มวลชน (Mass)

กลุ่่�มประชาชน

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

แบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน (Segmented)

วิิธีีการสร้้างความสััมพัันธ์์

ช่่วงเวลาให้้บริิการ

ช่่องทางส่่งมอบ

ช่่วงเวลาราชการ

Automation (24/7)

ประชาสััมพัันธ์์ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของ สนพ. และ กระทรวง ประชาสััมพัันธ์์ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของ สนพ. และ กระทรวงพลัังงาน รวมทั้้�งขอความร่่วมมืือจากเครืือข่่าย รวมทั้้�ง
พลัังงาน รวมทั้้�งขอความร่่วมมืือจากเครืือข่่าย
การจััดกิิจกรรมสร้้างความสััมพัันธ์์ ให้้ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ

ช่่วงเวลาราชการ

ช่่องทางของศููนย์์ฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย ที่่�ตั้้�งศููนย์์ / เว็็บไซต์์  / ช่่องทางของศููนย์์ฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย ที่่�ตั้้�งศููนย์์ / เว็็บไซต์์ / Facebook / Application / Twitter การจััดส่่ง
Facebook / Application รวมทั้้�งการจััดส่่งรายงานตรง รายงานตรงจากศููนย์์ฯ รวมทั้้�ง ช่่องทางอื่่�นที่่�ได้้รัับความนิิยมในขณะนั้้�นช่่องทางของเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ทั้้�ง
จากศููนย์์ฯ ช่่องทางของเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ทั้้�งภาครััฐ ภาครััฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสัังคม ช่่องทางที่่ส่� ่งตรงถึึงลููกค้้าที่่�ว่่าจ้้างบริิการ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสัังคม

Channels (CH) ช่่องทางในการส่่งมอบบริิการ มุ่่�งให้้ความสะดวกกัับผู้้�รัับบริิการให้้มากที่่สุ� ุด

งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ และกองทุุนฯ งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ กองทุุนฯ งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ กองทุุนฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี)
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) และเงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) เงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ และ
รายได้้จากค่่าบริิการ

แหล่่งรายได้้

ไม่่คิิดค่่าบริิการ

ไม่่คิิดค่่าบริิการ

การคิิดค่่าบริิการ

มีีทั้้�งส่่วนที่่คิ� ิดและไม่่คิิดค่่าบริิการ รวมทั้้�งมีีรายได้้จาก
การรัับ/ร่่วมวิิจัยั  หรืือ บริิการอื่่น� ๆ

กระทรวงพลัังงาน ภาครััฐ ภาคประชาชน ภาคธุุรกิิจทั้้�งใน และต่่างประเทศที่่�ขอรายงาน

Revenue Streams (RS) การสร้้างรายได้้จากการให้้บริิการจะเริ่่�มเมื่่�อช่่วงที่่�สอง และขยายรายได้้จากการบริิการให้้มากขึ้้�นในช่่วงที่่�สาม

กระทรวงพลัังงาน ภาครััฐ ภาคประชาชน

ขอบเขตผู้้รั� ับบริิการ

Customer Segment (CS) ผู้้�รัับบริิการจะขยายขอบเขตไปสู่่�การให้้บริิการในธุุรกิิจเพื่่�อแสวงหารายได้้ และ ทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนแต่่ละกลุ่่�มให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook

ช่่องทางสร้้างความสััมพัันธ์์

รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU ไว้้  จััดเตรีียม รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU ไว้้ และเพิ่่�มเติิม รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU และจากภาค
แนวทางการรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานภายนอก หน่่วยงานที่่�มีีความร่่วมมืือ MOU รวมทั้้�งจััดเตรีียม เอกชนและภาคประชาชน
กระทรวง
แนวทางการรวบรวมข้้อมููลจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

Descriptive Analytics วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงสถิิติิ แต่่มีี Predictive Analytics วิิเคราะห์์เชิิงลึึกสร้้างแบบ Prescriptive Analytics การวางแผนรองรัับสถานการณ์์
มิิติิที่่�มากกว่่าเผยแพร่่ในปััจจุุบััน
จำำ�ลองพยากรณ์์ (Trend & Forecasting)
ในอนาคต (Scenario Analysis & Planning)

กำำ�หนดรููปแบบตามกรอบ MOU และจััดทำำ�การเปิิด กำำ�หนดรููปแบบตามกรอบ MOU และจััดทำำ�การเปิิด จััดทำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐ และเชื่่�อมโยงข้้อมููล
เผยข้้อมููลภาครััฐบางส่่วน
เผยข้้อมููลภาครััฐบางส่่วน และทดสอบเชื่่�อมโยงข้้อมููล กัับ DGA
กัับ DGA

ดำำ�เนิินการกิิจกรรมในการจััดทำำ� Data Catalog ภายใน ดำำ�เนิินการกิิจกรรมในการจััดทำำ� Data Catalog ภายใน ขยายองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาศููนย์์ฯ ให้้กัับทุุกภาค
กลุ่่�ม MOU
กลุ่่�ม MOU และสร้้างเครืือข่่ายกัับหน่่วยงานใหม่่ที่่�จะ ส่่วนที่่�มีีความสนใจและอยู่่�ร่่วมกัันภายในเครืือข่่ายที่่�
เข้้าร่่วม MOU ในอนาคต
พััฒนาขึ้้�นในอนาคต

ศึึกษากฎหมายที่่ใ� ห้้อำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููล  กฎหมาย ศึึกษากฎหมายที่่ใ� ห้้อำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููล  กฎหมาย ปรัับปรุุงกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ให้้ทัันกัับ
ในการหารายได้้  กฎหมายในการปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะ ในการหารายได้้  กฎหมายในการปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะ การเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นตลอดระยะเวลาในการ
หน่่วยงาน
หน่่วยงานและดำำ�เนิินการตามผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมา พััฒนาศููนย์์ ฯ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

การเผยแพร่่ข้้อมููล

การสร้้างความรู้้�

การศึึกษากฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook สื่่�อวิิทยุุ การจััดประชุุมประจำำ�เดืือนหรืือจััดเป็็นกรณีีพิิเศษ

การรวบรวมข้้อมููล

Key Activity (KA) กิิจกรรมหลัักของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์

แนะนำำ� ชี้้�แจงขอบเขตอำำ�นาจและบริิการ
ประโยชน์์ที่่�ให้้ต่่อสัังคม

ประเด็็นสร้้างความสััมพัันธ์์

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

แนะนำำ� ชี้้�แจงขอบเขตอำำ�นาจและบริิการ ประโยชน์์ที่่�ให้้ต่่อสัังคม ผลการดำำ�เนิินงาน ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งด้้าน
พลัังงาน ด้้านการใช้้สารสนเทศ รวมทั้้�งการสืืบค้้น ค่่าบริิการ

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

Customer Relationship (CR) การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� ับผู้้�รัับบริิการ
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ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

• ดำำ�เนิินการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ระดัับผลผลิิต ผลลััพธ์์ ผลลััพธ์์ขั้้น� สุุดท้้ายที่่มีี� ผลจากการใช้้เครื่่อ� งมืือ
ทางการบริิหารที่่�บรรลุุประสิิทธิิผล
• ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงตามแนวทางที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาประเมิินผล รวมทั้้�งกำำ�หนดกรอบในการศึึกษาแนวทาง
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ประเมิินผลระดัับผลผลิิต นำำ�เครื่่อ� งมืือการบริิหารที่่เ� หมาะสมมาใช้้ในอนาคตใน
ระยะเวลาทุุก ๆ 3 ปีี

ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

มีีแผนงาน แผนปฏิิบัติั กิ ารที่่ชั� ดั เจน ศึึกษาแนวทางการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ประเมิินผลระดัับผลผลิิต
นำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารที่่�เหมาะสมมาใช้้

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง Upgrade อุุปกรณ์์เดิิมบางส่่วน ดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือใหม่่เพิ่่�มเติิมจาก ดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือใหม่่เพิ่่�มเติิมจาก
รวมทั้้� ง จัั ด หาอุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งมืื อ ใหม่่ เ พิ่่� ม เติิ ม จาก แนวทางการออกแบบที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ โดยวิิธีีการ แนวทางการออกแบบที่่ไ� ด้้รัับการอนุุมัติั ิ โดยวิิธีีการจััดหา
แบบการเช่่าซื้้อ� ทุุก ๆ 3 ปีี
แนวทางการออกแบบที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ โดยวิิธีีการ จััดหาแบบการเช่่าซื้้�อทุุก ๆ 3 ปีี
จััดหาแบบการเช่่าซื้้�อทุุก ๆ 3 ปีี

พัั ฒ นาบุุ ค ลากรที่่� มีี อยู่่�  ขอบุุ ค ลากรเพิ่่� ม  ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น พัั ฒ นาบุุ ค ลากรที่่� มีี อยู่่�  ขอบุุ ค ลากรเพิ่่� ม  ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น พััฒนาบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�  ขอบุุคลากรเพิ่่�ม (ถ้้าจำำ�เป็็น)
ข้้าราชการ พนัักงานราชการศึึกษาความจำำ�เป็็นในการ ข้้าราชการ พนัักงานราชการว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ในกรณีีมีีการเปลี่่�ยนลัักษณะหน่่วยงานให้้ดำำ�เนิินการ
ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก และว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษา
ตามผลการศึึกษา

ผลัักดััน ค่่านิิยม และ DNA ให้้บุุคลากรนำำ�ไปปฏิิบัติั จริ
ิ งิ บุุคลากรมีีลัักษณะตาม ค่่านิิยม และ DNA ที่่ต้้� องการ

Hardware

บุุคลากร

วััฒนธรรม

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุมเนื้้อ� งานตามขอบเขตการทำำ�งานภายใต้้หน่่วย
งานที่่มีี 
� MOU เพิ่่ม� มากขึ้้น�  วางแผนการพััฒนาและจััดหา
Software ทั้้�งรููปแบบที่่มีี 
� License และ No License

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุ ม เนื้้� อ งานตามขอบเขตการทำำ� งานภายใต้้
หน่่วยงานที่่มีี 
� MOU ร่่วมกััน วางแผนการพััฒนาและ
จััดหา Software ทั้้�งรููปแบบที่่�มีี  License และ No
License

Software

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุ ม เนื้้� อ งานตามขอบเขตการทำำ� งานภายใต้้
หน่่วยงานที่่มีี 
� MOU เพิ่่�มมากขึ้้�น วางแผนการพััฒนา
และจััดหา Software ทั้้�งรููปแบบที่่�มีี  License และ
No License

มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิในระบบงานและกระบวนงาน • มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิ ในระบบงานและกระบวนงานหลััก
หลััก ผลัักดัันให้้กระบวนงานหลัักได้้มาตรฐานสากล • ผลัักดัันให้้กระบวนงานหลัักได้้มาตรฐานสากลที่่กำ� ำ�หนด
ที่่�กำำ�หนด ผลัักดัันให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงและการ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี
Key Resources (KR) ทรััพยากรหลัักที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์

กระบวนการปฏิิบััติิงาน

การบริิหารและการประเมิินผล

ประเด็นดำ�เนินการ

3 - 30

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

หน่่วยงานในกระทรวงพลัังงาน

ผู้้�ประกอบการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ หน่่วยงาน ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรม เทคโนโลยีีสารสนเทศ
/ องค์์กรต้้นแบบทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�ประสบผล หน่่วยงาน / องค์์กรต้้นแบบ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�
สำำ�เร็็จ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ประสบผลสำำ�เร็็จ องค์์การระหว่่างประเทศที่่รั� บั ผิิดชอบ
การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และ
การวิิเคราะห์์เชิิงลึึก (Data Analytics) ด้้านพลัังงาน
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ด้้านการเผยแพร่่ข้้อมููล และ ประชาสััมพัันธ์์

ด้้านเทคโนโลยีี

ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรม เทคโนโลยีีสารสนเทศ
หน่่วยงาน/องค์์กรทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�ประสบ
ผลสำำ�เร็็จ  องค์์การระหว่่างประเทศที่่�รัับผิิดชอบการ
บริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และการ
วิิเคราะห์์เชิิงลึึก (Data Analytics) ทั้้�งด้้านพลัังงานและ
ด้้านอื่่�น ๆ  ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถาบัันการศึึกษา เอกชนด้้านสื่่�อโฆษณา

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงาน

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
สถาบัันการศึึกษา
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

ด้้านการได้้รัับข้้อมููล

Key Partners (KP) พัันธมิิตรหลััก

ประเด็นดำ�เนินการ

บทที่่� 4

การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
4.1 สถาปััตยกรรมองค์์กร TOGAF Framework
ในหััวข้้อนี้้�จะเป็็นการศึึกษา สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้้อมููลของการวิิเคราะห์์องค์์กรโดยใช้้กรอบแนวคิิดของสถาปััตยกรรม
องค์์กร (Enterprise Architecture) โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้การศึึกษาฯ ในโครงการนี้้� มีีความครบถ้้วน จากทั้้�งมุุมมองของการ
จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ฯ แบบดั้้ง� เดิิม และมุุมมองของสถาปััตยกรรมองค์์กร โดยเนื้้อ� หา ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสถาปััตยกรรมองค์์กรจะถููก
อธิิบายต่่อไปซึ่่�งจะกล่่าวถึึงสถาปััตยกรรมองค์์กรของการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในปััจจุุบััน และสถาปััตยกรรม
องค์์กรฯ ในอนาคต ตามลำำ�ดัับ
ในการศึึกษาสถานภาพปััจจุุบัันของระบบเทคโนโลยีีและการสื่่�อสารของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิโดยใช้้กรอบ
แนวคิิดของสถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture) นั้้�น ทางที่่�ปรึึกษาจะใช้้กรอบการทำำ�งาน (Framework)
ด้้านสถาปััตยกรรมองค์์กรของ The TOGAF Standard, Version 9.2 ซึ่่ง� พััฒนาโดย The Open Group (www.opengroup.org)
โดยกรอบการทำำ�งานนี้้ไ� ด้้รับั การพััฒนามาตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ. 1995 จนถึึงในปััจจุุบันั โดยถืือว่่าเป็็นกรอบการทำำ�งานด้้านสถาปััตยกรรม
องค์์กรหลัักหนึ่่�งในสี่่�ของกรอบที่่�ได้้รัับการยอมรัับ นอกเหนืือไปจาก Zachman Framework for Enterprise Architecture,
Federal Enterprise Architecture และ Gartner
ทั้้�งนี้้�กรอบการทำำ�งานของสถาปััตยกรรมของ TOGAF มีีจุุดเด่่นที่่�มีีการการระบุุเฟสในการดำำ�เนิินการที่่�ชััดเจน รััดกุุม 
โดยแต่่ละเฟสจะมีีการระบุุข้อ้ มููลนำำ�เข้้า สิ่่�งที่่�จะได้้รับั และแนวทางที่่�เป็็นไปได้้ในการดำำ�เนิินงาน ซึ่ง่� องค์์กรสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้เอง
ตามบริิบทขององค์์กร
กรอบการทำำ�งาน TOGAF ได้้มีีการนิิยามคำำ�ว่่า Enterprise หรืือองค์์กร ไว้้ได้้แก่่ “องค์์กร หรืือกลุ่่ม� องค์์กรที่่�ดำำ�เนิินการโดย
การมีีเป้้าหมายเดีียวกััน” ซึ่่�งอาจหมายถึึงองค์์กรในฐานะนิิติบุิ ุคคล หรืือแผนกภายในองค์์กรก็็เป็็นได้้ หรืืออาจหมายถึึงพัันธมิิตร
ระหว่่างองค์์กรก็็ได้้เช่่นกััน และได้้มีีการนิิยามคำำ�ว่่า Architecture หรืือสถาปััตยกรรมไว้้ได้้แก่่  “โครงสร้้างขององค์์ประกอบ
และความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบเหล่่านั้้�น รวมไปถึึงหลัักการและข้้อแนะนำำ�ที่่�ปกครองและปรัับเปลี่่�ยนการออกแบบ
สถาปััตยกรรมตามเวลาเปลี่่�ยนแปลงไป” และเมื่่�อรวมคำำ�ทั้้�งสองเข้้าด้้วยกััน TOGAF ได้้อธิิบายความหมายของ Enterprise
Architecture ว่่าเป็็น โครงสร้้างขององค์์ประกอบ กระบวนการ ความสามารถ สารสนเทศ เทคโนโลยีี ที่่�สร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และการปกครองขององค์์กรหรืือส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร
ในการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กรนั้้�น กรอบการทำำ�งาน TOGAF นำำ�เสนอ TOGAF Architecture Development
Method (ADM) หรืือวิิธีีพัฒ
ั นาสถาปััตยกรรมขึ้้�น โดยเป็็นกระบวนการที่่�ใช้้ในการพััฒนาแบบต่่อเนื่่�อง (Continuous Development)
สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถบรรลุุตามเป้้าหมายในการทำำ�งานด้้วยสถาปััตยกรรมได้้ โดยวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรม
ประกอบไปด้้วย 9 เฟส ดัังที่่�แสดงในรููปที่่� 4.1-1 ดัังแนวคิิดต่่อไปนี้้�
P. เฟสเริ่่�มต้้น (Preliminary Phase) ประกอบไปด้้วยการประเมิินสถาปััตยกรรมการทำำ�งาน ความสามารถการทำำ�งาน
ในปััจจุุบััน
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

4-1

A. เฟสวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม (Architecture Vision Phase) เป็็นการระบุุวิิสััยทััศน์์ เป้้าหมายของสถาปััตยกรรม
การทำำ�งานในอนาคต ซึ่่�งรวมไปถึึงส่่วนที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับสถาปััตยกรรม (Non-architect) ด้้วย
B. เฟสสถาปััตยกรรมทางธุุรกิิจ (Business Architecture Phase) ซึ่ง่� ระบุุมิติิ ใิ นทางธุุรกิิจขององค์์กร ที่่�จะต้้องสอดคล้้อง
กัับสถาปััตยกรรมองค์์กร ได้้แก่่ ความสามารถ การส่่งมอบคุุณค่่า โครงสร้้างองค์์กร กำำ�ลัังคน เป็็นต้้น
C. เฟสสถาปััตยกรรมระบบสารสนเทศ  (Information System Architecture Phase) ซึ่่�งระบุุถึึงโครงสร้้างข้้อมููล
ฐานข้้อมููล ที่่�สอดคล้้องกัับสถาปััตยกรรมข้้อมููล
D. เฟสสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีี (Technology Architecture Phase) ระบุุถึึงเทคโนโลยีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทั้้�งในส่่วน
ฮาร์์ดแวร์์และการสื่่�อสาร
E. เฟสประเมิินโอกาสและวิิธีีการดำำ�เนิินการ (Opportunities & Solution Phase) ภาพการทำำ�งานในลัักษณะแผนที่่�
นำำ�ทาง (Roadmap) ตามช่่องว่่าง (Gap) ที่่�เกิิดจากวิิเคราะห์์สถาปััตยกรรมในเฟส B C และ D
F. เฟสการวางแผนการโยกย้้ายสถาปััตยกรรม  (Migration Planning Phase) กระบวนการยืืนยัันแผนที่่�นำำ�ทางของ
สถาปััตยกรรมและรายละเอีียดการโยกย้้าย ยืืนยัันคุุณค่่าทางธุุรกิิจ (Business Value) และรายละเอีียดต้้นทุุนในการโยกย้้าย
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
G. เฟสการปกครองการดำำ�เนิินการ (Implementation Governance Phase) การปรัับการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง
(Conformance) กัับสถาปััตยกรรม การวััดคุุม ข้้อตกลงระดัับการบริิการ (Service-Level Agreement SLA) ต่่าง ๆ
H. เฟสการจััดการความเปลี่่�ยนแปลงสถาปััตยกรรม  (Architecture Change Management Phase) เป็็นการรัักษา
วงจรการทำำ�งาน (Lifecycle) ให้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
รููปที่่� 4.1-1 เฟสของวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมของ TOGAF
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C.

Information
Systems
Architecture

Requirements
Management

Implementation
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F.
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โดยในหััวข้้อนี้้� จะครอบคลุุมการศึึกษา สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในเฟสเริ่่มต้
� น้ (Preliminary) ซึ่ง่� จะเชื่่อ� มโยงกัันกัับหััวข้้อ
การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กรที่่�ประกอบไปด้้วยการศึึกษาวิิเคราะห์์ตามวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมในเฟสตั้้�งแต่่  A – F
รวมไปถึึงการมองโอกาสและแนวทางการการพััฒนา (Opportunities and Solution) ในรููปแบบแผนปฏิิบัติั กิ าร แผนการลงทุุนและ
แผนงบประมาณในบทที่่� 8 อีีกด้้วย
จากการศึึกษาโครงสร้้างระบบสารสนเทศ สามารถประเมิินรายละเอีียดของสถาปััตยกรรมการทำำ�งานในปััจจุุบััน
ความสามารถการทำำ�งานในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้สามารถเตรีียมกรอบการทำำ�งานการปรัับสถาปััตยกรรมเป้้าหมาย โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ข้้อมููลนำำ�เข้้า
• ผัังโครงสร้้างองค์์กร
• แนวคิิดในการดำำ�เนิินการองค์์กรในปััจจุุบััน
• TOGAF Library ส่่วน TOGAF Standard Version 9.2
• พัันธกิิจและยุุทธศาสตร์์ปััจจุุบัันขององค์์กรแม่่  ซึ่่�งได้้แก่่สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน รวมไปถึึงกระทรวง
พลัังงาน เพื่่�อนำำ�มาใช้้กำำ�หนดสถาปััตยกรรมการทำำ�งานเป้้าหมาย
• รายชื่่�อพัันธมิิตรในการร่่วมดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ
2) รููปแบบองค์์กรสำำ�หรัับการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กร
จากผลการศึึกษาทั้้�งในด้้านกระบวนการทำำ�งาน ด้้านกฎหมาย ข้้อบัังคัับความมั่่�นคงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ด้้านการพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างองค์์กร และด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศรวมถึึงการศึึกษา
หน่่วยงานต้้นแบบที่่�ดีีเพื่่�อให้้ศูนู ย์์สารสนเทศพลัังงานแหล่่งชาติิสามารถตอบสนองต่่อประเด็็นทางข้้อมููล และสารสนเทศด้้านพลัังงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ทางที่่�ปรึึกษาจึึงนำำ�เสนอสถานการณ์์เพื่่�อเป็็นหมุุดหมายในด้้านสถาปััตยกรรมองค์์กร ดัังนี้้�
			สถานการณ์์ (Scenario): การปรัับเปลี่่�ยน ขยาย และดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร รวมถึึงพัันธกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิอย่่างเป็็นรููปธรรมโดยใช้้หลักั การ
สถาปััตยกรรมองค์์กร
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รููปที่่� 4.1-2 โครงสร้้างองค์์กรของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
องคกรอิสระ
•

คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน

•

สำนักงานคณะกรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

หนวยงานราชการ
•
สำนักงานรัฐมนตร�

•

สำนักงานปลัดกระทรวง

องคกรในกำกับ
รัฐมนตร�วาการ
กระทรวง
•

•

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

•

กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักงานกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง

•

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

•

สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

รัฐว�สาหกิจและ
บร�ษัทมหาชนในกำกับดูแล
•
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

•

บร�ษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)

สำนักงาน

สำนั
กงาน
นโยบายและ
นโยบายและ
แผนพลั
งงาน
แผนพลังงาน

กลุมตรวจสอบ
กลุมตรวจสอบ
ภายใน
ภายใน

ระบบบร�หาร

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กองนโยบาย
ปโตรเลียม

กองนโยบาย
ไฟฟา

กองนโยบาย
อนุรักษพลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กองนโยบาย
อนุรักษพลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน
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กลุมพัฒนา มพัฒนา
ระบบบร�หกลุ
าร

กองนโยบาย
ปโตรเลียม

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

กองนโยบาย
ไฟฟา

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

จากรููปที่่� 4.1-2 โครงสร้้างองค์์กรของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรแม่่ของศููนย์์เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สาร และหนึ่่�งในพัันธกิิจของ สนพ. ได้้แก่่ “บริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารด้้านพลัังงาน
บทสรุปผู้บริหาร
ของประเทศ” สามารถวิิ
เคราะห์์หน้้าที่่�หรืือภาระงานของศููนย์์ฯ ในปััจจุุบัันได้้ดัังนี้้�
โครงการศึ1.กษาการจั
ด
ทำแผนยุ
และออกแบบการพัาฒนพลัั
นาศูนงย์งาน
สารสนเทศพลั
งงาน เกี่่�ยวข้้องให้้กัับ สนพ.
บริิหารจััดการข้้ทอธศาสตร์
มููล สารสนเทศทางด้้
จากหน่่วยงานที่่�
แห่งชาติ2.
เพื่อนำำรองรั
บการใช้อขมูู้อลมูทางสถิิ
ลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการขั
นแผนพลั
งงานของ
�เสนอข้้
ติิ ภาพรวม ของข้้
อมููบลเคลืด้้า่อนพลัั
งงานให้้
กัับ สนพ.
ประเทศไทย
3. วิิเคราะห์์ สนัับสนุุนข้้อมููล สารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับ สนพ. ในการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจอื่่�น ๆ เช่่น การวิิเคราะห์์
นโยบาย มาตรการต่่าง ๆ
2.1 4.สถาปั
ตยกรรมองค์
รในปัจจุบัน
ดููแลโครงสร้้
างพื้้�นกฐานทางระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้
กัับ สนพ.
เมื่่อ� พิิจารณาจากมุุมมองของสถาปััตยกรรมองค์์กรตามกรอบของ TOGAF ซึ่ง่� มุ่่ง� เน้้นให้้สถาปััตยกรรมย่่อย 3 องค์์ประกอบหลััก
จากการนำกรอบแนวคิด TOGAF Framework มาปรับใช้กับข้อมูลที่ได้จาการศึกษาทบทวน รวบรวม
ทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ได้้แก่่ ด้้านธุุรกิิจ ด้้านระบบสารสนเทศ  และด้้านเทคโนโลยีี  จากการศึึกษาพบว่่า
สำรวจข้
อมูลที่เกี่ยกวข้
องกัจจุุบบัสถานะสถาปั
รในปันจได้้จุว่่บาในสถาปัั
ัน ตั้งแต่ตกยกรรมด้้
ระบวนการ
อมของวยฟัังก์์ชััน
สถาปััตยกรรมองค์์
รในปัั
ันมีีลัักษณะดัังตรููยกรรมองค์
ปที่่� 4.1-3 ซึ่่ก�งจะเห็็
านธุุรกิิสภาพแวดล้
จนั้้�น ประกอบไปด้้
ศูงานจัั
นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
่อสารอมูู(ศท.)
สนพ.
ภายใน สนพ.
เพื่อให้เข้าใจถึง
ดหารวบรวมข้้
อมููล งานประมวลผลข้้
ลสถิิติิพลั
ังงานและกองงานต่
งานเผยแพร่่ข้้าองมููๆลสารสนเทศ 
งานความร่่วมมืือต่่างประเทศ 
กระบวนการทางธุ
รกิจ กระบวนการทำงาน
การจั
ดเก็บอข้มููอลมูลในปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในอนาคต
งานวิิเคราะห์์พััฒนาแบบจำำ
�ลอง งานพััฒนาระบบเชื่่
�อมโยงข้้

ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ นำไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พบว่าสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม
รููปที่่ก� ร4.1-3 สถาปัั
ยกรรมองค์์
รในปััจจุุบัันของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
องค์
สนพ. เป็นตไปตามรู
ปทีก่ 13

รูปที่ 13 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

4-5

โดยในสถาปััตยกรรมย่่อยด้้านระบบสารสนเทศนั้้�น ประกอบไปด้้วยระบบสารสนเทศที่่�ครอบคลุุมข้้อมููลจากหน่่วยงาน
ภายใต้้กระทรวงและหน่่วยงานในกำำ�กัับ นอกกำำ�กัับ และจากต่่างประเทศ และสุุดท้้ายในด้้านสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีี ประกอบ
ไปด้้วยระบบเครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอก เครื่่�องแม่่ข่่าย และระบบจััดเก็็บข้้อมููล
ซึ่ง่� ในการปรัับเปลี่่�ยนและขยายการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ฯ ให้้สามารถรองรัับพัันธกิิจของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
นั้้�น มีีแง่่มุุมที่่�จะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจกระทบต่่อสถาปััตยกรรมองค์์กร ได้้แก่่ 
1. การเพิ่่�มขึ้้�นของรายละเอีียดข้้อมููล เช่่น จากการใช้้ข้้อมููลนำำ�เข้้าในลัักษณะรายเดืือน เปลี่่�ยนเป็็น การนำำ�เข้้าข้้อมููล
ในรายวััน
2. การเพิ่่�มขึ้้�นของชุุดฐานข้้อมููล ที่่�ทำำ�ให้้ศููนย์์ฯ สามารถทำำ�งานตามพัันธกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น เช่่น การนำำ�เข้้า
ข้้อมููลจากอุุปกรณ์์เซ็็นเซอร์์ตรวจจัับจำำ�นวนรถยนต์์บนท้้องถนน หรืือข้้อมููลจากสมาร์์ทมิิเตอร์์ต่่าง ๆ
3. การประมวลผลข้้อมููลในลัักษณะข้้อมููลขนาดใหญ่่  (Big Data) ทั้้�งในลัักษณะแบทช์์ (Batch) และลัักษณะออนไลน์์
(On-line)
ดัังนั้้�น จากผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� จากการปรัับเปลี่่�ยนและขยายการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ฯ ในมุุมมองจากสถาปััตยกรรมองค์์กร
แสดงดัังรููปที่่� 4.1-4 ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่่าศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารจะกระทบในระดัับของยููนิติ หลััก (Core Unit) และ
ฝ่่ายอื่่�น ๆ รวมถึึงหน่่วยงานภายใต้้กระทรวงและหน่่วยงานในกำำ�กัับจะกระทบในระดัับของซอฟต์์ยููนิิต (Soft Unit) และองค์์กร
ภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกระทบในระดัับของยููนิิตต่่อขยาย (Extended Unit)
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รููปที่่� 4.1-4 โครงสร้้างองค์์กรของสำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงานที่่�ได้้รับั ผลกระทบกัับการดำำ�เนิินการตามสถาปััตยกรรมองค์์กร
(Core Unit ระบุุด้้วยวงกลมสองวง Soft Unit ระบุุด้้วยเส้้นประ Extended Unit อยู่่�ภายนอกเส้้นประ)
องคกรอิสระ
•

คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน

•

สำนักงานคณะกรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

หนวยงานราชการ
•
สำนักงานรัฐมนตร�

•

สำนักงานปลัดกระทรวง

องคกรในกำกับ
รัฐมนตร�วาการ
กระทรวง
•

•

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

•

กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักงานกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง

•

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

•

สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

รัฐว�สาหกิจและ
บร�ษัทมหาชนในกำกับดูแล
•
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

•

บร�ษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)

สำนักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

กลุมตรวจสอบ
ภายใน

กลุมพัฒนา
ระบบบร�หาร

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กองนโยบาย
ปโตรเลียม

กองนโยบาย
ไฟฟา

กองนโยบาย
อนุรักษพลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
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3) หลัักการของสถาปััตยกรรมองค์์กรในด้้านต่่าง ๆ (Principles)
เพื่่�อให้้การวิิเคราะห์์ด้้านสถาปััตยกรรมองค์์กรในเฟสเริ่่�มต้้นสมบููรณ์์ ในหััวข้้อย่่อยนี้้� นำ�ำ เสนอหลัักการ (Principles)
ของสถาปััตยกรรมองค์์กรจากสภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน เพื่่�อเป็็นหลัักการฯ เริ่่�มต้้น และหลัักการดัังกล่่าวจะถููกปรัับเปลี่่�ยน
(Revise) ได้้ในอนาคต โดยทั่่�วไปสถาปััตยกรรมองค์์กรของ TOGAF จะแบ่่งหลัักการออกเป็็น 4 หััวข้้อหลััก ได้้แก่่ หลัักการ
ทางธุุรกิิจ (Business) หลัักการทางข้้อมููล (Data) หลัักการทางการประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููล (Application) และหลัักการทางเทคโนโลยีี 
(Technology) โดยศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารสามารถระบุุหลัักการได้้ดัังนี้้�
1. หลัักการทางธุุรกิิจ: “การวิิเคราะห์์และเผยแพร่่ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�มีีความถููกต้้อง” การนำำ�ข้้อมููลไปวิิเคราะห์์
รวมถึึงการพััฒนาสารสนเทศ ต้้องมีีความถููกต้้องแม่่นยำำ� (Accurate Analytics, AA)
2. หลัักการทางข้้อมููล: “เน้้นคุุณภาพ  ความปลอดภััย และธรรมาภิิบาลข้้อมููล” ข้้อมููลที่่�จะนำำ�เข้้าและประมวลผล
ต้้องมีีการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููลให้้แน่่ชััดก่่อน รวมไปถึึงการจััดการด้้านความปลอดภััยและธรรมาภิิบาลเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ในด้้านหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการเปิิดเผย ส่่งต่่อ หรืือเชื่่อ� มโยงข้้อมููล (Data Quality, Security and Governance, DQ และ SG)
3. หลัักการทางการประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููล: “การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�ตรงกัับความต้้องการ” การนำำ�ข้้อมููล
ไปวิิเคราะห์์ รวมถึึงการพััฒนาสารสนเทศขึ้้�น ต้้องสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder
Satisfaction, Sat)
4. หลัักการทางเทคโนโลยีี: “รองรัับงานอย่่างมีีมาตรฐานและคุ้้�มค่่า” เทคโนโลยีีที่่�ศููนย์์ฯ ใช้้ ต้้องรองรัับพัันธกิิจ
ของศููนย์์ สนพ. และองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีมาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ และเกิิดการใช้้งานอย่่างคุ้้�มค่่างบประมาณ (Supportive
Technology, STech)
โดยหลัักการเหล่่านี้้จ� ะถููกนำำ�เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม ยุุทธศาสตร์์ของศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิในต่่อไป
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4.2 การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
เมื่่�อนำำ�การวิิเคราะห์์ SWOT ตามแนวคิิดของ PESTEL รวมถึึงแผนยุุทธศาสตร์์ในบทที่่� 3 มาวิิเคราะห์์ ในหลัักการ
(Principles) ของสถาปััตยกรรมองค์์กรตามแนวทางของ TOGAF จะเป็็นการนำำ�มาประมวลให้้เข้้ากัันกัับเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
(Business Goals) ซึ่่�งในที่่�นี้้�ได้้แก่่เป้้าประสงค์์และตััวชี้้�วััดนั่่�นเอง โดยการทำำ�ให้้เข้้ากัันจะทำำ�ให้้เห็็นมิิติิการพััฒนาและออกแบบ
สถาปััตยกรรมองค์์กร เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่่าองค์์กรและระบบสารสนเทศจะถููกพััฒนา ไปในแนวทางเดีียวกัันได้้ และสามารถพิิจารณา
ตััวขัับเคลื่่�อนที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�ให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายได้้ (Business Driver)
Principles
AA DQ SG Sat STech
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความโปร่งใสให้สังคมเชื่อถือในการบริหารพลังงานของรัฐบาล
1. ตอบข้้อสงสััยด้้านพลัังงาน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อการ x
x
x
x
ให้้แก่่สัังคมได้้อย่่างเหมาะสม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สังคมในระดับที่  4-5 (เกณฑ์
ได้้ : ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย ประเมิน 5 ระดับ)
อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น แจ้งเตือน x
x
x
x
ปัญหาด้านพลังงาน
ร้อยละของผู้กด like หรือ share ต่อจ�ำนวนผู้ชม
x
x
x
เป้้าประสงค์์

ตัวชี้วัด

2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ  จ�ำนวนช่องทางการบริการข้อมูล สารสนเทศ  บท
การพยากรณ์์ ด้้านพลัังงาน วิเคราะห์ และ การคาดการณ์ ด้านพลังงาน
แก่่ทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างมีีประ
สิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ช่วงเวลาในการให้บริการ
จ�ำนวนเครือข่ายที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ผล
การวิเคราะห์และการคาดการณ์
จ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้บริการ (ราย)
ระบบการให้บริการได้รับมาตรฐานระดับสากล

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
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Principles
AA DQ SG Sat STech
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน
1. ข้้ อ มูู ล  สารสนเทศ  บท ร้้ อ ยละของกลุ่่� มตัั ว อย่่างผู้้�รัั บ บริิ ก ารที่่� มีี ความพึึ ง x
x
x
x
วิิเคราะห์์ ตััวแบบพยากรณ์์ พอใจต่่อการบริิการในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน
ด้้านพลัังงาน มีีมาตรฐาน ตรง 5 ระดัับ)
ตามความต้้ อ งการของผู้้�ใช้้
บริิการ
จำำ�นวนรููปแบบการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ  บท
x
x
x
วิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน
เป้้าประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

x

x

x

x

x

ระบบฐานข้้ อ มูู ล และระบบสารสนเทศ  ได้้ รัั บ
มาตรฐานระดัับสากล

x

x

x

x

จำำ�นวนระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจด้้านพลัังงาน ที่่�
ได้้รัับการพััฒนา/ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ

x

x

สััดส่่วนของจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่่�จััด
ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่่�ต้้องจััด
ทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

x

x

x

สััดส่่วนของจำำ�นวนรายงาน/บทวิิเคราะห์์ที่่�จััดทำำ�ได้้
ต่่อจำำ�นวนรายงานที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

x

x

x

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�จัดั ทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนข้้อมููล
ที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี
2. เผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศ  จำำ� นวนช่่องทางการบริิ ก ารข้้ อ มูู ล  สารสนเทศ 
การพยากรณ์์ ด้้านพลัังงาน บทวิิเคราะห์์ และ การคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน
แก่่ทุุ ก ภาคส่่วนได้้ อ ย่่างมีี 
ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล
ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ
จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่�ช่่วยเผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ 
ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์
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x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Principles
AA DQ SG Sat STech
สััดส่่วนของจำำ�นวนหน่่วยงานที่่�ส่่งข้้อมููลให้้ศููนย์์ฯ x
x
x
x
แล้้ว ต่่อจำำ�นวนหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้้องส่่งข้้อมููลใน
ช่่วง 5 ปีี
จำำ�นวนผู้้�เข้้าถึึงและใช้้บริิการ (ราย)
x
x
x
ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล
x
x
x
x
X
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง
1. เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี  ให้้กัับ จำำ�นวนแนวปฏิิบััติิที่่�ศููนย์์ข้้อมููลอื่่�น ๆ ในประเทศ  x
x
x
x
x
ศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
ขอเข้้าศึึกษา หรืือขอข้้อมููลเพื่่�อศึึกษากระบวนการ
ทำำ�งาน
2. บุุคลากรมีีคุุณลัักษณะและ ร้้อยละของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิและความสามารถ x
x
x
x
x
สมรรถนะตามเป้้ า หมาย ที่่� ตามเป้้าหมาย เช่่น การผ่่านการอบรมหรืือสอบ
กำำ�หนดไว้้
มาตรฐานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เป้้าประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

จากการวิิเคราะห์์ข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่ายุุทธศาสตร์์ในการขัับเคลื่่�อนมีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย/หลัักการทางธุุรกิิจ ซึ่่�ง
ในการขัับเคลื่่�อนสถาปััตยกรรมย่่อยทั้้�งในด้้านธุุรกิิจ ระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีีตามหลัักการเหล่่านี้้�จะช่่วยสนัับสนุุนให้้
องค์์กรบรรลุุซึ่�ง่ วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจและยุุทธศาสตร์์ได้้
ในการออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กรโดยใช้้กรอบการทำำ�งาน TOGAF ในขั้้�นตอนนี้้�จะกล่่าวถึึงเฟส ตาม TOGAF Architecture Development Method (ADM) หรืือวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรม ซึ่่�งได้้กล่่าวไปใน หััวข้้อ 4.1 โดยแบ่่งการออกแบบออก
เป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ การพััฒนาวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรมหรืือเฟส A และภาพรวมของการพััฒนาสถาปััตยกรรมย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้ง้� ในได้้ทางธุุรกิิจ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีี หรืือเฟส B-D ของวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมตามลำำ�ดับั ดัังที่่�แสดงในรููปที่่� 4.2-1
ทั้้�งนี้้�รายละเอีียดของสถาปััตยกรรมด้้านธุุรกิิจและระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีีจะอธิิบายในลำำ�ดัับต่่อไป 
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รููปที่่� 4.2-1 เฟสของวิิธีีพััฒนาสถาปััตยกรรมของ TOGAF ที่่�ครอบคลุุมในหััวข้้อนี้้�

Preliminary

A.

H.

Architecture
Vision

Architecture
Change
Management
G.

B.

Business
Architecture

C.

Information
Systems
Architecture

Requirements
Management

Implementation
Governance

F.

Migration
Planning

D.

E.

Technology
Architecture

Opportunities
and Solutions

วิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
ในเนื้้�อหาส่่วนนี้้� จะอธิิบายตามงานที่่�พึึงได้้จากวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรมตามกรอบ TOGAF ได้้แก่่  1) วิิสััยทััศน์์รวม
ถึึงประเด็็นของสถาปััตยกรรมองค์์กร 2) ร่่างแผนการสื่่�อสารองค์์กรเพื่่�อพััฒนาตามวิิสััยทััศน์์ และ 3) ผลทวนสอบ หลัักการเป้้า
หมายและตััวขัับเคลื่่�อน
1) วิิสััยทััศน์์และประเด็็นของสถาปััตยกรรมองค์์กร
ในการวิิเคราะห์์วิสัิ ยั ทััศน์ใ์ นด้้านสถาปััตยกรรมองค์์กร จะเริ่่ม� จากการระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการพััฒนาสถาปััตยกรรม
องค์์กรในปััจจุุบััน ซึ่่�งในที่่�นี้้�แสดงดัังตาราง 4.2-1 โดยระบุุประเด็็นดัังคอลััมน์์ที่่� 2 และระบุุปฏิิสััมพัันธ์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ
การวิิเคราะห์์ด้้วยหลัักการ RACI (Responsible – R, Accountable – A, Consulted – C และ Informed – I)
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 4.2-1 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กรและประเด็็นที่่�ต้้องพััฒนา
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ประเด็็น
ปฏิิสััมพัันธ์์
ผู้้�อำำ�นวยการ สนพ.
การนำำ�ข้้อมููลและสารสนเทศมาใช้้ แจ้้งงานให้้ทราบ (I) รัับฟััง
ในการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจ เช่่น ข้้อแนะนำำ� (C)
การเสนอแนะนโยบายและแผน
บููรณาการฯ
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์
การตอบสนองต่่อการทำำ�งานเชิิง รัับผิิดชอบ (A)
เทคโนโลยีีสารสนเทศและ พัันธกิิจให้้กัับ สนพ. และกระทรวง
การสื่่�อสาร สนพ.
พลัังงาน ด้้วยการออกแบบและ
(Enterprise Architect) พััฒนา สถาปััตยกรรมองค์์กร
หััวหน้้ากลุ่่�มพััฒนา
ดำำ�เนิินการออกแบบและพััฒนา ดำำ�เนิินการ (R)
สารสนเทศพลัังงาน
สถาปััตยกรรมระบบสารสนเทศ
หััวหน้้ากลุ่่�มวิิเคราะห์์และ ดำำ�เนิินการออกแบบและพััฒนา ดำำ�เนิินการ (R)
ประมาณการเศรษฐกิิจ
สถาปััตยกรรมธุุรกิิจ
พลัังงาน
หััวหน้้าพััฒนาระบบ
ดำำ�เนิินการออกแบบและพััฒนา ดำำ�เนิินการ (R)
คอมพิิวเตอร์์
สถาปััตยกรรมเทคโนโลยีี

สิ่่�งที่่�ต้้องส่่งมอบ
หลัักการในการพััฒนา
สถาปััตยกรรมองค์์กร

สถาปััตยกรรมองค์์กร

สถาปััตยกรรมระบบ
สารสนเทศ
สถาปััตยกรรมธุุรกิิจ

สถาปััตยกรรมเทคโนโลยีี

ซึ่่�งจากประเด็็นการวิิเคราะห์์ จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน อุุปสรรค โอกาส ของสถาปััตยกรรมปลายทาง ซึ่่�งได้้แก่่ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิ ดังั หััวข้้อ 3.1 นั้้�น จะได้้ประเด็็นที่่�ต้้องมีีการพิิจารณามุ่่�งเน้้น หรืือวิิสััยทััศน์์ ของสถาปััตยกรรมตามดัังตาราง 4.2-2 โดย
คอลััมน์์ที่่�สองจะระบุุความเชื่่�อมโยงระหว่่างประเด็็นฯ และเป้้าประสงค์์หลัักของยุุทธศาสตร์์ของศููนย์์ฯ
ตาราง 4.2-2 ประเด็็นวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
ประเด็็นตามวิิสััยทััศน์์
รองรัับเป้้าประสงค์์
สถาปััตยกรรม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและ
ย1.1) ตอบข้้อสงสััยด้้าน
สารสนเทศที่่มีีค
� วามถููกต้้อง
พลัังงานให้้แก่่สัังคมได้้อย่่าง
(Accurate Analytics)
เหมาะสมได้้ : ตรงประเด็็น
เข้้าใจง่่าย
คุุณภาพข้้อมููล
(Data Quality)

ย1.2) เผยแพร่่ข้้ อ มูู ล
สารสนเทศ  การพยากรณ์์
ด้้ า นพลัั ง งานแก่่ทุุ ก ภาค
ส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิผิ ล

เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ระบบและเครื่่�องมืือที่่�เหมาะ
สม และทัันสมััยในการพััฒนา
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล และ
สารสนเทศ

พััฒนาและจััดหาเครื่่�องมืือ
และพััฒนาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
วิิ ท ยาการข้้ อ มูู ล (Data
Science)

ระบบทวนสอบคุุณภาพข้้อมููล
ในถัังข้้อมููล ที่่�มีีประสิิทธิิผล
และประสิิทธิิภาพ มีีการนำำ�
เทคโนโลยีี Automation หรืือ
Semi-automation มาใช้้

ออกแบบสถาปัั ต ยกรรม
ระบบสารสนเทศที่่� ร องรัั บ
เทคโนโลยีี ETL-ELT
(E: Extraction,
L: Loading,
T: Transformation)
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ประเด็็นตามวิิสััยทััศน์์
สถาปััตยกรรม
ความปลอดภััย
และธรรมาภิิบาลข้้อมููล
(Security and Governance)
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและ
สารสนเทศที่่�ตรงกัับความ
ต้้องการ
(Stakeholder Satisfaction)

รองรัับเป้้าประสงค์์

เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ย3.1) เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่� มีีระบบความปลอดภััยและ ออกแบบระบบ ชั้้�นความ
ดีี ให้้กัับ ศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นใน ธรรมาภิิบาลข้้อมููล ที่่�เป็็นไป ลัับ เกณฑ์์ในการเข้้าถึึง
ประเทศ
ตามมาตรฐาน
เปิิดเผย ส่่งต่่อ
ย2.1) ข้้อมููล สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่่�รองรัับ ออกแบบสถาปััตยกรรม
การทำำ� Data Integration, ระบบสารสนเทศที่่�รองรัับ
บทวิิเคราะห์์ ตััวแบบ
พยากรณ์์ด้้านพลัังงาน
Data warehouse,
เทคโนโลยีี 
Data Integration,
มีีมาตรฐาน ตรงตามความ Big Data Platform
Data warehouse,
ต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
Big Data Platform
ย2.2) ผู้้�อยู่่�ในห่่วงโซ่่
อุุปทานได้้รัับประโยชน์์
จากการดำำ�เนิินการของ
ศููนย์์ฯ
ออกแบบสถาปััตยกรรม
รองรัับงานอย่่างมีีมาตรฐานและ ย3.1) เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่� ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
คุ้้�มค่่า (Supportive
ดีี ให้้กัับ ศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นใน ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ระบบ เทคโนโลยีีตามหลััก
Technology)
ประเทศ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและ มาตรฐานที่่�ระดัับนานาชาติิ
ย3.2) บุุคลากรคุุณลัักษณะ การสื่่�อสาร และการเชื่่�อม ยอมรัับ
โยงข้้อมููล ที่่�มีีมาตรฐาน
และสมรรถนะตามเป้้า
หมายที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้
		
2) ร่่างแผนแผนการสื่่�อสารองค์์กรเพื่่�อพััฒนาตามวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินการที่่�มุ่่�งสู่่�วิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรมเป้้าหมาย จึึงกำำ�หนดการสื่่�อสารไปยัังเป้้าหมายซึ่่�งได้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยแผนการสื่่�อสารฯ เพื่่�อให้้เกิิดการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิผลแสดงดัังตาราง 4.2-3 โดยใช้้หลัักการ RACI
(Responsible - R, Accountable - A, Consulted - C, Informed - I)
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 4.2-3 แผนการสื่่�อสารองค์์กรเพื่่�อพััฒนาตามวิิสััยทััศน์์ของสถาปััตยกรรม
ประเภทการสื่่�อสาร

การประชุุมครั้้�งแรก
การประชุุมติิดตาม
การรายงานสถานะ
ระดัับโครงการ
การติิดตามประเด็็นที่่�
ต้้องแก้้ไข
การเผยแพร่่ข่่าวสาร
ด้้านสถาปััตยกรรม
องค์์กร

ผู้้�อำำ�นวย
ผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�รัับผิิดชอบ
การ สนพ. ศููนย์์สารสนเทศ ในศููนย์์ฯ
พลัังงาน
แห่่งชาติิ
C, A
R
A
R
A
R
A
C

R

R

สนพ.

เป้้าหมายการสื่่�อสาร
กระทรวง องค์์กร
ภาค
พลัังงาน ภายนอก ประชาชน

x

X

x

X

x

x

x

x

x
x

X

3) ผลทวนสอบหลัักการเป้้าหมายและตััวขัับเคลื่่�อน
จากการวิิเคราะห์์ในส่่วนก่่อนหน้้า สามารถยืืนยัันหลัักการ เป้้าหมายและตััวขัับเคลื่่�อนเพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าวิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจ และเป้้าประสงค์์ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ได้้ดัังนี้้�
1. หลัักการทางธุุรกิิจ: “การวิิเคราะห์์และเผยแพร่่ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�มีีความถููกต้้อง” การนำำ�ข้้อมููลไปวิิเคราะห์์
รวมถึึงการพััฒนาสารสนเทศ ต้้องมีีความถููกต้้องแม่่นยำำ� (Accurate Analytics, AA)
2. หลัักการทางข้้อมููล: “เน้้นคุุณภาพ  ความปลอดภััย และธรรมาภิิบาลข้้อมููล” ข้้อมููลที่่�จะนำำ�เข้้าและประมวลผล
ต้้องมีีการตรวจสอบปรัับปรุุงข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�  รวมถึึงมีีการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููลให้้แน่่ชััดก่่อน รวมไปถึึงการจััดการด้้านความ
ปลอดภััยและธรรมาภิิบาลเพื่่�อให้้มั่่�นใจในด้้านหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการเปิิดเผย ส่่งต่่อ หรืือเชื่่�อมโยงข้้อมููล (Data Quality,
Security and Governance, DQ และ SG)
3. หลัักการทางประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููล: “การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�ตรงกัับความต้้องการ” การนำำ�ข้้อมููลไป
วิิเคราะห์์ รวมถึึงการพััฒนาสารสนเทศต้้องสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholder Satisfaction, Sat)
4. หลัักการทางเทคโนโลยีี: “รองรัับงานอย่่างมีีมาตรฐานและคุ้้�มค่่า” เทคโนโลยีีที่่�ศููนย์์ฯ ใช้้ ต้้องรองรัับพัันธกิิจของ
ศููนย์์ สนพ. และองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างมีีมาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ และเกิิดการใช้้งาน อย่่างคุ้้�มค่่างบประมาณ (Supportive
Technology, STech)
โดยหลัักการเหล่่านี้้� จะถููกถ่่ายทอดออกมาในลัักษณะสถาปััตยกรรมย่่อย ๆ ต่่อไป  ทั้้�งนี้้�แนวทางการพััฒนา
สถาปััตยกรรมองค์์กรในโครงการนี้้�จะเป็็นไปในลัักษณะรููปที่่� 4.2-2 ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าจะมีีการขยายเนื้้�องาน จากศููนย์์เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สาร โดยมีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของงานบริิการจััดการข้้อมููล และงานเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐในส่่วนของสถาปััตยกรรม
ทางธุุรกิิจ ในขณะที่่�สถาปััตยกรรมระบบสารสนเทศนั้้�นจะมีีการขยายเนื้้�อหาของเครื่่�องมืือในการจััดการการข้้อมููลที่่�จะมีีการ
เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต และในส่่วนของสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีีจะมีีการเพิ่่�มเติิมฟัังก์์ชัันที่่�สามารถรองรัับการเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อมููล
ชุุดข้้อมููลและการประมวลผลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่  ทั้้�งนี้้�จะมีีการออกแนวทางการทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ตามข้้อกฎหมาย ระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�ได้้วิิเคราะห์์ ในบทที่่� 7 อาทิิ การจััดชั้้�นความลัับของข้้อมููล หรืือการจััดการล็็อก เป็็นต้้น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รูปที่ 16 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

รููปที่่� 4.2-2 สถาปััตยกรรมองค์์กรของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานชาติิ จากปััจจุุบััน ถึึง อนาคต

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

บทสรุปผู้บริหาร
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4.3 การศึึกษา และออกแบบกระบวนการทางธุุรกิิจ
จากผลการศึึกษาทบทวน รวบรวม สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถาปััตยกรรมองค์์กร ด้้านธุุรกิิจที่่�กล่่าวมา
แล้้วนั้้�น ทางที่่�ปรึึกษาได้้นำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวมาผ่่านกระบวนการวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิม  โดยดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม  และออกแบบ
กระบวนการทำำ�งานใหม่่ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตสำำ�หรัับรองรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่  การพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างองค์์กรใหม่่
ที่่�ยกระดัับจากภารกิิจเดิิมที่่ท� างศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ การสื่่อ� สาร สนพ. (ศท. สนพ.) เคยดำำ�เนิินการมาก่่อนหน้้านี้้� และเพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ ยุุทธศาสตร์์ การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในบทที่่� 3 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าสถาปััตยกรรม
องค์์กรด้้านธุุรกิิจที่่�ทางศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่่�จะพััฒนาขึ้้�นใหม่่นั้้�น มีีภารกิิจ อำำ�นาจ และหน้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในหลายมิิติิ
ดัังนั้้�นทางที่่�ปรึึกษาจึึงได้้ดำำ�เนิินการออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กรด้้านธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมทั้้�งกระบวนการทำำ�งานที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต การพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างองค์์กรที่่�สอดคล้้องกััน กระบวนการทำำ�งานมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
4.3.1 กระบวนการทำำ�งานในอนาคต
การพััฒนายุุทธศาสตร์์ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่่�กล่่าวมาก่่อนหน้้านี้้� ได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ยุุทธศาสตร์์
และกลยุุทธ์์ในการขัับเคลื่่�อนศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคตไว้้อย่่างชััดเจน ส่่งผลให้้มีี  การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในกระบวนการทำำ�งานเดิิม (Old Core Process) และมีีการออกแบบกระบวนการทำำ�งานใหม่่ (New Core Process) ควบคู่่�กััน
ไปเพื่่�อรองรัับกัับแผนยุุทธศาสตร์์ที่่�ได้้วางแผนไว้้ โดยจะต้้องแก้้ปััญหาอุุปสรรค (Issues) ไม่่ว่่าจะเป็็นภาระงานที่่�มีีมากเกิินกว่่า
จำำ�นวนบุุคลากรที่่�มีีในปััจจุุบันั  ทัักษะของบุุคลากรที่่�มีีไม่่สอดคล้้อง กัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็ว ขั้้�นตอนการปฏิิบัติั ิ
งานการติิดต่่อประสานงานที่่�มีีจำำ�นวนมากเกิินไป  การทำำ�งานที่่�เน้้นการใช้้คนมากกว่่าการใช้้โปรแกรมช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งจะต้้อง
ตอบสนองหลัักการด้้านธุุรกิิจ (Business Principle) ที่่�มีีกระบวนการและขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านที่่�เป็็นมาตรฐาน ควรมีีการนิิยาม
ให้้ชัดั เจน เข้้าใจง่่าย และมีีการประกาศใช้้อย่่างเป็็นทางการและทั่่�วถึึง รวมไปถึึง การกำำ�หนดข้้อตกลงการปฏิิบัติั งิ าน (Operational
Level Agreement) มีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานที่่�กระชัับและไม่่ซ้ำำ��ซ้้อนเพื่่�อลดเวลาและเพิ่่�ม  ความถููกต้้องในการปฏิิบััติิงาน
มีีการกำำ�หนดขอบเขต บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบต่่อกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจน เพื่่�อช่่วยลดการทำำ�งานที่่�ซ้ำ�ซ้
ำ� ้อน
และมุ่่�งเน้้น การนำำ�เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
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จากหลัักการที่่�กล่่าวมาแล้้วทั้้�งหมด ทางที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กรด้้านธุุรกิิจ ในอนาคตส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�งาน (Business Processes) ตามที่่�แสดงในรููปที่่� 4.3-1
รููปที่่� 4.3-1 กระบวนการทำำ�งานที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต

กระบวนการหลัก (Core Process)
งานสรรหา รวบรวม รับส่งข้อมูล

งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน

งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจำ�ลอง

งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

งานบริหารจัดการข้อมูล

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

จากรูู ป จะแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่าทางที่่� ปรึึ ก ษาได้้ นำำ� เสนอวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องกระบวนการทำำ� งาน โดยแยกเป็็ น 8 หมวด
ของกระบวนการทำำ� งานหลัั ก (Core Process) โดยแบ่่งเป็็ น 3 ส่่วน ประกอบด้้ ว ย ส่่วนที่่� 1 การรัั ก ษา 5 หมวด
กระบวนการทำำ� งานหลัั ก  ส่่วนที่่� 2 การปรัั บ เปลี่่� ย น 1 หมวดกระบวนการทำำ� งานหลัั ก และส่่วนที่่� 3 การพัั ฒ นา
2 กระบวนการทำำ�งานหลััก โดยใช้้เครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain Analysis) มาพิิจารณาร่่วมกัับการวิิเคราะห์์
ความแตกต่่าง (Gap Analysis) ระหว่่างสถานะปััจจุุบัันและอนาคตของสถาปััตยกรรมองค์์กรด้้านธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกระบวนการ
ทำำ�งาน (Business Process) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 การรัักษา 5 หมวดกระบวนการทำำ�งานหลััก ทางที่่�ปรึึกษาได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า 5 หมวดกระบวนการทำำ�งาน
หลัักเดิิมที่่จ� ะต้้องรัักษาเอาไว้้ประกอบด้้วย งานประมวลผลข้้อมููลสถิิติพลั
ิ งั งาน งานวิิเคราะห์์พัฒ
ั นาแบบจำำ�ลอง งานพััฒนาระบบ
เชื่่�อมโยงข้้อมููล งานเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศ และงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ โดยทั้้�งหมดจะต้้องรัักษามาตรฐานไว้้ให้้ได้้
เตรีียมความพร้้อมในการยกระดัับไปสู่่�ระดัับสากล ถููกต้้อง ตามหลัักธรรมาภิิบาล และมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศให้้ครอบคลุุม
ทุุกกลุ่่�มและทุุกประเด็็น
ส่่วนที่่� 2 การปรัับเปลี่่�ยน 1 หมวดกระบวนการทำำ�งานหลััก คืือ งานสรรหารวบรวมและรัับส่่งข้้อมููลจะต้้องปรัับเปลี่่�ยน
กลยุุทธ์์ให้้เป็็นเชิิงรุุกให้้มากขึ้้�น เนื่่�องจากรััฐบาลมีีการขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลมีีการบัังคัับใช้้กฎหมาย ระเบีียบ และ
ข้้อบัังคัับทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งการแลกเปลี่่�ยน เชื่่�อมโยงและบููรณาการข้้อมููลเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความ
จำำ�เป็็นในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และในอนาคต ส่่งผลให้้การจััดหารวบรวมข้้อมููลในรููปแบบที่่�ผ่่านมาไม่่มีีประสิิทธิภิ าพเพีียงพอ การ
พััฒนาเทคโนโลยีีที่่�จะประยุุกต์์ใช้้กับั ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ที่่�มีีความหลากหลาย และมีีที่่�มาจากหลากหลายแหล่่งที่่�มา ช่่วย
ให้้กระบวนการทำำ�งานที่่�มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น สามารถพััฒนาการเข้้าถึึงข้้อมููล (Data Acquisition) ได้้โดยมีีประสิิทธิิภาพ รวม
ทั้้�งต้้องมีีการติิดต่่อสื่่�อสาร ประสานงานกัับหลากหลายหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน จึึงต้้องมีีการพััฒนา
กลยุุทธ์์ สำำ�หรับั กระบวนการทำำ�งานด้้านการจััดหาและรวบรวมข้้อมููลใหม่่ โดยทางที่่�ปรึกึ ษาได้้กำำ�หนดให้้เป็็นกระบวนการทำำ�งาน
ด้้านการสรรหา รวบรวม และรัับส่่งข้้อมููลด้้านพลัังงานและด้้านอื่่น� ๆ ที่่�มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้การบริิการข้้อมููลสารสนเทศด้้านพลัังงานของประเทศตรงตาม  ความต้้องการและเป็็นที่่�เชื่่�อถืือของผู้้�ใช้้ทุุก
กลุ่่ม� และทุุกประเด็็น ดัังนั้้�นกลยุุทธ์ใ์ นการทำำ�งานเพื่่�อให้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์จะต้้องเป็็นการทำำ�งานเชิิงรุุกและมีีมิิติที่่ิ ห� ลากหลาย
มากยิ่่�งขึ้้�น
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ส่่วนที่่� 3 การพััฒนา 2 กระบวนการทำำ�งานหลััก เนื่่�องจากบริิบทของภาครััฐในการส่่งเสริิมนโยบาย การเปิิดเผยข้้อมููล
ภาครััฐ (Open Data) และการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลภาครััฐหรืือธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ (Data Governance) เป็็นมาตรการหลััก
ที่่�บัังคัับให้้ทุุกหน่่วยงานจะต้้องมีีการจััดเตรีียมความพร้้อม  การปฏิิบััติิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ทางกฎหมาย
ทางที่่�ปรึกึ ษาจึึงได้้นำำ�เสนอการพััฒนา 2 กระบวนการทำำ�งานหลัักที่่�สนับั สนุุนแนวทางดัังกล่่าวประกอบด้้วย งานเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐ
(Open Data) และงานบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management) โดยทั้้�ง 2 หมวดกระบวนการทำำ�งานมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก
ในการขัับเคลื่่�อนและสนัับสนุุนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคต เนื่่�องจากการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�ดีีและ
การเปิิดเผยข้้อมููล ที่่�เป็็นประโยชน์์ มีีความถููกต้้อง ให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจข้้อมููลด้้านพลัังงานสามารถนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นไปต่่อยอดในการ
พััฒนาให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ทางด้้านพลัังงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการแข่่งขัันของประเทศ  และลดปััญหาการไม่่เข้้าใจ หรืือได้้รัับ
ข้้อมููลข่่าวสารด้้านพลัังงานที่่�ไม่่ถููกต้้อง ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสัังคมได้้อีีกด้้วย
4.3.2 สถาปััตยกรรมทางธุุรกิิจ
สำำ�หรัับสถาปััตยกรรมทางธุุรกิิจนั้้�น สามารถวิิเคราะห์์ได้้จากโครงสร้้างองค์์กรซึ่่�งแสดงลัักษณะการทำำ�งานตามภารกิิจ
(Function) ของแต่่ละฝ่่ายรวมไปถึึงกระบวนการหลััก (Core Process) และกระบวนการสนัับสนุุน (Support Process)
ที่่�ศูนู ย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิพึงึ มีี และในส่่วนนี้้จ� ะได้้ระบุุของส่่วนที่่�ต้อ้ งมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม (Gap) สำำ�หรับั สถาปััตยกรรมทาง
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งแนวทางการพััฒนาโครงสร้้างองค์์กรและบุุคลากรที่่�จะรองรัับการทำำ�งานภายใต้้ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ในอนาคต
รููปที่่� 4.3-2 สถาปััตยกรรมธุุรกิิจซึ่่�งแสดงส่่วนที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
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จาก รููปที่่� 4.3-2 แสดงถึึงโครงสร้้างองค์์กรที่่�ซึ่่�งแบ่่งการทำำ�งานออกตามภารกิิจ โดยประกอบไปด้้วย ฝ่่ายกลยุุทธ์์ข้้อมููล
องค์์กร (Enterprise Data Strategy) ฝ่่ายการบริิหารงานข้้อมููล (Data Operation Management) ฝ่่ายวิิเคราะห์์ธุรุ กิิจและข้้อมููล
(Business and Data Analytics) ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็น ฝ่่ายที่่�ดำ�ำ เนิินการกระบวนการหลัักของศููนย์์ฯ รวมไปถึึงฝ่่ายระบบสารสนเทศ 
(Information System) และฝ่่ายสนัับสนุุนซึ่่�งครอบคลุุมฝ่่ายการเงิิน งบประมาณ การคลััง บริิหารบุุคลากร และบริิหารทั่่�วไป 
ซึ่่�งเป็็นฝ่่ายที่่�ดำำ�เนิินการกระบวนการสนัับสนุุนของศููนย์์ฯ
นอกจากนั้้�น รููปที่่� 4.3-2 จะแสดงถึึงกระบวนการที่่�ศูนู ย์์สารสนเทศพลัังแห่่งชาติิพึงึ มีีภายใต้้ฝ่า่ ยต่่าง ๆ และใช้้เครื่่อ� งหมาย
ถููก (P) แสดงถึึงกระบวนการที่่� ศท. สนพ. สามารถรองรัับได้้อยู่่�แล้้ว และใช้้อัักษร G แสดงถึึงส่่วนที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการตามวิิสััยทััศน์์สถาปััตยกรรมและวิิสััยทััศน์์ของศููนย์์ฯได้้ ซึ่่�งจะมีีการระบุุการเพิ่่�มขีีดความสามารถของ
บุุคลากรและการทำำ�แผนปฏิิบััติิการเพื่่�อลดช่่องว่่าง ในบทที่่� 8
เมื่่อ� นำำ�สถาปััตยกรรมทางธุุรกิิจซึ่ง่� เกี่่ย� วเนื่่�องกัับการบริิหารจััดการและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสารสนเทศเชื่่อ� มโยงเข้้ากัับแนวทาง
ในการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีดัังรููปที่่� 4.3-3 จะเห็็นได้้ว่่าในกรณีี ที่่�จะต้้องมีีการผลัักดัันให้้ ศท. สนพ.
ปรัับเปลี่่�ยนและขยายภารกิิจไปเป็็นศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ในอนาคตนั้้�น จะต้้องมีีการพััฒนาทั้้ง� ด้้านโครงสร้้างองค์์กร
และบุุคลากรให้้มีีความสามารถการดำำ�เนิินการพััฒนารองรัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่และการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศระดัับชาติิ
รููปที่่� 4.3-3 การบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
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ตาราง 4.3-1 กระบวนการการบริิหารจััดการข้้อมููลเมื่่�อพิิจารณาตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
การบริิหารจััดการข้้อมููล
กระบวนการที่่�รองรัับอยู่่�แล้้ว
1. COLLECT: ระบุุแหล่่งข้้อมููลจำำ�เป็็น - แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการรัับข้้อมููล
ต้้องการใช้้ (Access and explore - พััฒนาโปรแกรม และส่่วนต่่อเชื่่อ� ม API
data)
- ติิ ด ตามข้้ อ มูู ล ให้้ เ ข้้ า มาตามเวลา
ที่่�กำำ�หนด

ส่่วนที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
- กำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบาย ด้้านข้้อมููล
- วางแผนพััฒนาการจััดเก็็บ ข้้อมููลใหม่่และ
ยกระดัับข้้อมููลปััจจุุบััน
- ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของมาตรฐาน
กฎหมาย และเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้าน
ข้้อมููล
- ยุุทธศาสตร์์ด้้านข้้อมููล

2. GOVERN: จััดการข้้อมููลเบื้้�องต้้น - Help desk
(Preprocess data)
- ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบ
- โครงสร้้างพื้้น� ฐานทางระบบสารสนเทศ 
- ออกแบบโครงสร้้ า งข้้ อ มูู ล และ
กระบวนการจััดการข้้อมููล
- ตรวจสอบความถูู กต้้ อง/สอดคล้้ อง
ของข้้อมููล

- ETL และการบริิหารข้้อมููล แบบ Staging
- บริิการด้้านคุุณภาพข้้อมููล
- จััดการการทดสอบระบบสารสนเทศ
- กำำ�กัับ ควบคุุม ติิดตาม  ธรรมาภิิบาล
ข้้อมููล รวมถึึง การรั่่�วไหลของข้้อมููล และ
คุุณภาพข้้อมููล
- งานด้้านกฎหมาย/ธรรมาภิิบาลข้้อมููล
- จััดการข้้อมููลที่่�ครบกำำ�หนด อายุุทำำ�ลาย
- จััดการสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงข้้อมููล
- วิิศวกรรมข้้อมููลทั่่�วไป และ การจััดเตรีียม
ข้้อมููล
- วิิศวกรรมข้้อมููลในฟัังก์์ชััน ทางธุุรกิิจของ
ศููนย์์

3. TRANSFORM: สร้้างแบบจำำ�ลอง - เครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการข้้อมููล
สำำ�หรับั การวิิเคราะห์์ (Develop model) - บริิหารจััดการ Data Catalog และ
สถาปััตยกรรมข้้อมููล
- Business Data Experts / Consultants
- Business Intelligence – Executive
/ Operations Dashboards
- งานวิิเคราะห์์ข้้อมููล

- รวบรวม Data catalog และสถาปััตยกรรม
ข้้อมููลของข้้อมููล ทุุกถัังใน ศููนย์์ฯ
- งานทางด้้านวิิทยาการข้้อมููล
- วิิ ศ วกรรมข้้ อ มูู ล และการพัั ฒ นาด้้ า น
Machine Learning
- งานพััฒนาข้้อมููล
- งานทางด้้าน DevOps
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การบริิหารจััดการข้้อมููล
4. SHARE: เชื่่� อ มโยงข้้ อ มูู ล เข้้ า กัั บ
เครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์และการแบ่่งปััน
ข้้อมููล (Share and integrate with
systems)
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กระบวนการที่่�รองรัับอยู่่�แล้้ว

ส่่วนที่่ต้� ้องมีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
- พััฒนาเทคนิิค การเผยแพร่่ข้้อมููลและการ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
- แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการเผยแพร่่ข้้อมููล
- ระบบและการบริิการส่่งมอบหรืือแบ่่งปััน
ข้้อมููลแบบอััตโนมััติิ
- ประมวลผลข้้อมููลและสถิิติเิ ผยแพร่่ภายใน
และภายนอกองค์์กร
- งานสื่่�อสารองค์์กร
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4.3.3 โครงสร้้างและแผนพััฒนาบุุคลากร
จากยุุทธศาสตร์์การปรัับเปลี่่�ยนภาครััฐเป็็นรััฐบาลดิิจิทัิ ลั และ แผนการพััฒนาองค์์กรและบุุคลากร เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนเป็็น
รััฐบาลดิิจิิทััล แนวทางการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว จำำ�เป็็นต้้องมีีการออกแบบ
รููปแบบองค์์กรและแนวทางการพััฒนาบุุคลากรที่่�เหมาะสม  โดยจากผลการศึึกษาทบทวน รวบรวม  สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่�อการออกแบบและพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture) ในบทที่่� 2 โดยเฉพาะในส่่วนแนวทางการพััฒนา
จััดทำำ�ข้้อเสนอแนะการพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างองค์์กรของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคต ทางที่่�ปรึกึ ษาได้้รวบรวม
ข้้อมููลทั้ง้� หมด มาทำำ�การวิิเคราะห์์ ในหลากหลายมิิติใิ ห้้สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
(ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 เป็็นองค์์กรสมรรถนะสููง) โดยมีีผลการศึึกษาดัังนี้้�
มิิติิด้้านภารกิิจและหน้้าที่่� (Function) ทาง ศท. สนพ. เคยรัับผิิดชอบ จากเดิิมแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�มงาน ประกอบด้้วย
กลุ่่ม� งานพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์ กลุ่่ม� งานพััฒนาสารสนเทศพลัังงาน และกลุ่่ม� งานวิิเคราะห์์และประมาณการเศรษฐกิิจพลัังงาน
ทางที่่�ปรึึกษาเสนอปรัับเปลี่่�ยนเป็็น 4 กลุ่่�มงาน 3 ระดัับ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• 4 กลุ่่�มงานคืือ กลุ่่�มงานจััดการระบบสารสนเทศ (Information System) กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์ข้้อมููล (Enterprise Data
Strategy) กลุ่่�มงานวิิศวกรรมข้้อมููล (Data Operation Management) และกลุ่่�มงานบููรณาการข้้อมููล (Business and Data
Analytics)
• 3 ระดัับคืือ เริ่่�มต้้นระดัับบริิหารตั้้�งแต่่ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงาน รองลงมา คืือระดัับปฏิิบััติิงานตั้้�งแต่่ 
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ที่่�ปรึึกษา นัักวิิเคราะห์์ นัักวิิชาการ หรืือวิิศวกร และระดัับสนัับสนุุนซึ่่�งครอบคลุุมฝ่่ายการเงิิน งบประมาณ การคลััง
บริิหารบุุคลากร บริิหารทั่่�วไป เป็็นต้้น
		มิิติิด้้านการพััฒนาทัักษะ (Skill) เนื่่�องจากการพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในปััจจุุบััน มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�รวดเร็็ว ส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาทัักษะ อาชีีพใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองลัักษณะงานที่่�เปลี่่�ยนไปด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการพััฒนา
ระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้บุคุ ลากรที่่�มีีทักั ษะที่่�แตกต่่างไปจากงานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เคย
ดำำ�เนิินงานมาก่่อนหน้้านี้้� ยกตััวอย่่างเช่่น นัักวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล (Data Scientist) วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer) นัักวิิเคราะห์์
เชิิงลึึก (Data Analyst) หรืือ นัักพััฒนาเป็็นต้้น ซึ่่�งการที่่�จะมีีทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้องในด้้านนี้้�จะต้้องได้้รัับการฝึึกฝนอบรม (Reskill)
หรืือต่่อยอด (Upskill) จากหน่่วยงาน องค์์กร หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีประสบการณ์์ ความรู้้� ความสามารถเฉพาะทางในแต่่ละด้้าน
		มิิติิด้้านการทำำ�งานเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategy) ในอดีีตที่่�ผ่่านมาหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีการเชื่่�อมโยง หรืือแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
จะใช้้วิธีีิ ในการขอความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน หรืืออาจจะมีีกรอบความร่่วมมืือ (MOU) ในการเชื่่อ� มโยงหรืือแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ซึ่่�งจะเป็็นการร่่วมมืือกัันในระหว่่างหน่่วยงานกัับหน่่วยงาน แต่่จากนโยบาย ในการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลส่่งผลให้้ทุุกหน่่วยงาน
จะต้้องจััดตั้้�งหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบในการติิดต่่อประสานงานตั้้�งแต่่การเก็็บรวบรวมข้้อมููล การนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์
การเผยแพร่่ข้้อมููล เป็็นต้้น ทำำ�ให้้ภาระงานในส่่วนนี้้ มีีปริ
� มิ าณเพิ่่�มมากขึ้้น� พร้้อมกัันในทุุกกระทรวง ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้การทำำ�งานบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ตามเป้้าหมายของรััฐบาล การจััดเตรีียมบุุคลากรให้้มีีความพร้้อมและการคััดสรรบุุคลากรที่่�มีีความหลากหลายและ
สอดคล้้องกัับภาระงานใหม่่ๆ เหล่่านี้้� ถืือว่่าเป็็นงานที่่�สำำ�คััญมาก จะต้้องมีีการวางแผนกลยุุทธ์์ในการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�มีีทัักษะ
ในการติิดต่่อประสานงาน การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ มีีความคล่่องตััว รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็ว ติิดตามข้้อมููลข่่าวสาร
เป็็นต้้น เบื้้�องต้้นทางที่่�ปรึึกษาได้้นำำ�เสนอตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการในกลุ่่�มงานที่่�ครอบคลุุมงานที่่�กล่่าวมานี้้� ได้้แก่่ นัักกลยุุทธ์์
ข้้อมููล (Data Strategy) นัักออกแบบข้้อมููล (Data Architect) นัักประชาสััมพัันธ์์ และนัักสื่่�อสารองค์์กร (Corporate Affairs)
ซึ่่ง� ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�เหล่่านี้้ไ� ม่่ได้้อยู่่ใ� นโครงสร้้างการทำำ�งานของ ศท. สนพ. แต่่มีีความจำำ�เป็็นอย่่างมากในการที่่�จะต้้องคััดสรรบุุคลากร
ที่่�มีีแนวทางการทำำ�งานเชิิงกลยุุทธ์์มาสนัับสนุุนการทำำ�งานภายใต้้ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
		มิิติิด้้านกฎหมายและธรรมาภิิบาล (Law & Governance) ในปััจจุุบัันจากกระแสการเปลี่่�ยนแปลง ทางเทคโนโลยีี
ที่่�รวดเร็็วเช่่น เทคโนโลยีี 5G อุุปกรณ์์ Internet of Things (IoT) หรืือเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) เป็็นต้้น หรืือแม้้กระทั่่�ง
การขยายตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการใช้้งาน Social Media ในประเทศไทย ส่่งผลกระทบ ต่่อการขัับเคลื่่�อนนโยบายต่่าง ๆ ของรััฐบาล
จะต้้องอ้้างอิิงกัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับโลก การเข้้าถึึงข้้อมููลหรืือแม้้กระทั่่�งการคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Security)
ทำำ�ให้้รััฐบาลต้้องปรัับปรุุงกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือกฎหมายที่่�ล้้าสมััย เพื่่�อมาปรัับใช้้ให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วเหล่่านี้้�
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โดยได้้ริิเริ่่�มการพััฒนากฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาดิิจิิทััล การเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) หรืือ การป้้องกัันภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ โดยจะมีีผลบัังคัับใช้้ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่่�งกฎหมายเหล่่านี้้�ครอบคลุุมถึึงการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิด้้วย เพื่่�อให้้การเตรีียมความพร้้อมและสามารถดำำ�เนิินงานตรงตามเจตนารมย์์ของกฎหมาย และการขัับเคลื่่�อน
ในการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ทางที่่�ปรึึกษาจึึงได้้เสนอตำำ�แหน่่งที่่�มีีความสำำ�คััญ ในการดำำ�เนิินงานด้้านกฎหมาย
ดิิจิทัิ ลั และเทคโนโลยีีรวมถึึงธรรมาภิิบาลข้้อมููล ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านกฎหมายดิิจิทัิ ลั (Digital Lawyer) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านธรรมาภิิบาลข้้อมููล
(Data Governance) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน Cyber Security และผู้้�เชี่่ย� วชาญ ด้้านระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Platform) เป็็นต้้น
จากที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น ทางที่่�ปรึึกษาได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการและการพััฒนาบุุคลากร ที่่�มีีศัักยภาพสููง
(Talent Management) โดยจะต้้องมีีการวางแผนการพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีอยู่่ภ� ายใน สนพ. และการคััดเลืือกสรรหาจากภายนอก
เพื่่�อให้้การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่� ทางที่่�ปรึึกษาออกแบบโครงสร้้างองค์์กร รวมทั้้�งมุ่่�ง
เน้้นการสร้้างความผููกพัันของบุุคลากรกลุ่่�ม  Talent ให้้เหมาะสมไม่่ว่่าจะเป็็นการดึึงดููด การพััฒนา และธำำ�รงรัักษาบุุคลากรที่่�มีี
ศัักยภาพสููง ให้้อยู่่�กัับองค์์กรยาวนาน ต่่อเนื่่�องไปสู่่� การวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) อีีกด้้วย
ดัังนั้้�น สนพ.จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องปรัับตััวสำำ�หรัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านต่่าง ๆ
รวมถึึงการสร้้างกำำ�ลัังคนที่่�มีีความสามารถทัันยุุคสมััย และมีีความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีี ซึ่่�งสอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในการขัับเคลื่่�อนแผนพลัังงานของประเทศต่่อไป ทางที่่�ปรึึกษาได้้วางแผนการพััฒนาบุุคลากร
ตามโครงสร้้างองค์์กรที่่�ออกแบบเบื้้�องต้้นโดยมีีรายละเอีียดดัังแสดง ในรููปที่่� 4.3-4
รููปที่่� 4.3-4 ผัังโครงสร้้างองค์์กร ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

จากผัังโครงสร้้างข้้างต้้น ทางที่่�ปรึกึ ษาได้้จัดั ทำำ� (ร่่าง) ความรัับผิิดชอบ/ลัักษณะงาน (Job Description) คุุณสมบััติเิ ฉพาะ
(Job Specification) และทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็น (Skill) ใน ภาคผนวก จ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการวางแผนการพััฒนาบุุคลากรภายใต้้
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ และใน ภาคผนวก ซ จะชี้้แ� จงรายละเอีียดแผนงาน/โครงการ อีีกทั้้ง� งบประมาณที่่�ใช้้ในการพััฒนา
บุุคลากรภายใต้้หััวข้้อ แผนงานพััฒนาบุุคลากร
4.3.4 ผัังการไหล (Workflow) ของกระบวนการหลััก และกระบวนการย่่อย
ที่่�ปรึกึ ษายึึดหลัักการของ The Open Group Architecture Framework หรืือ TOGAF ในการออกแบบศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิตามที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว ซึ่ง่� ขั้้น� ตอนหนึ่่�งใน TOGAF คืือ B: Business Architecture หรืือการออกแบบสถาปััตยกรรม
ทางธุุรกิิจ โดยเป็็นการกำำ�หนดกลยุุทธ์์หรืือยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร (Strategy) การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาล (Governance) และการ
กำำ�หนดกระบวนการทางธุุรกิิจ (Key Business Process) ซึ่่�งอธิิบายถึึงขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�จะช่่วยให้้สามารถบรรลุุถึึงเป้้าหมาย
ที่่�องค์์กรต้้องการ อีีกทั้้�งสามารถนำำ�ไปใช้้อธิิบาย ถึึงความต้้องการทางด้้านเทคนิิคที่่�จะเข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินงาน
การอธิิบายถึึงสถาปััตยกรรมทางธุุรกิิจนั้้�นสามารถอธิิบายได้้หลายรููปแบบรวมถึึง Business Process Model หรืือ
ผัังการไหล (Workflow) กรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นในระบบ (Business Use cases) และแผนภาพแสดงความสััมพัันธ์์ (Class Models)
หลัักการการจััดทำำ�การไหลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเข้้าใจว่่ากระบวนการคืืออะไรและเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ไหลของข้้อมููลในสภาพแวดล้้อมที่่�ใช้้ข้อ้ มููลอย่่างไร โดยจะต้้องมีีการบริิหารจััดการอย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดภาพรวมการ
ไหล ระดัับสถาปััตยกรรม  (Architectural Level) จนถึึงการสำำ�รวจกระบวนการ การทำำ�งานรููปแบบ end-to-end ในระดัับ
ปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้บรรลุุจุุดประสงค์์การจััดระเบีียบการไหลของข้้อมููล ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
การดำำ�เนิินงานและการบริิหารจััดการข้้อมููลด้้านพลัังงาน ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิอีีกด้้วย
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ถึึงแม้้ว่่ากระบวนการทำำ�งานในปััจจุุบัันของ สนพ. มีีการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ มีีกรอบมาตรฐานที่่�กำำ�หนดชััดเจน รวมถึึง
มีีการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบในแต่่ละส่่วนงานเป็็นที่่�เรีียบร้้อย แต่่ถ้้ามองในมุุมมองของการจััดทำำ�การไหลสำำ�หรับั ข้้อมููลขนาดใหญ่่นั้้น�
กระบวนการเดิิมยัังไม่่สามารถตอบโจทย์์กระบวนการการทำำ�งานได้้อย่่างครบถ้้วน เนื่่�องจากบริิบทที่่�เปลี่่�ยนไป เริ่่�มตั้้�งแต่่การนำำ�
ข้้อมููลเข้้าระบบ ตลอดจนการสร้้างแบบจำำ�ลองเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลจากที่่�ต่่าง ๆ มาเพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการทำำ�การวิิเคราะห์์ อีีกทั้้�ง
ยัังต้้องมีีการออกแบบ ปรัับปรุุงและพััฒนาระบบ มาตรฐานสากล และกระบวนการ ให้้สอดคล้้องและรองรัับกัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ 
(Big Data) อย่่างชััดเจน ดัังนั้้�นการออกแบบกำำ�หนดผัังการไหลของข้้อมููลที่่�เป็็นมาตรฐาน เพื่่�อนำำ�มาส่่งเสริิม ปรัับปรุุง และเพิ่่�ม
ประสิิทธิภิ าพของการจััดการข้้อมููลเดิิมของ สนพ. จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�การออกแบบและจััดทำำ�ผังั การไหล ของกระบวนการ
หลัักและกระบวนการย่่อยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) เพิ่่�มเติิมสำำ�หรับั ศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งจะมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น มีีแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล จากหลากหลายแหล่่ง รููปแบบข้้อมููลหลากหลายประเภท 
และมีีการส่่งหรืือแบ่่งปัันข้้อมููลให้้กัับหลากหลายส่่วนงาน ทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน รวมถึึงการบริิหารจััดการ
ข้้อมููลให้้มีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งการจััดทำำ�การไหลของข้้อมููลจะต้้องสอดรัับกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล (Data Governance) ซึ่่�งเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญในการพััฒนาการบริิหารจััดการข้้อมููลของศููนย์์ฯ และเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการต่่อไปในอนาคต
ภาพรวมของการะบวนการจััดการการไหลของข้้อมููลของศููนย์์ จำำ�เป็็นจะต้้องมีีความสอดคล้้องและสนัับสนุุนกัับ
กระบวนการทำำ�งานเดิิมของ สนพ. และต้้องมีีการจััดทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีความสอดคล้้องซึ่่�งกัันและกััน (Synchronization) ซึ่่�ง
กระบวนการการจััดการการไหลของข้้อมููลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่  (Big Data) ในภาพรวม  จะแบ่่งกระบวนการที่่�มีีผลต่่อการ
ทำำ�งานภายในของศููนย์์ฯ และ สนพ. โดยแบ่่งได้้เป็็น 4 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ 1. การจััดหาข้้อมููล (Data Acquisition) 2. การจััดเตรีียม
ข้้อมููล (Data Pre-processing and Quality Control) และ 3. การจััดเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการแสดงผลและการวิิเคราะห์์
(Data Modeling and Analytics) โดยส่่วนงานที่่� 4 เรื่่�องการเผยแพร่่และแบ่่งปัันข้้อมููล (Sharing Data)
รููปที่่� 4.3-5 ความสำำ�คััญของการกำำ�หนดผัังการไหลข้้อมููลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่

ข้้อมููลจาก: https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pra2.2017.14505401005
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููล เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญที่่
ั �จะส่่งเสริิมศัักยภาพของศููนย์์ฯ และ สนพ. ในการจััดการข้้อมููล
และส่่งผลให้้นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  โดยเป็็นการกำำ�หนดและบัังคัับใช้้นโยบาย ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านข้้อมููล
ของศููนย์์ฯ และ สนพ. อีีกทั้้ง� ยัังรวมไปถึึงการกำำ�หนดบุุคลากรและกระบวนการต่่าง ๆ เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่�มีีหรืือที่่�จะเกิิดขึ้้น� การนำำ�เอา
ซอฟต์์แวร์์มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการข้้อมููล ทำำ�ให้้ข้อ้ มููลนั้้�นมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ และเป็็นการเพิ่่�มศักั ยภาพให้้กับั
ศููนย์์ฯ และ สนพ. ในการบริิหารจััดการข้้อมููล ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยการจััดการข้้อมููลที่่�ดีี สามารถใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลได้้
อย่่างเต็็มที่่� จะส่่งผลให้้กลายเป็็นองค์์กรที่่�ได้้เปรีียบจากการวิิเคราะห์์ Insights ที่่�เป็็นผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก
ต่่อไป (ข้้อมููลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-in-disney-world-orlando/)
4.3.4.1 วััตถุุประสงค์์ในการจััดทำำ�ผัังการไหลข้้อมููลใน สนพ.
ตามหลััก TOGAF จุุดประสงค์์ของการจััดทำำ�ผัังการไหลของข้้อมููลนั้้�นเพื่่�อให้้ได้้กระบวนการไหลที่่�ให้้สอดคล้้องกัับ
ภาพรวมยุุ
ทธศาสตร์์กจารพั
ากการศึึ
กษายุุ
ของศููนย์์งฯงานแห่
 ดัังรููปที่่ง� ชาติ
4.3-6 ในด้้านการบููรณาการการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลและการดำำ�เนิินงาน
แผนยุทธศาสตร์
ฒนาศู
นย์ทสธศาสตร์์
ารสนเทศพลั
ระหว่่างหน่่วยงาน เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของ Data-driven Organization

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รููปที่่� 4.3-6 ภาพรวมของยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564
Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

Smart Operations
การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

การยกระดับความมัน่ คงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การท่องเที่ยว

ภาษีและรายได้

การบริหารจัดการชายแดน

การศึกษา

การลงทุน

การคมนาคม

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การสาธารณสุข

การค้า (นาเข้า ส่งออก)

สาธารณูปโภค

การจัดการในภาวะวิก ต

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์

การจัด ื้อจัดจ้าง

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทลั
การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล
การรับ ัง
ความคิดเห็น

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล
ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

สาหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้รูปาประสงค์์
ละกลยุุทธ์์ตามที่่�
ได้้กำำ�หนดไว้้
ยุุทแธศาสตร์์
ที่่� 4 ดัั
งนี้้� จิทัลของประเทศไทย
ที่ 2-5 แภาพรวมของยุ
ทธศาสตร์
ภายใต้
ผนพัฒนารั
ฐบาลดิ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเป็็นองค์์กรสมรรถนะสููงที่่�ยึพ.ศ.
ึดมั่่�นในหลัั
กธรรมาภิิบาล
2560-2564
(1.1) เป้้าประสงค์์ที่่� 4.2 กระทรวงพลัังงานเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลและเครืือข่่ายองค์์ความรู้้�ด้้านพลัังงานของประเทศที่่�ได้้
รัับความเชื่่�อถืือ
ยุท์ที่่ธศาสตร์
การยกระดับ�อคุหา รูู
ณภาพชี
ของประชาชน �เสนอข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ด้้านพลัังงาน
กลยุุทธ์
� 4.2.1 ทพััี่ฒ1:นาขอบข่่ายเนื้้
ปแบบวิตและช่่องทางการนำำ
ให้้เหมาะสม ถููกต้้อยุงแม่่นยำำ
�  เป็็นทปััี่ 2:
จจุุการยกระดั
บัันทัันสมััย บเข้้ขีาดใจง่่
ายและสอดคล้้อง กัับงความต้้
องการของกลุ่่
ทธศาสตร์
ความสามารถการแข่
ขันของภาคธุ
รกิจ �มเป้้าหมายทั้้�งภายในและ
ภายนอกกระทรวงพลัังงาน
ยุท์ที่่ธศาสตร์
การยกระดับหความมั
่นคงและเพิ
กลยุุทธ์
� 4.2.2 พััทฒี่ 3:
นาระบบการบริิ
ารจััดการ บูู
รณาการ่มความปลอดภั
และเชื่่�อมโยงข้้อยมููของประชาชน
ล เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ และผลััก
ดัันให้้มีีการจััดตั้้�งศููนยุย์์ทสธศาสตร์
ารสนเทศพลัั
ที่ 4:งงานแห่่งชาติิ
การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลFinal Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
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กลยุุทธ์์ที่่� 4.2.3 พััฒนาระบบการเชื่่�อมโยง ติิดต่่อประสานงานจากส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ที่่�มีีความทัันสมััย
และปลอดภััยของการเข้้าถึึงข้้อมููล
4.3.4.2 องค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญในการจััดทำำ�ผัังการไหลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล
(ข้้อมููลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-in-disney-world-orlando/)
การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููล (Data Governance) คืือการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง กระบวนการ บุุคลากร
และเทคโนโลยีีที่่� จำำ�เป็็ นในการจัั ดการและปกป้้ องข้้ อมูู ล ที่่� เป็็ นสิิ นทรัั พย์์ ที่่� สำำ�คััญข ององค์์ กร เพื่่� อรัั บประกัั นว่่าข้้ อ มูู ลนั้้� น
มีีความถููกต้้อง มีีความสมบููรณ์์ ปลอดภััย สามารถเชื่่�อถืือได้้ และค้้นหาได้้ง่่าย โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่ย� วเนื่่�องกัับข้้อมููล เช่่น ข้้อมููลรั่่ว� ไหล เป็็นต้้น โดยธรรมาภิิบาลข้้อมููลเปรีียบเสมืือนการสร้้างระเบีียบหรืือกฎ สำำ�หรับั การใช้้ข้อ้ มููล
ทั้ง้� ภายในและภายนอกองค์์กร ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เพิ่่�มคุณ
ุ ค่่าและเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ ของข้้อมููล การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููล จะอ้้างอิิงมา
จาก Data Management Association (DAMA) ซึ่่ง� เป็็นองค์์กรอิิสระที่่�รวบรวมผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านข้้อมููล เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความรู้้� 
ความเข้้าใจ และสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาแนวคิิด และแนวปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการข้้อมููล ซึ่่�งประกอบไปด้้วยองค์์ประกอบ
ทั้�ง้ สิ้้�น 10 ส่่วน โดยแต่่ละส่่วน มีีความสำำ�คััญและเกี่่�ยวข้้องซึ่่�งกัันและกััน โดยองค์์ประกอบทั้้�ง 10 ส่่วน มีีดัังนี้้� (รููปที่่� 4.3-7)
รููปที่่� 4.3-7 องค์์ประกอบของธรรมาภิิบาลข้้อมููล

1. สถาปััตยกรรมข้้อมููล (Data Architecture)
เป็็นการอธิิบายโครงสร้้างและความเชื่่อ� มโยงของข้้อมููลที่่�มีีในศููนย์์ฯ และ สนพ. อย่่างเช่่น ความเชื่่อ� มโยงระหว่่างข้้อมููล
ของแต่่ละกอง/สำำ�นักั  ทิิศทางการไหลของข้้อมููลจากหน่่วยงานในระดัับต่่าง ๆ ทั้ง้� หมด เพื่่�อให้้หน่่วยงานได้้เห็็นและเข้้าใจภาพรวม
ทั้้�งหมดของ สนพ.
2. การจำำ�ลองและออกแบบข้้อมููล (Data Modeling and Design)
โดยแบบจำำ�ลองของข้้อมููลอาจถููกแสดงอยู่่�ในรููปแบบของไดอะแกรม (Diagram) หรืือตาราง เพื่่�อใช้้ ในการวิิเคราะห์์
อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�เรีียกว่่า Business Glossary หรืือ Data Glossary รวมถึึงระบุุข้้อกำำ�หนดและการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้การสื่่�อสารระหว่่างหน่่วยงานเข้้าใจตรงกััน โดยสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ แบบจำำ�ลองข้้อมููลเชิิง
ความคิิด (Conceptual data model) แบบจำำ�ลองข้้อมููลเชิิงตรรกะ (Logical Data Model) และแบบจำำ�ลองข้้อมููลเชิิงกายภาพ 
(Physical Data Model)
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

3. การจััดเก็็บและบริิหารข้้อมููล (Data storage and Operation)
เป็็นการดำำ�เนิินการจััดการข้้อมููลตลอดทั้้�งวงจรชีีวิิตของข้้อมููล (Data Lifecycle) ตั้้�งแต่่การนำำ�เข้้า หรืือ สร้้างข้้อมููล
การใช้้งาน การสำำ�รองข้้อมููล (Backup) การกู้้�คืืนข้้อมููล (Restore) การจััดเก็็บข้้อมููลถาวร (Archive) กระบวนการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับวงจรชีีวิิตข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้้อมููลมีีความถููกต้้อง เป็็นระเบีียบและไม่่สููญหาย
4. ความปลอดภััยของข้้อมููล (Data Security)
เป็็นการป้้องกัันข้้อมููลในบริิบทของการรัักษาความลัับ ความถููกต้้องของข้้อมููล ความพร้้อมใช้้งาน ของข้้อมููล โดยต้้อง
ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การวางแผน การจััดทำำ�  การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดหรืือกฎหมาย และการบัังคัับใช้้นโยบายและขั้้�นตอนในการ
รัักษาความปลอดภััย เพื่่�อสนัับสนุุนในด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง กัับการพิิสููจน์์ตััวตน การกำำ�หนดสิิทธิิการเข้้าถึึงข้้อมููล การตรวจสอบการ
เข้้าถึึงข้้อมููล และความพร้้อมใช้้ ของข้้อมููลอย่่างเหมาะสม
5. การบููรณาการและความสามารถในการใช้้งานข้้อมููลร่่วมกััน (Data integration and Interoperability)
เป็็นการรวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ และสร้้างหรืือกำำ�หนดรููปแบบให้้สอดคล้้องกััน เข้้ามารวมอยู่่�ในแหล่่ง
ข้้อมููลเดีียวกััน เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการจััดทำำ�ข้้อมููลหลััก (Master Data) คลัังข้้อมููล (Data Warehouse) ทะเลสาบข้้อมููล (Data
Lake) รวมถึึงการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างสำำ�นักั /กอง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยควรมีีการกำำ�หนด
มาตรฐานหรืือข้้อตกลงร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานหรืือระหว่่างระบบขึ้้น� เพื่่�อให้้เกิิดการควบคุุมและจััดการคุุณภาพของข้้อมููลได้้ดีี 
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น และเป็็นประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่อไป
6. การบริิหารจััดการเนื้้�อหาและงานเอกสาร (Document and Content)
เป็็นการจััดการและควบคุุมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้างหรืือแบบกึ่่�งโครงสร้้าง เช่่น การจััดเก็็บ
และเข้้าถึึงข้้อมููลทั้�ง้ ที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบกระดาษ และไฟล์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น
7. การจััดการข้้อมููลหลัักและข้้อมููลอ้้างอิิง (Reference and Master Data)
เป็็นการบริิหารจััดการข้้อมููลเพื่่�อให้้ทุกุ หน่่วยงานสามารถเข้้าถึึงและใช้้ข้อ้ มููลร่่วมกัันได้้ โดยข้้อมููล อาจถููกเก็็บไว้้แหล่่ง
เดีียว หรืือมีีระบบที่่�ใช้้จัดั เก็็บเพื่่�อลดความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นของข้้อมููลที่่�มีีอยู่่ใ� นระบบ โดยมีีการกำำ�หนดมาตรฐานต่่าง ๆ เช่่น การทำำ�  Data
Quality Check เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลมีีคุุณภาพ ซึ่ง่� ข้้อมููลหลัักในที่่�นี้ คืื
้� อ ข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ และ สนพ. ส่่วนข้้อมููลอ้้างอิิงคืือข้้อมููลที่่�ไม่่
ได้้สร้า้ ง หรืือกำำ�หนดขึ้้น� เอง โดยจะอ้้างอิิงจากแหล่่งอื่่น� ๆ เช่่น ข้้อมููลจัังหวััด ข้้อมููลรหััสสกุลุ เงิิน เป็็นต้้น ในขั้้น� ตอนนี้้จ� ะต้้องมีีการ
กำำ�หนด Metadata ร่่วมกัันกัับ Business Glossary สำำ�หรับั อธิิบายบริิบทของข้้อมููลที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ
8. การจััดการระบบคลัังข้้อมููล (Data Warehousing and Business Intelligent) ร่่วมกัันกัับการทำำ� big data
เป็็นการดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลที่่�หลากหลาย รวมถึึงรููปแบบที่่�หลากหลายมาเก็็บ ในคลัังข้้อมููลที่่�
ได้้ออกแบบไว้้ตาม Logical Model ผ่่านกระบวนการ ETL และจััดทำำ�ให้้อยู่่�ในรููปแบบ ที่่�เหมาะสม ง่่ายต่่อการนำำ�ไปวิิเคราะห์์
ข้้อมููล ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่จะทำำ�ในรููปแบบ Dashboard และมีีมิิติต่่ิ าง ๆ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้เห็็นแง่่มุุมต่่าง ๆ ตามที่่�ต้้องการ
9. การจััดการ Metadata
เป็็นการบริิหารจััดการและกำำ�หนดข้้อมููลที่่�ใช้้กำำ�กับั และอธิิบายข้้อมููลหลัักหรืือข้้อมููลอื่่น� ๆ ซึ่่ง� รายละเอีียดใน Metadata
จะทำำ�ให้้ทราบถึึงคุุณลัักษณะและรายละเอีียดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลหลัักทั้้ง� หมด เพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานหรืือแม้้กระทั่่�งระบบคอมพิิวเตอร์์
อื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ข้้อมููล เข้้าใจข้้อมููลตรงกััน
10. การจััดการคุุณภาพข้้อมููล (Data Quality)
เป็็นการดำำ�เนิินการ และการควบคุุมกิิจกรรมต่่าง ๆ รวมถึึงการปรัับปรุุงข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้้อมููล มีีคุุณภาพ โดยต้้องทำำ�ให้้
ข้้อมููลมีีความถููกต้้อง (Accuracy) ข้้อมููลมีีความครบถ้้วน (Completeness) ข้้อมููลมีีความต้้องกััน (Consistency) ข้้อมููลมีีความ
เป็็นปััจจุุบััน (Timeliness) ข้้อมููลตรงตามความต้้องการของผู้้�ใช้้ (Relevancy) และข้้อมููลมีีความพร้้อมใช้้ (Availability) ซึ่่�งอาจ
มีีเครื่่�องมืือหรืือซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้ ในการวััดระดัับคุุณภาพของข้้อมููล การจััดการคุุณภาพข้้อมููล เพื่่�อประสิิทธิิภาพของการนำำ�ข้้อมููล
ไปใช้้ต่่อไป
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4.3.4.3 แนวปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� ที่่สุ� ด 
ุ (Best Practice) สำำ�หรัับกระบวนจััดการการไหลของข้้อมููลสำำ�หรัับ ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)
สำำ�หรัับการจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ทางที่่�ปรึึกษานำำ�เสนอแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด (Best Practice) สำำ�หรัับ
การจััดการการไหลของข้้อมููล ให้้สอดคล้้องกัับกรอบธรรมาภิิบาลข้้อมููล ซึ่่�งความหมายของธรรมาภิิบาลข้้อมููลคืือการกำำ�กัับดููแล
ข้้อมููล ซึ่ง่� ครอบคลุุมถึงึ กระบวนการ บุุคลากร และเทคโนโลยีี ที่่�จำำ�เป็็นในการจััดการและปกป้้องข้้อมููลที่่�เป็็นสิินทรััพย์ข์ ององค์์กร
เพื่่�อรัับประกัันว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีความถููกต้้อง มีีความสมบููรณ์์ ปลอดภััย เชื่่�อถืือได้้ และค้้นหาได้้ง่่าย โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ คืือ
เพื่่�อลดความผิิดพลาดที่่�จะเกิิดขึ้้น� ทั้้ง� ที่่�ตั้้ง� ใจหรืือไม่่ตั้้�งใจ โดยกระบวนการจััดทำำ�การไหลของข้้อมููลจะใช้้แนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดีีที่่
� สุ� ดุ ของการ
ทำำ� Data Management สำำ�หรัับการไหลของข้้อมููล (รููปที่่� 4.3-3 และ รููปที่่� 4.3-7) ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการจััดทำำ�ธรรมาภิิบาล
ข้้อมููลต่่อไป และเพื่่�อจััดทำำ�และออกแบบผัังการไหลให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันภายในศููนย์์ฯ และ สนพ.
แนวทางปฏิิบััติิที่ดีี่� ที่่สุ� ุดมีีส่่วนประกอบและขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
1. COLLECT: ระบุุแหล่่งข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�ต้้องการใช้้ (Access and Explore Data)
- เลืือกแหล่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสมที่่�สุุดกัับประเภทข้้อมููลโดยอาจมีีแหล่่งข้้อมููลที่่�ให้้ข้้อมููล ประเภทเดีียวกััน
หลายแหล่่ง สามารถนำำ�แหล่่งข้้อมููลเดีียวกัันมาจากหลายแหล่่งเพื่่�อทดสอบ ความถููกต้้องของข้้อมููลในขั้้�นตอนต่่อไป
- เลืือกแหล่่งข้้อมููลที่่�ส่่งได้้ตามวัันเวลาที่่�กำำ�หนดเป็็นประจำำ� (Timeliness)
- ระบุุประเภทข้้อมููล ตััวอย่่างเช่่น
• Repositories – SQL, noSQL, etc.
• Fie IO – text, spreadsheet, PDF, etc.
• Web sources – APIs, web scrape, RESTful, JSON, XML, email etc.
• Real-time sources – RPA, sensors, smart meter, GPS, etc.
- การรวมข้้อมููลและจััดกลุ่่�มประเภทเดีียวกัันเข้้าด้้วยกััน (Aggregate) จากข้้อมููลหลายๆ รููปแบบ เช่่น web,
images, text, video, และอื่่�น ๆ.
2. GOVERN: จััดการข้้อมููลเบื้้�องต้้น (Preprocess Data)
- การทำำ�ความสะอาดข้้อมููล (Data Cleansing) เช่่น ปรัับรููปแบบให้้สอดคล้้องกัันเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในแต่่ละ
Field ที่่�ใช้้งาน
- การเลืือกข้้อมููลที่่�ใช้้ (Identifying Specific/Subset Data) การปรัับประเภทข้้อมููล (Transformation) เช่่น
การปรัับ Spreadsheet หรืือ PDF ให้้เป็็น text เป็็นต้้น การย่่อขนาดไฟล์์
- การจััดการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููล (Data Quality Check) ซึ่่�งกระบวนการนี้้� จะจััดการ Faulty Data,
Outliers, Missing data และ Redundant Data สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ต้้องการใช้้แต่่ยัังไม่่มีีข้้อมููล อาจจะต้้องใช้้วิิธีีการประมาณการ
ข้้อมููลไปก่่อน เพื่่�อใช้้สำ�หรั
ำ ับการวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้น เช่่น ราคาน้ำำ�มั
� ันดิิบ เป็็นต้้น
- จััดระบบการนำำ�ข้้อมููลเข้้าแหล่่งจััดเก็็บข้้อมููลขนาดใหญ่่ใน Repositories เช่่น Relational Database, noSQL
Database, File หรืือ Data Lake เป็็นต้้น
3. TRANSFORM: สร้้างแบบจำำ�ลองสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ (Develop Model)
- การจััดทำำ� Metadata, Data Glossary และ Data Catalog
- เชื่่�อมโยงชนิิดข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) กัับชนิิดข้้อมููลที่่�ใช้้ทำำ�งานในปััจจุุบััน
- สร้้างแบบจำำ�ลองเพื่่�อการอธิิบาย (Descriptive) ทำำ�นาย (Predictive) และการตััดสิินใจ (Deciding) สำำ�หรัับ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขั้้�นสููง (อาจจะมีีการนำำ�เทคโนโลยีี Machine Learning มาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล)
4. SHARE: เชื่่อ� มโยงข้้อมููลเข้้ากัับเครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์และการแบ่่งปัันข้้อมููล (Share and Integrate with Systems)
- นำำ�ข้้อมููลเข้้า (Import) เพื่่�อเชื่่อ� มโยงกัับเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการแสดงผล (Visualization) เช่่น PowerBI, Tableau,
RapidMiner และเครื่่�องมืืออื่่�น ๆ
4 - 30

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- การเตรีียมข้้อมููลให้้พร้้อมใช้้สำำ�หรัับภายในหรืือภายนอกหน่่วยงาน เช่่น ผ่่านช่่องทาง APIs ในรููปแบบ เช่่น
XML, JSON หรืือ CSV เป็็นต้้น
รููปที่่� 4.3-8 แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด (Best Practice) ของการทำำ� Data Management สำำ�หรัับการไหลของข้้อมููล

โดยกระบวนการที่่�เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว จะต้้องมีีการควบคุุมโดยธรรมาภิิบาลข้้อมููลไปพร้้อม ๆ กััน เช่่น การกำำ�หนด
ความปลอดภััยของข้้อมููลและการกำำ�หนดวงจรชีีวิิตของข้้อมููล เป็็นต้้น
4.3.4.4 ความสััมพัันธ์์ของกระบวนการจััดการในแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด  (Best Practice) สำำ�หรัับการจััดการข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ (Big Data) กัับองค์์ประกอบในธรรมาภิิบาลข้้อมููล
กล่่าวได้้ว่่าผัังการไหลของข้้อมููลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) นั้้�น มีีความสััมพัันธ์์กัับการจััดทำำ�  ธรรมาภิิบาล
ข้้อมููลอย่่างแน่่นแฟ้้น ตาราง 4.3-2 อธิิบายความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบจากหััวข้้อที่่� 4.3.3.2 และแนวทางปฏิิบััติที่่ิ �ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับการจััดการข้้อมููลในหััวข้้อที่่� 4.3.3.3
ตาราง 4.3-2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการที่่�ดีีที่่�สุุดของการจััดทำำ�ผัังการไหลร่่วมกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล
Best practice

Data governance

1. Access and Explore data 1. Data Architecture

Descriptions
การจััดการวงจรชีีวิิตข้้อมููล การระบุุแหล่่งที่่�มา ของ
ข้้อมููล โดยกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของการนำำ�ข้้อมููลจาก
แต่่ละแหล่่งมาใช้้ในศููนย์์ฯ และ สนพ. โดยจััดทำำ�เป็็น
Business Glossary ในระดัับ Conceptual Model
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Best practice

Data governance

Descriptions

3. Data Storage and Oper- การจััดการข้้อมููลในเรื่่�องการนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบของ
ation
ศููนย์์ฯ หรืือ สนพ. รวมถึึงกระบวนการ ที่่�ใช้้ในการนำำ�
เข้้าข้้อมููล เข้้าสู่่�ระบบของศููนย์์ฯ หรืือ สนพ.
4. Data Security

การจััดการข้้อมููลตามหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ เช่่น มีีการ
กำำ�หนดสิิทธิิ การยืืนยัันตััวตน การเก็็บข้้อมููล Log
กิิจกรรมการทำำ�งาน เป็็นต้้น

6. Document and Content

2. Preprocess data
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การดููรููปแบบข้้อมููล วิิธีีการส่่งข้้อมููล วิิธีีการ นำำ�ข้้อมููล
เข้้ า (Data Ingestion) วัั น และเวลา ที่่� ไ ด้้ ข้้ อ มูู ล
ความใหม่่ของข้้อมููล (Data Freshness) ระบุุ Fields ข้้อมููลที่่�
ต้้องการใช้้ จัดั การข้้อมููล ที่่�เป็็นโครงสร้้าง (Structured
Data) กึ่่�งโครงสร้้าง (Semi-structured Data) และ
ไม่่มีีโครงสร้้าง (Unstructured Data) โดยกำำ�หนด
มาตรฐาน (Standard) ของข้้อมููลนำำ�เข้้า
1. Data Architecture
จััดเตรีียมระบบโครงสร้้างข้้อมููล Data Glossary และ
Data Catalog ที่่�ศููนย์์ฯ หรืือ สนพ. ต้้องการใช้้ และนำำ�
ไปใช้้ในการกำำ�หนดความปลอดภััยของข้้อมููล อีีกด้้วย
2. Data Modeling and Design จัั ดเตรีียมข้้ อมูู ลในรูู ปแบบ Relational, noSQL,
Batch, หรืือ Real-time Data ในรููปแบบ Logical
model สำำ�หรัับใช้้ในการสร้้างแบบจำำ�ลอง วิิเคราะห์์
หรืือนำำ�เสนอตามต้้องการ
3. Data Storage and Oper- กำำ�หนด Data Storage ในระดัับ Physical Model
ation
เพื่่�อระบุุข้้อมููลที่่�ถููกจััดเตรีียมและยัังไม่่ได้้จััดเตรีียม 
เช่่น ข้้อมููลที่่�มีีการประมาณการแล้้ว เป็็นต้้น รวมถึึง
การสำำ�รอง (Backup) ข้้อมููล
4. Data Security
กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบและการเข้้าถึึงข้้อมููล ในแต่่ละส่่วน
5. Data Integration and In- จััดเตรีียมข้้อมููลประเภทเดีียวกััน หรืือต้้องใช้้ด้้วยกัันไว้้
teroperability
ในกลุ่่�มก้้อนเดีียวกััน
6. Document and Content การกำำ�หนดรููปแบบข้้อมููล วิิธีีการนำำ�ข้้อมููลเข้้าและปรัับ
รููปแบบข้้อมููล (ETL) การเปลี่่�ยนแปลง รููปแบบข้้อมููล
เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์
10. Data Quality
ตรวจสอบความถููกต้้อง ความสอดคล้้องกััน และระบุุ
ข้้อมููลที่่�เข้้ามาไม่่พร้้อมกััน แต่่ต้้องใช้้ ในการวิิเคราะห์์
ด้้วยกััน เพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐาน ในการนำำ�ข้้อมููลมาใช้้

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Best practice

Data governance

Descriptions

3. Develop Model

2. Data Modeling and Design ออกแบบแบบจำำ� ลองเพื่่� อ การวิิ เ คราะห์์ รวมถึึ ง
การออกแบบโครงสร้้างข้้อมููลเพื่่�อการแบ่่งปัันข้้อมููล
ระหว่่างหน่่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
พลัังงาน
3. Data Storage and Operation การจัั ด การข้้ อ มูู ล รวมถึึ ง ระบุุ แ หล่่งเก็็ บ ข้้ อ มูู ล แบบ
จำำ�ลองทางด้้าน Physical และกำำ�หนดวิิธีีการสำำ�รอง
ข้้อมููล (Backup)
4. Data Security
กำำ�ห นดผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบเกี่่� ย วกัั บ การสร้้ า งแบบจำำ� ลอง
และกำำ�หนดการยืืนยัันตััวตน สิิทธิ์์� และ การควบคุุม
การเข้้าถึึงของผู้้�ใช้้แต่่ละคน หรืือแต่่ละหน่่วยงาน ที่่�ใช้้ข้อ้ มููลที่่�
วิิเคราะห์์ในแต่่ะละแบบจำำ�ลอง
5. Data Integration and In- รวบรวมข้้อมููลจากขั้้�นตอนที่่� 3 มาใช้้ในการสร้้างแบบ
teroperability
จำำ�ลองและการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน
7. Reference and Master สร้้างเอกสาร (Documents) เช่่น เกี่่�ยวกัับที่่�มา (Data
Data
Lineage) ของข้้อมููล โดยกำำ�หนด Reference ของ
แหล่่งข้้อมููลที่่�ได้้ เช่่น การจััดทำำ� Metadata หรืือ Data
Dictionary รวมถึึง ชนิิดของข้้อมููลให้้เป็็นระบบ
8. Data Warehousing and สร้้างแบบจำำ�ลองและเตรีียมข้้อมููลให้้พร้้อมสำำ�หรัับ
Business Intelligent
ทำำ�  Data Warehouse ทางด้้าน Logical Model
เพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้ากัับเครื่่�องมืือ Business Intelligent
9. การจััดการ Metadata
การสร้้าง Business glossary และ Data catalog
สำำ�หรัับชุุดข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ได้้จากแหล่่งข้้อมููลแต่่ละ
แหล่่ง การเชื่่อ� มโยงชุุดข้้อมููล Fields ในฐานข้้อมููลหรืือ
ใน Data Warehouse การกำำ�หนดชนิิดของข้้อมููล
เวลาที่่�ข้้อมููลพร้้อมใช้้ เป็็นต้้น
4. Share and Integrate with 1. Data Architecture
การกำำ�หนดวิิธีีเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน ทั้้�ง
systems
ภายในและภายนอก โดยการกำำ�หนดช่่องทาง รููปแบบ
ข้้ อ มูู ล ที่่� จ ะใช้้ ร่่ วมกัั น การทำำ�  Version Control
การกำำ�หนดมาตรฐานสำำ�หรับั การเชื่่อ� มต่่อกัับซอฟต์์แวร์์
หรืือเครื่่�องมืืออื่่�น ๆ
4. Data Security
การยืืนยัันตััวตน การกำำ�หนดสิิทธิกิ ารเข้้าถึึง ของแต่่ละ
หน่่วยงาน หรืือผู้้�มีีสิิทธิ์์�ในการนำำ�ข้้อมููล ไปใช้้
จากความสััมพัันธ์์ข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่าธรรมาภิิบาลข้้อมููลนั้้�นเป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง และมีีส่่วนในการจััดการผัังการไหล
ของข้้อมููลสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) โดยความสััมพัันธ์์ดัังกล่่าวจะมีีผลต่่อการออกแบบ ผัังการไหลของข้้อมููลในทุุกขั้้�น
ตอนของศููนย์์ฯ โดยรููปที่่� 4.3-8 แสดงภาพรวมความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการจััดการข้้อมููลตามแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด
และธรรมาภิิบาลข้้อมููล โดยในหััวข้้อถััดไป ทางที่่�ปรึกึ ษาจะทำำ�การออกแบบผัังการไหลของข้้อมููลโดยยึึดหลัักการจากรููปที่่� 4.3-9
สำำ�หรัับจััดการข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ หรืือ สนพ.
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รููปที่่� 4.3-9 ภาพรวมของกระบวนการไหลของข้้อมููลและธรรมาภิิบาลข้้อมููล

4.3.4.5 การออกแบบแบบจำำ�ลองทางด้้าน Logical Model ของสถาปััตยกรรมผัังการไหลของข้้อมููล และที่่เ� กี่่ย� วเนื่่�องกัับ
ธรรมาภิิบาลข้้อมููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
การออกแบบ Logical Model ทางที่่� ปรึึ ก ษาได้้ จัั ด ทำำ�ม าเป็็ น 3 ขั้้� น ตอน เพื่่� อ ให้้ ศูู น ย์์ ฯ  หรืือ สนพ.
ได้้เตรีียมพร้้อมในด้้านต่่าง ๆ เช่่น บุุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา และความพร้้อมของหน่่วยงานอื่่�น ๆ โดยที่่�ปรึึกษาได้้สร้้าง
แบบจำำ�ลองระบบปััจจุุบันั ของ สนพ. และออกแบบระบบสำำ�หรับั การ Transition ไปยัังศููนย์์ฯ ซึ่ง่� ได้้แบ่่งออกเป็็น 3 ระยะ โดยการ
ออกแบบการไหลของข้้อมููลของศููนย์์ฯ จะต้้องเริ่่�มต้้นและสอดคล้้องกัับบริิบทปััจจุุบัันของ สนพ. ร่่วมกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล เพื่่�อ
ให้้การจััดการเป็็นระบบ มีีมาตรฐาน และทำำ�งานได้้ อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ในหััวข้้อนี้้ ที่่
� ปรึ
� กึ ษาได้้ออกแบบแบบจำำ�ลองสำำ�หรับั การ
จััดการผัังการไหลของข้้อมููล ด้้าน Logical Model ตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุดร่่วมกัับองค์์ประกอบต่่าง ๆ ของธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ดัังต่่อไปนี้้�
1) ผัังการไหลในระบบปััจจุุบัันของ สนพ.
การออกแบบผัังการไหลและกระบวนการต่่าง ๆ ใน สนพ. ในขั้้น� ตอนแรก ทางที่่�ปรึกึ ษาได้้เข้้าไปสำำ�รวจกระบวนการ
ทำำ�งานในแต่่ละหน่่วยงานของ สนพ. ตลอดจนศึึกษารายละเอีียดธรรมาภิิบาลข้้อมููลในปััจจุุบันั ตามตาราง 4.3-2 และรููปที่่� 4.3-9
โดยรายละเอีียดผัังการไหล ณ ปััจจุุบัันของ สนพ. ในระดัับโครงสร้้างกระบวนการทำำ�งานสรุุปได้้ดัังรููปที่่� 4.3-10
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Share

ในแต่่ละขั้้�นตอน ที่่�ปรึึกษาสรุุปการทำำ�งานและประเด็็นเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
1. Identifying
a.. ระบบงานปััจจุุบััน
i. ระบุุรููปแบบจาก Data Sources ได้้ 3 รููปแบบคืือ Excel PDF และ web (html)
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i ข้้อมููลยัังไม่่มีีความทัันสมััย ส่่วนมากช้้า 1.5 ถึึง 2 เดืือน
ii ข้้อมููลที่่�ได้้รัับไม่่มีีความสม่ำำ��เสมอ หรืือบางครั้้�งไม่่มีีข้้อมููลเข้้า
เมื่่�อข้้อมููลที่่�ได้้รัับมีีการเปลี่่�ยนรููปแบบ เช่่น จำำ�นวน Columns หรืือแถวในไฟล์์ Excel ทำำ�ให้้ต้้องจััดรููปแบบใหม่่ จึึงจะสามารถ
นำำ�เข้้าสู่่�ระบบได้้
iv การจััดการหรืือการกำำ�หนดตััวผู้้�รับั ผิิดชอบยัังไม่่มีีกฎเกณฑ์์ชัดั เจน ทำำ�ให้้ไม่่มีีการควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control)
v. ข้้อมููลต้้องทำำ�การตรวจสอบและต้้องติิดตามเอง เช่่น กรณีีที่่�ส่่งไฟล์์ Excel มาใน email
2. Process Data
a. ระบบงานปััจจุุบััน
i. มีีการใช้้การ Key-in ข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบ โดยที่่�ไม่่สามารถนำำ�เข้้าได้้โดยอััตโนมััติิ
ii. ต้้องทำำ�การทำำ�ความสะอาด (Cleansing) ข้้อมููลเอง ใช้้การนำำ�เข้้าไฟล์์ Excel ตามรููปแบบที่่�กำำ�หนด เพื่่�อเข้้าสู่่ร� ะบบ
ฐานข้้อมููล
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
I. เมื่่อ� มีีข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้น� ระบบเดิิมที่่ยั� งั ไม่่รองรัับข้้อมููลที่่�เพิ่่�มขึ้้น�  ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดเก็็บข้้อมููลที่่�ต้อ้ งการเพิ่่�มได้้ โดยจะ
ต้้องใช้้การพััฒนาระบบเพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับข้้อมููลดัังกล่่าว
ii. ข้้อมููลมาในรููปแบบ PDF หรืือ Excel ในบางกรณีีทำำ�ให้้ต้้องใช้้การ Key-in เข้้าสู่่�ระบบฐานข้้อมููล
iii. การจััดเก็็บข้้อมููลประเภทไฟล์์ดิิบ (Raw File) และข้้อมููลดิิบ (Raw Data) ยัังเก็็บกระจััดกระจาย โดยเฉพาะ
ในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�รัับผิิดชอบ โดยยัังไม่่มีีรููปแบบหรืือโครงสร้้างที่่�ชััดเจน เป็็นมาตรฐาน
iv. การเพิ่่�มข้้อมููลหรืือการแก้้ไขข้้อมููลในไฟล์์ต้้นทาง จะทราบเฉพาะผู้้�รัับผิิดชอบเท่่านั้้�น ถ้้าต้้องการข้้อมููลที่่�เพิ่่�มหรืือ
แก้้ไข ต้้องสอบถามโดยตรงกัับผู้้�จััดทำำ�
v. ข้้อมููลไม่่มีีความสม่ำำ��เสมอ หรืือบางครั้้�งไม่่มีีข้้อมููลเข้้า โดยเมื่่�อถึึงวัันที่่� 12 ของทุุกเดืือนจะต้้องใช้้การประมาณการ
สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้ โดยเมื่่�อข้้อมููลดัังกล่่าวมาถึึงภายหลััง ผู้้�รัับผิิดชอบจะทราบด้้วยตนเอง และทำำ�การแก้้ไขข้้อมููลในระบบฐาน
ข้้อมููล ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�รัับผิิดชอบนั้้�น ๆ โดยผู้้�รัับผิิดชอบบางคนมีีการสร้้างเอกสารติิดตามข้้อมููลที่่�ต้้องการการแก้้ไขหรืือข้้อมููลที่่�ยััง
ไม่่ได้้นำำ�เข้้าระบบฐานข้้อมููล
vi. ต้้องทำำ�การตรวจสอบแก้้ไขข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อมููลพร่่อง (Missing Data) หรืือ Outlier ด้้วยตนเอง
3. Transform
a. ระบบงานปััจจุุบััน
i. นำำ�ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลปััจจุุบัันมารวบรวมโดยโปรแกรมเพื่่�อออกรายงาน ในแง่่มุุมต่่าง ๆ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
ii. ทำำ�การทำำ�ความสะอาดข้้อมููลโดยผู้้�รัับผิิดชอบ ซึ่่�งบางครั้้�งมีีข้้อมููลไม่่ครบจากฐานข้้อมููล
iii. ข้้อมููลรายงานยัังเป็็นรููปแบบ Excel หรืือ PDF
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. การออกรายงานยัังไม่่มีีความยืืดหยุ่่�น ถ้้าต้้องการเพิ่่�มข้้อมููล หรืือต้้องการดูู ในมุุมมองอื่่�น ๆ จะต้้องใช้้นัักพััฒนา
ในการแก้้ไขระบบการออกรายงาน
ii. ยัังไม่่มีีการควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control) สำำ�หรัับกำำ�หนดสิิทธิ์์� (Authorization) ในรายงานว่่าใครเข้้าถึึง
ส่่วนข้้อมููลส่่วนใดได้้บ้้าง
4. Share
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a. ระบบงานปััจจุุบััน
i. นำำ�รายงานที่่�ได้้เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ EPPO ในรููปแบบ Excel หรืือ PDF
ii. การนำำ�ข้้อมููลจากรายงานเพื่่�อมาจััดทำำ� PowerPoint ด้้วยตนเอง
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. การนำำ�รายงานเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ EPPO ยัังต้้องใช้้คนในการนำำ�เข้้า ซึ่่�งต้้องยัังมีีการกำำ�หนดมาตรฐานในบางส่่วน เช่่น
กำำ�หนดวัันที่่�นำำ�ข้้อมููลเข้้า
ii. ยัังไม่่มีีระบบติิดตาม (Tracking) สำำ�หรัับการตรวจสอบสถานะของการทำำ�งานของแต่่ละกระบวนการ (Process)
แบบอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้บางครั้้�งมีีความผิิดพลาด เช่่น ลืืมนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ หรืือในกรณีีที่่�ไม่่ได้้นำำ�รายงานเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ เกิิดจาก
สาเหตุุใด
2) การออกแบบผัังการไหลระยะที่่� 1 ของ สนพ.
การออกแบบผัังการไหลและกระบวนการต่่าง ๆ ของศููนย์์ฯ โดยเริ่่�มจากการพััฒนาต่่อจากระบบเดิิม  ใน ศท. สนพ.
โดยมีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการภายในให้้เป็็นแบบอััตโนมััติิ (Automation) ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อลดความผิิดพลาด
ที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ (Human Error) และประหยััดเวลาการทำำ�งานของผู้้�รัับผิิดชอบ อีีกทั้้�งมีีการเริ่่�มพััฒนา Metadata การจััดทำำ� 
Business Glossary และ Data Catalog เพื่่�อให้้การระบุุแหล่่งที่่�มาข้้อมููลและองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งาน
นอกเหนืือจากนี้้� เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิการเข้้าถึึงข้้อมููล ตามข้้อกำำ�กัับในธรรมาภิิบาลข้้อมููล ซึ่่�งในขั้้�นตอนนี้้มีี� ความจำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนด
การควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control) ให้้กัับบุุคลากรที่่�รัับผิิดชอบในแต่่ละขั้้�นตอนการทำำ�งาน เพื่่�อควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููล
ตามสิิทธิ์์� (Authorization) ที่่�ได้้รับั โดยการออกแบบภาพรวมระดัับ Logical Model แสดงใน รููปที่่� 4.3-11 และ กระบวนการไหล
ของข้้อมููลแสดงดัังรููปที่่� 4.3-12
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แผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 4.3-12 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ระยะที่่� 1
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รูปที่ 4.3-11 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ระยะที่ 1
ในแต่่ละขั้้�นตอนของระยะที่่� 1 ที่่�ปรึึกษาสรุุปการทำำ�งานและประเด็็นเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
1. Identifying
ในแต่ละขั้นตอนของระยะที่ 1 ที่ปรึกษาสรุปการทำงานและประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
a. ระบบงานในระยะที่่� 1
1. Identifying
i. ระบุุรููปแบบข้้อมููลจาก Data Sources ได้้ 3 รููปแบบคืือ Excel PDF และ web (html) เช่่น เดีียวกัันกัับระบบ
a. ระบบงานในระยะที
่1
เดิิมของ ศท. สนพ.
ในปััจจุุบััน เนื่่�องจาก หน่่วยงานภายนอกยัั
งไม่่มีีระบบที่่�มีีเสถีียรภาพในการให้้ข้้อมููลอััตโนมััติิ เช่่น ยัังไม่่มีี
ระบบการเชื่่�อมต่่อข้้อมููล ผ่่านช่่องทาง
APIs เป็็
น (เหมืือนกัั
บระบบปััได้
จจุุบั3ันรูของ สนพ.)
i. ระบุรูปแบบข้
อมูนลต้้จาก
Data Sources
ปแบบคือ Excel PDF และ web (html)
ii. เริ่่มมีี
� การนำำ�ข้้อมููเช่ลนเข้้เดี
าสู่่ยร� วกั
ะบบเพิ่่�
เติิมจากหน่่วยงานภายในที่่�
กำำ�กั
งงาน โดยหน่่วยงานที่่�
นกับมระบบเดิ
มของ ศท. สนพ. ในปั
จจุบั บโดยในกระทรวงพลัั
ัน เนื่องจาก หน่วยงานภายนอกยั
งไม่มี สนใจ
นำำ�เข้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสามารถดููรายละเอีียด ได้้จาก บทที่่� 2
ระบบที่มีเสถียรภาพในการให้ข้อมูลอัตโนมัติ เช่น ยังไม่มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
iii. เริ่่�มนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบเพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานภายนอกอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือ เช่่นเดีียวกััน โดยหน่่วยงาน
ผ่านช่อรงทาง
APIs เป็ได้้นจต้ากบทที่่�
น (เหมือ2นกับระบบปัจจุบันของ สนพ.)
ที่่�สนใจนำำ�เข้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสามารถดูู
ายละเอีียด
ii. เริม่มการเข้้
มีการนำข้
อมูลเข้(Internal
าสู่ระบบเพิ
่มเติมControl)
จากหน่วโดยใช้้
ยงานภายในที
่กำกับโดยในกระทรวง
iv. จััดทำำ�การควบคุุ
าถึึงภายใน
Access
รููปแบบ Role-Based
Access Control
พลั ง งาน โดยหน่
่ ส นใจนำเข้
า ข้ อคมูลากรในหน่่วยงานของ สนพ.
ล เพิ ่ ม เติ ม สามารถดู ร ายละเอี
ยด
(RBAC) เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิ์์� (Authorization)
ให้้กัับวผู้้�รัยงานที
ับผิิดชอบในศูู
นย์์ฯ และบุุ
โดยรายละเอีียด
เทคโนโลยีี RBAC จะกล่่าวถึึงในหัั
ถััดไป่ 2
ได้จวากข้้อบทที
v. พััฒนาซอฟต์์
�หรัับอติิมูดลตาม (Tracking)
ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับจากต้้่นนๆทางที่ไในแต่่ละเดืือน
iii. แวร์์เริ่มสำำนำข้
เข้าสู่ระบบเพิ่มตรวจสอบข้้
เติมจากหน่อมููวลยงานภายนอกอื
ด้รับความร่วเช่่น ยัั
มมือ งไม่่มีี
การนำำ�เข้้าข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้้า เป็็นต้้น
เช่น เดีย วกัน โดยหน่ว ยงานที่ส นใจนำเข้าข้อมูล เพิ่มเติมสามารถดูร ายละเอียด
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
ได้จากบทที
่2
i. ข้้อมููลยัังไม่่มีีความทัั
นสมััย ส่่วนมากช้้
า 1.5 ถึึง 2 เดืือน (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบััน ของ สนพ.)
ii. ข้้อมููลที่่�ได้้รัับ ไม่่มีีความสม่ำำ��เสมอ หรืือบางครั้้�งไม่่มีีข้้อมููล (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบััน ของ สนพ.)
4.3-29
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iii. เมื่่อ� ข้้อมููลที่่�ได้้รับั เปลี่่�ยนรููปแบบ เช่่น รููปแบบในไฟล์์ Excel ทำำ�ให้้ต้อ้ งจััดรููปแบบ โดยผู้้�รับั ผิิดชอบ เพื่่�อให้้สามารถ
นำำ�เข้้าสู่่�ระบบได้้ (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
2. Process Data
a. ระบบงานในระยะที่่� 1
i. ใช้้การ Key-in ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถนำำ�เข้้าสู่่�ระบบได้้โดยอััตโนมััติิ (เหมืือนกัับ ระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
ii. ใช้้การนำำ�ข้้อมููลในไฟล์์ Excel ตามรููปแบบที่่�กำำ�หนดเข้้าสู่่ร� ะบบแบบอััตโนมััติิ (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบันั ของ สนพ.)
iii. พััฒนาซอฟต์์แวร์์เพื่่�อทำำ�การทำำ�ความสะอาดข้้อมููล (Cleansing Data) เบื้้อ� งต้้น โดยซอฟต์์แวร์์ต้อ้ งมีีความสามารถ
ในการจััดการ Missing data การประมาณการข้้อมููล ที่่�ไม่่ได้้รัับเบื้้�องต้้น (เช่่น การใช้้เทคนิิค Interpolate) และการแก้้ไขปััญหา
ข้้อมููล ที่่�เป็็น Outlier แบบอััตโนมััติิ
iv. การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ดัังข้้อด้้านบนจะต้้องมีีการจััดเตรีียมฐานข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้� (1) ฐานข้้อมููล Staging เพื่่�อนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้รัับมาเตรีียมการ (2) ฐานข้้อมููล Profile เพื่่�อเก็็บข้้อมููลที่่�ติิดตามการประมาณการ ระบุุข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ หรืือข้้อมููล
ที่่�เป็็น Outlier ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้าระบบฐานข้้อมููลของศููนย์์ฯ หรืือฐานข้้อมููลของ สนพ.
v. พััฒนาระบบฐานข้้อมููลใหม่่  ให้้รองรัับข้้อมููลที่่�ได้้เพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานภายใต้้ กระทรวงพลัังงานและหน่่วยงาน
ภายนอก
vi. จััดทำำ�โครงสร้้างทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) เบื้้�องต้้น โดยอาจจะกำำ�หนด เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์หรืือ Storage
เฉพาะในการจััดเก็็บไฟล์์ เพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลให้้เป็็นระบบระเบีียบ และสามารถสืืบค้้นได้้ตาม Business Glossary
vii. จััดทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) โดยใช้้รููปแบบ Role-Based Access Control
(RBAC) เพื่่�อจััดทำำ�การให้้สิทธิ์์
ิ � (Authorization) ให้้กับั ผู้้�รับั ผิิดชอบในศููนย์์ฯ หรืือหน่่วยงานของ สนพ. โดยรายละเอีียดเทคโนโลยีี 
RBAC จะกล่่าวถึึงในหััวข้้อถััดไป
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. ข้้อมููลมาในรููปแบบ PDF หรืือ Excel บางกรณีีทำำ�ให้้ต้้องใช้้การ Key-in เข้้าสู่่�ระบบ (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ
สนพ.)
ii. ข้้อมููลมาไม่่สม่ำำ��เสมอ หรืือบางครั้้ง� ไม่่มีีข้้อมููล โดยเมื่่อ� ถึึงวัันที่่� 12 ของทุุกเดืือนจะต้้องใช้้การประมาณการ โดยเมื่่อ�
ข้้อมููลมาถึึง ซอฟต์์แวร์์ที่่�พััฒนาจะทำำ�การประมาณ ของ Missing value การขจััด Outlier โดยซอฟต์์แวร์์จะดำำ�เนิินการตาม
ข้้อกำำ�หนด เช่่น การสร้้างเครื่่อ� งมืือทางสถิิติเิ บื้้อ� งต้้น และซอฟต์์แวร์์ดังั กล่่าวจะสร้้างเอกสารการติิดตามและสถานะของข้้อมููลที่่�ได้้
ประมาณการหรืือ Outlier แบบอััตโนมััติิ
3. Transform
a. ระบบงานในระยะที่่� 1
i. นำำ�ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลปััจจุุบันั และข้้อมููลจากฐานข้้อมููลใหม่่มารวบรวม (Aggregate) เพื่่�อจััดทำำ�รายงานในแง่่มุุม
ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมตามความต้้องการ
ii. พััฒนา Data Model ใน Data Warehouse เพิ่่�มเติิม  เพื่่�อสามารถนำำ�ข้้อมููล จากฐานข้้อมููลเดิิมและฐานข้้อมููล
ใหม่่มาจััดสร้้าง Dashboard หรืือรายงาน ซึ่่�งมีีมิิติิและมุุมมองต่่าง ๆ ตาม Use Case ที่่�ศููนย์์ฯ หรืือ สนพ. ต้้องการ
iii. ข้้อมููลเพื่่�อการจััดทำำ�  PowerPoint บางส่่วนสามารถจััดสร้้างแบบอััตโนมััติิ โดยสามารถนำำ�  Dashboard หรืือ
รายงานจากระบบ Data Warehouse มาใช้้ประกอบ เพื่่�อลดภาระบางส่่วนบางขั้้�นตอนของการจััดทำำ� PowerPoint
iv. จััดทำำ�การเข้้าถึึงข้้อมููลภายใน (Internal Access Control) โดยใช้้รูปู แบบ Role-Based Access Control (RBAC)
เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิ์์� (Authorization) ให้้กัับผู้้�รัับผิิดชอบในศููนย์์ฯ หรืือหน่่วยงานของ สนพ. โดยรายละเอีียดเทคโนโลยีี  RBAC
จะกล่่าวถึึงในหััวข้้อถััดไป
b. ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
การออกรายงานมีีความยืืดหยุ่่�นเพิ่่�มขึ้้�นและตรงตามจุุดประสงค์์ที่่�ต้้องการของศููนย์์และจาก สนพ. แต่่เมื่่�อมีีรายงานใหม่่  ๆ
หรืือต้้องการรายงานในมิิติิอื่่�น ๆ ยัังคงต้้องอาศััย การพััฒนาระบบเพิ่่�มเติิม
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4. Share
a. ระบบงานในระยะที่่� 1
i. สร้้าง Dashboard ที่่�เป็็น Public Data นำำ�เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ หรืือ สนพ.
ii. สร้้าง APIs (Beta) สำำ�หรัับตอบสนองนโยบาย Open Data ให้้หน่่วยงานหรืือ ผู้้�ใช้้ภายนอกสามารถใช้้งานได้้
iii. การนำำ�ข้้อมููลเพื่่�อมาจััดทำำ�  PowerPoint โดยรายงานหรืือชาร์์ท  (Chart) บางส่่วน สามารถสร้้างแบบอััตโนมััติิ
จาก Dashboard ที่่�นำำ�ข้้อมููลมาจากจากระบบ Data Warehouse
iv. นำำ�รายงานที่่�ได้้เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ในรููปแบบของ Excel หรืือ PDF (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
b. ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
i. การนำำ�รายงานเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ยัังต้้องใช้้บุุคลากรในการนำำ�เข้้า ซึ่่�งยัังมีีการกำำ�หนดมาตรฐานบางส่่วน เช่่น วัันที่่�นำำ�
ข้้อมููลแสดงผล (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
ii. ยัังไม่่มีีระบบติิดตาม (Tracking) สำำ�หรัับการตรวจสอบสถานะของแต่่ละกระบวนการ (Process) แบบอััตโนมััติิ
ทำำ�ให้้บางครั้้�งมีีความผิิดพลาดในการนำำ�เข้้าข้้อมููล (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
5. การจััดทำำ� Business Glossary
a. การจััดทำำ� Business Glossary ในระยะที่่� 1 ซึ่่�งรายละเอีียดรููปแบบการจััดทำำ� Business Glossary และ Metadata
จะอธิิบายรายละเอีียดในหััวข้้อถััดไป  โดยการจััดทำำ�สามารถจััดทำำ�เอกสารเบื้้�องต้้นได้้ใน Excel หรืือถ้้ามีีงบประมาณ สามารถ
จััดซื้้�อซอฟต์์แวร์์เพื่่�อจััดการ Business Glossary ก็็ได้้
6. การจััดทำำ�มาตรฐานของกระบวนการไหล (Workflow Process Standard)
a. มาตรฐานในระยะที่่� 1
i. กำำ�หนดเวลาที่่�ได้้รัับข้้อมููลจากแหล่่งต้้นทาง โดยพยายามขอความร่่วมมืือให้้ได้้ ภายในวัันที่่� 12 ของทุุกเดืือน
ii. ขอความร่่วมมืือให้้ความใหม่่ข้้อมููลที่่�ได้้รัับ ล่่าช้้าไม่่เกิิน 2 เดืือน
iii. กำำ�หนดกรอบเวลาให้้ซอฟต์์แวร์์ทำำ�การประมวลผลเพื่่�อหาค่่าประมาณการ จาก Missing Data และการขจััด Outlier
โดยผลลััพธ์์จะแสดงให้้ผู้้�รัับผิิดชอบพิิจารณา ก่่อนนำำ�เข้้าฐานข้้อมููล Final ต่่อไป
iv. กำำ�หนดเวลาที่่�ชัดั เจนให้้เป็็นมาตรฐานสำำ�หรับั การนำำ�ข้้อมููลเผยแพร่่ในขั้้น� ตอนที่่� 4 (SHARE) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยรายงาน
ในรููปแบบ Excel, PDF, Dashboard การจััดสร้้าง API และการนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ หรืือ สนพ.
7. การจััดทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) โดยใช้้ Role-Based Access Control (RBAC)
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
RBAC เป็็นการควบคุุมการเข้้าใช้้งานในส่่วนต่่าง ๆ ของข้้อมููล โปรแกรม และฐานข้้อมููล ที่่�ได้้สร้้างขึ้้�นโดยเมื่่�อมีีการเรีียก
ใช้้งาน โดยแยกเป็็นส่่วน ๆ โดย RBAC จะคอยเช็็คผู้้�ใช้้งานแต่่ละคนว่่า มีีสิิทธิ์์�ที่่�จะเข้้าใช้้งาน ในส่่วนนี้้หรืื
� อไม่่ หากมีีก็็จะยอมให้้
เข้้าใช้้งาน แต่่ถ้้าหากไม่่มีีก็็จะทำำ�การแสดงข้้อความ  Error Forbidden ออกไป  เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานทราบว่่าไม่่มีีสิิทธิ์์�เข้้าใช้้งานได้้
โดยส่่วนประกอบหลััก ๆ ของ RBAC ใประกอบไปด้้วย 3 ส่่วนคืือ (รููปที่่� 4.3-13)
1. Permission คืือ สิิทธิ์์�การเข้้าถึึง เปรีียบเสมืือนการอนุุญาตที่่�บอกว่่าสามารถเข้้าถึึง Resources ส่่วนไหนได้้ ซึ่่�งได้้แก่่ 
Data, Files, Applications และ ฐานข้้อมููล
2. Role คืือ บทบาทที่่�กำ�ห
ำ นดให้้กัับกลุ่่�มของ Permission หลาย ๆ ตััว ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รวมตััวกััน มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อ
จััดกลุ่่�มของ Permissions ตามบทบาทหรืือตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� ที่่�กำำ�หนดโดยศููนย์์ฯ
3. User คืือผู้้�รับั ผิิดชอบในศููนย์์ฯ หรืือหน่่วยงานของ สนพ. ที่่�ได้้รับั การกำำ�หนด Role เพื่่�อจำำ�กัดั สิิทธิ์์ก� ารเข้้าถึึง Resources
ต่่าง ๆ
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รวมตัวกัน มีจุดประสงค์เพื่อจัดกลุ่มของ Permissions ตามบทบาทหรือตำแหน่งหน้าที่
ที่กำหนดโดยศูนย์ฯ
3. User คื อผู ้ ร ั บผิ ดชอบในศู นย์ ฯ หรื อหน่ วยงานของ สนพ. ที ่ ได้ ร ั บการกำหนด Role
รููปที่่� 4.3-13 รููปแบบของ Role-Based
Control
เพื่อจำกัดAccess
สิทธิ์การเข้
าถึง Resources ต่าง ๆ

รูปที่ 4.3-12 รูปแบบของ Role-Based Access Control

3) การออกแบบผัังการไหลระยะที่่� 2 ของ สนพ.
การออกแบบผัังการไหลและกระบวนการต่่าง ๆ ของศููนย์์ฯ ในระยะที่่� 2 มีีจุุดประสงค์์หลััก 3 ข้้อคืือ 1) เพื่่�อปรัับปรุุง
กระบวนการภายในจากระยะที่่� 1 ให้้เป็็นแบบอััตโนมััติิมากยิ่่�งขึ้้�น และ 2) นำำ�ข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อการวิิเคราะห์์
ที่่�ดีีขึ้้�น และ 3) เริ่่�มมีีกระบวนการการจััดทำำ�วงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data
4.3-33 Lifecycle) โดยทั้้�งหมดมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อลดความผิิดพลาด
ที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ (Human Error) ประหยััดเวลาการทำำ�งานของบุุคลากร การจััดทำำ� Metadata, Business Glossary และ Data
Catalog และเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการวิิเคราะห์์ กำำ�หนดสิิทธิกิ ารเข้้าถึึงข้้อมููลเพิ่่�มเติิม และจััดทำำ�ตามกรอบของธรรมาภิิบาล
ข้้อมููล โดยการออกโครงสร้้างพื้้�นฐานแบบ Logical Model จะแบ่่งเป็็น 2 ทางเลืือก เพื่่�อให้้ศููนย์์ฯ เลืือกใช้้ตามความเหมาะสม
ในแต่่ละบริิบทที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต แสดงดัังรููปที่่� 4.3-14 และ รููปที่่� 4.3-15 โดยทางเลืือกที่่� 1 ควรเลืือกใช้้ในกรณีีที่่�หน่่วยงาน
ภายนอก ที่่�ส่่งข้้อมููล ยัังไม่่สามารถให้้การบริิการเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs ได้้ ส่่วนทางเลืือกที่่� 2 จะใช้้ในกรณีีที่่�หน่่วยภายนอก
มีีการอนุุญาตให้้เข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs (สามารถใช้้ทางเลืือกที่่� 1 คู่่�ขนานกัับทางเลืือกที่่� 2 ได้้ในกรณีีที่่�มีีหน่่วยงานเพีียงบางส่่วน
อนุุญาตให้้มีีการให้้เข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs) และกระบวนการไหลของข้้อมููลแสดงดัังรููปที่่� 4.3-16
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ภาพรวมผงัการไหลของกระบวนการทํางานดานโครงสรางระยะที 2 (ทางเลือกที 1)
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
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รููปที่่� 4.3-16 กระบวนการไหลของข้้อมููล (data flow) ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1 และ 2
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รูปที่ 4.3-15 กระบวนการไหลของข้
อมูล (data นflow)
ในแต่ละขั้นตอนของระยะที่ 2 ที่ปรึ
กษาสรุปการท�ำงานและประเด็
เพิ่มเติระยะที
มดังนี้่ 2 ทางเลือกที่ 1 และ 2
1. Identifying
ในแต่
ะขั้นตอนของระยะที2่ 2 ที่ปรึกษาสรุปการทำงานและประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
a. ลระบบงานในระยะที่่�
1.i. Identifying
ในทางเลืือกที่่� 1 สามารถระบุุรููปแบบจาก Data Sources ได้้ 3 รููปแบบคืือ Excel, PDF และ web เช่่นเดีียวกััน
กัับระบบเดิิมของศููนa.ย์์สระบบงานในระยะที
ารสนเทศของ สนพ.่ 2ในปััจจุุบันั เนื่่�องจาก หน่่วยงานภายนอกยัังไม่่มีีระบบที่่�มีีเสถีียรภาพในการให้้ข้อ้ มููล
อััตโนมััติิผ่่าน APIs (เหมืือนกััi.บระบบปัั
จจุุอบักที
ันของ สนพ.)
ในทางเลื
่ 1 สามารถระบุรูปแบบจาก Data Sources ได้ 3 รูปแบบคือ Excel, PDF
ii. ในทางเลืือกที่่� 2 จะใช้้
ารนำำ�เช่เข้้นาเดีข้้อยมููวกัลนผ่่านระบบ
โดยจัั
�เป็็นแบบอััตสนพ.
โนมััติิในปั
ในกรณีีที่่�
และ กweb
กับระบบเดิAPIs
มของศู
นย์ดสทำำารสนเทศของ
จจุบันหน่่
เนืวยงานภายนอก
่องจาก
หรืือภายในกระทรวงพลัังงาน มีีการพัั
ฒ
นาระบบการส่่งข้้
อ
มูู
ล
ผ่่าน
APIs
หน่วยงานภายนอกยังไม่มีระบบที่มีเสถียรภาพในการให้ข้ อมูลอัตโนมัติผ ่าน APIs
iii. เริ่่�มพิิจารณาข้้อมููล(เหมื
ในระดัั
อมููลขนาดใหญ่่ (Big
data) โดยนำำ�ข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�น ๆ เช่่น การนำำ�ข้้อมููล Social
อนกับบข้้ระบบปั
จจุบันของ สนพ.)
Listening เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งข้้อมููล Social Listening ในปััจจุุบัันสามารถนำำ�เข้้าผ่่านระบบ APIs ได้้ในขั้้�นตอนนี้้�
การทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�การพััฒนาระบบ Single-Signed-On (SSO)
เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิแบบศููนย์์กลางในการเข้้าถึึงข้้อมููล และทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
การจััดการการเข้้าถึึงข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ หรืือข้้อมููลที่่�ได้้จาก4.3-37
Data Sources ต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เป็็นแบบ APIs หรืือ ข้้อมููลในรููปแบบ
Excel, PDF และ web (html) โดยจะมีีการ Assign และกำำ�หนดงานให้้กับั ผู้้�ทำำ�งานอย่่างชััดเจน และเป็็นระบบระเบีียบมากยิ่่ง� ขึ้้น�
สอดคล้้องกัับมาตรฐานความมั่่�นคงปลอดภััย ISO/IEC 27001
Final Report
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b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. ข้้อมููลยัังไม่่มีีความทัันสมััยเพีียงพอ ส่่วนมากช้้า 1.5 ถึึง 2 เดืือน (เหมืือนกัับระบบปััจจุุบัันของ สนพ.)
ii. ข้้อมููลที่่�ได้้รัับผ่่านระบบ APIs จะเป็็นข้้อมููลที่่�มีีความสม่ำำ�� เสมอมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่วนในกรณีีที่่�หน่่วยงานภายนอกยัังไม่่มีี
ระบบนี้้� ความสม่ำำ��เสมอ หรืือบางครั้้�งไม่่มีีข้้อมููล จะเหมืือนกัันกัับระบบที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ในปััจจุุบัันของ สนพ.
iii. เมื่่�อข้้อมููลที่่�ได้้รัับเปลี่่�ยนรููปแบบ เช่่น ไฟล์์ Excel จะต้้องจััดรููปแบบโดยผู้้�รัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�เข้้าสู่่�
ระบบได้้ (เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1)
2. Process Data
a. ระบบงานในระยะที่่� 2
i. เพื่่�อลดข้้อผิิดพลาดในการนำำ�เข้้าข้้อมููล จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้ซอฟต์์แวร์์ สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าข้้อมููลแบบอััตโนมััติิ เพื่่�อลด
การ Key-in ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น โดยต่่อยอดจากซอฟต์์แวร์์ จากระยะที่่� 1 ที่่�มีีการทำำ�ความสะอาดข้้อมููล (Cleansing Data) เบื้้�องต้้น
เพื่่�อให้้เป็็นอััตโนมััติิในรููปแบบ End-to-end มากยิ่่�งขึ้้�น โดยขั้้�นตอนนี้้ ศู
� ูนย์์ฯ อาจพิิจารณาเลืือกใช้้ระบบหรืือซอฟต์์แวร์์ระดัับ
องค์์กร สำำ�หรัับการทำำ�  ETL Data Integration ในท้้องตลาดมาประยุุกต์์ใช้้ โดยเลืือกใช้้เฉพาะฟัังก์์ชัันที่่�จำำ�เป็็น โดยซอฟต์์แวร์์
ดัังกล่่าว ยกตััวอย่่างเช่่น Microsoft SSIS, Informatica, Talend, Data Oracle Integrator เป็็นต้้น
ii. พััฒนาฐานข้้อมููลใหม่่  โดยต่่อยอดจากฐานข้้อมููลเดิิมซึ่่�งไม่่ยืืดหยุ่่�นเพีียงพอในการจััดเก็็บข้้อมููลขนาดใหญ่่  (Big
Data) โดยอาจจะทำำ�งานร่่วมกัับฐานข้้อมููลในระยะที่่� 1 หรืือจะ Transition โดยใช้้ระบบฐานข้้อมููลใหม่่ทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
บริิบท และความต้้องของศููนย์์ฯ ณ ขณะนั้้�น
iii. จััดทำำ�ทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) เบื้้�องต้้นเพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลให้้เป็็นระบบระเบีียบ ตาม Business Glossary
โดยจััดการโครงสร้้างและการจััดเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มเติิม จากระยะที่่� 1
iv. พััฒนาแหล่่งจััดเก็็บข้้อมููล (Repository) พร้้อมทั้้ง� ติิดตั้้ง� ซอฟต์์แวร์์ สำำ�หรับั Archive ข้้อมููลที่่�หมดอายุุ เพื่่�อให้้เป็็น
ไปตามวงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data Life Cycle) ที่่�ได้้กำำ�หนด ใน Metadata และให้้สอดคล้้องกัันกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล
v. ในขั้้�นตอนนี้้�การทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�การพััฒนาระบบ
Single-Signed-On (SSO) เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิแบบศููนย์์กลาง ในการเข้้าถึึงข้้อมููล และทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพและ
ความปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งการจััดทำำ�ระบบ SSO ในขั้้�นตอนนี้้จ� ะกำำ�หนดสิิทธิิการเข้้าถึึงระบบฐานข้้อมููลและข้้อมููลในทะเลสาบ
ข้้อมููล (Data Lake)
b. ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. ข้้อมููลที่่�ได้้ทำำ�ความสะอาด (Cleansing Data) แล้้ว ซึ่่�งจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิ หรืือข้้อมููล ที่่�มีีการประมาณการ
บางส่่วนอาจมีีความต้้องการการตรวจสอบและยืืนยััน โดยผู้้�รัับผิิดชอบก่่อนที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่�ระบบ ซอฟต์์แวร์์ที่่�นำำ�มาใช้้ควรจะต้้องมีี 
Feature เพื่่�อใช้้สำ�หรั
ำ ับการยืืนยัันข้้อมููลดัังกล่่าว โดยผู้้�รัับผิิดชอบด้้วย
ii. การนำำ�ซอฟต์์แวร์์เข้้ามาใช้้จะต้้องพิิจารณาการจััดทำำ�  ETL/ELT สำำ�หรัับการ Load ข้้อมููลทั้้�งจากฐานข้้อมููล
ของศููนย์์ และ สนพ. ทั้้�งที่่�เป็็น Structured data และข้้อมููล ในทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) ที่่�เป็็นลัักษณะ Semi-structured
หรืือ Unstructured Data เพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่ร� ะบบ Data Warehouse ในกระบวนการถััดไป (Transform) เพื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ต่่อไป
iii. เพื่่�อให้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้มีีประสิิทธิิภาพ  ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บในฐานข้้อมููลและ ทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake)
ของศููนย์์ฯ จะต้้องมีีการจััดทำำ� Business Glossary โดยละเอีียด
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

3. Transform
a. ระบบงานในระยะที่่� 2
i. นำำ�ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลปััจจุุบันั และข้้อมููลจากฐานข้้อมููลใหม่่มารวบรวม (Aggregate) เพื่่�อจััดทำำ�รายงานในแง่่มุุม
ต่่าง ๆ ตามที่่�ต้้องการ โดยพััฒนาจากขั้้�นตอนที่่� 1 คืือ มีีการทำำ�  ETL จากทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) เพื่่�อสร้้างรายงานที่่�มีี 
Insight ที่่�ดีี มากยิ่่�งขึ้้�น
ii. พััฒนา Use Case ใหม่่ ๆ จากข้้อมููลที่่�ได้้จัดั เก็็บใน Repository จากฐานข้้อมููล และทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake)
ที่่�ศููนย์์ฯ ต้้องการ เช่่น การทำำ�การวิิเคราะห์์ แบบ Predictive เป็็นต้้น
iii. การสร้้ า งข้้ อ มูู ล เพื่่� อ การจัั ด ทำำ�  PowerPoint จะต้้ อ งจัั ด สร้้ า งแบบอัั ต โนมัั ติิ โ ดยสมบูู ร ณ์์ โดยสามารถนำำ� 
Dashboard หรืือรายงานจากระบบ Data Warehouse มาใช้้ ประกอบกัับการจััดทำำ� Presentation Template ที่่�ต้อ้ งการนำำ�เสนอ
ใน PowerPoint
iv. จััดทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) ร่่วมกัับระบบ SSO โดยใช้้รููปแบบ Role-Based
Access Control (RBAC) จากระบบเดิิม โดยเพิ่่�มเติิม การกำำ�หนดสิิทธิ์์� (Authorization) ให้้กัับผู้้�รัับผิิดชอบในศููนย์์ฯ และหน่่วย
งานของ สนพ. สำำ�หรัับระบบที่่�ขยายใหญ่่ขึ้้�น
b. ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
i. การออกรายงานการวิิเคราะห์์แบบ Predictive มีีข้้อจำำ�กััดเนื่่�องจากคุุณภาพ ของข้้อมููลต้้นทาง
4. Share
a. ระบบงานในระยะที่่� 2
i. สร้้าง Dashboard สำำ�หรัับ Public Data โดยนำำ�เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ หรืือ สนพ. โดยจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิ
ii. สร้้าง APIs (Beta) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย Open Data โดยให้้ภายนอกสามารถ ใช้้งานได้้โดยทำำ�แบบ
อััตโนมััติิ
iii. การนำำ�ข้้อมููลเพื่่�อมาจััดทำำ� PowerPoint โดยรายงานหรืือกราฟทั้้�งหมดจะถููกสร้้าง แบบอััตโนมััติิหรืือกึ่่�งอััตโนมััติิ
จาก Dashboard ที่่�นำำ�ข้้อมููลมาจาก Data Warehouse และทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake)
นำำ�รายงาน ในรููปแบบ Excel, PDF หรืือ PowerPoint ทำำ�การนำำ�เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ แบบอััตโนมััติิ
b. ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
i. ยัังไม่่มีีระบบ Private APIs สำำ�หรัับแบ่่งปัันข้้อมููลสำำ�คััญให้้กัับแต่่ละหน่่วยงานราชการและรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�
จะเป็็นความลัับและไม่่เผยแพร่่สู่่�ภายนอก
5. การจััดทำำ� Business Glossary
a. การจััดทำำ�  Business Glossary ในระยะที่่� 2 ต้้องทำำ�การปรัับปรุุง Data Catalog สำำ�หรัับข้้อมููลต้้นทาง ซึ่่�งได้้มา
จากหลายแหล่่งที่่�มามากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงกำำ�หนดแหล่่งการจััดเก็็บข้้อมููลใน Archive ซึ่่�งรายละเอีียดรููปแบบการจััดทำำ�  Business
Glossary และ Metadata จะอธิิบายรายละเอีียดในหััวข้้อถััดไป
6. การจััดทำำ�มาตรฐานของกระบวนการไหล (Workflow Process Standard)
a. มาตรฐานในระยะที่่� 2
i. กำำ�หนดเวลาที่่�ได้้รัับข้้อมููลจากแหล่่งต้้นทาง โดยพยายามขอความร่่วมมืือให้้ได้้ ภายในวัันที่่� 12 ของทุุกเดืือน
(เหมืือนกัันกัับระยะที่่� 1)
ii. ขอความร่่วมมืือให้้ความใหม่่ข้้อมููลที่่�ได้้รัับล่่าช้้าไม่่เกิิน 2 เดืือน (เหมืือนกัันกัับระยะที่่� 1)
iii. กำำ�หนดกรอบเวลาให้้ซอฟต์์แวร์์ทำ�ำ การประมวลผลเพื่่�อหาค่่าประมาณการจาก Missing Data และการขจััด Outlier (เหมืือน
กัับระยะที่่� 1) ทำำ�การเชื่่อ� มต่่อกัับ Data Source แบบอััตโนมััติิ โดยผลลััพธ์จ์ ะแสดงให้้ผู้้�รับั ผิิดชอบพิิจารณาก่่อนนำำ�เข้้าสู่่ฐ� านข้้อมููล
iv. กำำ�หนดกรอบเวลาที่่�ชัดั เจนให้้เป็็นมาตรฐานสำำ�หรับั การนำำ�ข้้อมููลเผยแพร่่ในขั้้น� ตอนที่่� 4 (SHARE) ซึ่ง่� ประกอบด้้วย
รายงานในรููปแบบ Excel, PDF, Dashboard จััดสร้้าง APIs และการนำำ�ข้้อมููลเข้้าเว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ หรืือ สนพ. (เหมืือนกัับ
ระยะที่่� 1) แต่่จะทำำ� แบบอััตโนมััติิ
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7. การจััดทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) โดยใช้้ Role-Based Access Control และ Single
Signed on (SSO) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การเข้้าใช้้งานแบบ Single Sign-On (SSO) คืือ ความสามารถของระบบการยืืนยัันตััวบุุคคล (Authentication) ที่่�รองรัับ
การให้้ผู้้�ใช้้งานลงชื่่�อเข้้าใช้้งานระบบ (Login) ครั้้�งเดีียว แล้้วสามารถเข้้าใช้้งานระบบหลายระบบได้้ โดยไม่่ต้้องลงชื่่�อเข้้าใช้้งาน
ซ้ำำ��อีีก เช่่น ถ้้ามีีการใช้้งาน Active Directory ในการระบุุตััวตน ในการใช้้งานเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์อยู่่�แล้้ว ซึ่่�งหากไม่่มีีการนำำ� SSO
มาใช้้สิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� คืือ ผู้้�ใช้้ต้อ้ งทำำ�การลงชื่่อ� เข้้าใช้้งานหลายครั้้ง� ครั้้ง� แรกอาจเป็็นการลงชื่่อ� ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ ครั้้ง� ต่่อไปเป็็นการลงชื่่อ�
ใช้้งาน Internet ซึ่่�งทำำ�ให้้ เกิิดความซ้ำำ��ซ้้อน และมีีผลต่่อความปลอดภััยถ้้าผู้้�ใช้้มีีหลายบััญชีีและทำำ�การจดใส่่กระดาษ เป็็นต้้น
การใช้้งาน RBAC ร่่วมกัับ SSO จะต้้องมีีระบบศููนย์์กลางเพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิการเข้้าถึึงทรััพยากรของศููนย์์ฯ ประกอบด้้วย
การควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููล ระบบซอฟต์์แวร์์ และการจััดทำำ�รายงาน สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นก็็คืือผู้้�ใช้้สามารถ ลงชื่่�อเข้้าใช้้งานเพีียงครั้้�ง
เดีียวเท่่านั้้�น และสามารถใช้้ทรััพยากรทุุกอย่่างได้้ตามสิิทธิิที่่�กำำ�หนด รููปที่่� 4.3-17 เป็็นตััวอย่่างการใช้้ Concept ของ Firewall
ที่่�มีีความสามารถในการทำำ� SSO โดยเห็็นได้้ว่่าเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ใน Internal Network จะมีีการระบุุตัวั ตนผ่่าน Active Directory
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
(AD) ก่่อน และที่่� AD Server จะมีีซอฟต์์แวร์์ของ Firewall ติิดตั้้�งไว้้อยู่่� เพื่่�อทำำ�การติิดต่่อและเชื่่�อมโยงข้้อมููลผู้้�ใช้้ใน AD ไปให้้กัับ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
Firewall เพื่่�อใช้้ในการระบุุตััวตน
แผนพลังงานของประเทศไทย
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รููปที่่� 4.3-17 ตััวอย่่างการใช้้ concept ของ Firewall ที่่�สามารถทำำ� SSO

การประยุุกต์์ใช้้ SSO เข้้าสู่่�กระบวนการการทำำ�งานของการไหลของข้้อมููลจะต้้องจััดทำำ�ในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่ Identifying,
ปที่ Share
4.3-16เพื่่�ตัอวกำำอย่�หานดสิิ
งการใช้
ของ Firewall ที่สามารถทำ SSO
Process Data, Transform รูและ
ทธิิใconcept
ห้้กัับผู้้�ใช้้งานอย่่างเหมาะสมและปลอดภัั
ย
4) การออกแบบผัังการไหลระยะที่่� 3 ของ สนพ.
การประยุกงต์การไหลและกระบวนการต่่าง
ใช้ SSO เข้าสู่กระบวนการการทำงานของการไหลของข้
อมูลจะต้
ดทำในทุ
กขัง้นนี้้ตอน
การออกแบบผัั
ๆ ของศููนย์์ฯ ในระยะที่่� 3 มีี 4 วัั
ตถุุอปงจั
ระสงค์์
หลััก ดัั
� 1) เพื่่�ตัอ้งแต่
ปรัับปรุุง
กระบวนการภายในจากระยะที่่�
2 ให้้เป็็นแบบอัั
ติิมากยิ่่
ขึ้้�น 2) นำำ�ทข้้ธิอใมููห้ลกจากแหล่่งต่่าง
เพิ่่�มเติิม เช่่น การนำำ�ข้้ยอมููลแบบ
Identifying, Process Data, Transform
และตโนมัั
Share
เพื่อ�งกำหนดสิ
ับผู้ใช้งานอย่าๆงเหมาะสมและปลอดภั
Near Real-time เพื่่�อการวิิเคราะห์์ในเชิิงลึึกที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น 3) สร้้างและกำำ�หนดกระบวนการการจััดการ Data Lifecycle เพิ่่�มเติิม
จากระยะที่่� 2 ให้้สมบููรณ์์ และ 4) การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางด้้าน Logical ของศููนย์์ฯ ให้้อยู่่�ในรููปแบบ Big Data Platform
โดยสมบููรณ์์
�เสนอ Platform
บนพื้้�นฐานของระบบ
� ุดประสงค์์เพื่่�อรองรัับและ
4) โดยนำำ
การออกแบบผั
งการไหลระยะที
่ 3 ของ สนพ. Hadoop Ecosystem โดยทั้้�งหมดนี้้ มีีจุ
จััดการข้้อมููลขนาดมหาศาล (Big Data) เพื่่�อการวิิเคราะห์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีประโยชน์์มากยิ่่�งขึ้้�น
โดยในภาพรวม ประโยชน์์
ที่่�จะได้้รัับโดยตรงคืือ าลดความผิิ
เกิิดจากมนุุ
Error) ประหยัั
การออกแบบผังการไหลและกระบวนการต่
ง ๆ ของศูดนพลาดที่่�
ย์ฯ ในระยะที
่ 3ษมีย์์ 4(Human
วัตถุ ประสงค์
หลัก ดังนีด้ เวลา
การทำำ�งานของผู้้�รับั ผิิดชอบ การมีี Metadata, Business Glossary และ Data Catalog เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการจััดการข้้อมููล
1) เพื�ห่อนดสิิ
ปรับทธิปรุิเข้้งากระบวนการภายในจากระยะที
2 ให้เป็บนาลข้้
แบบอั
่งขึ้น แสดงกระบวนการไหลของข้้
2) นำข้อมูลจากแหล่งต่างอๆมููลร่่วม
การกำำ
ถึึงข้้อมููล ให้้สอดคล้้องตามกรอบ ่ ธรรมาภิิ
อมููลตโนมั
โดยรููตปิมที่่ากยิ
� 4.3-18
่มเติม เช่น การนำข้3 อและกระบวนการไหลของข้้
มูลแบบ Near Real-timeอมููเพืลดัั่องการวิ
คราะห์ในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น 3) สร้างและกำหนด
กัับเพิเทคโนโลยีีในระยะที่่�
รููปที่่� เ4.3-19
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ทางด้าน Logical ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในรูปแบบ Big Data Platform โดยสมบูรณ์ โดยนำเสนอ Platform บนพื้นฐาน
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Share
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่� 4.3-19 กระบวนการไหลของข้้
อมููล (data flow) ระยะที่่� 3
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รูปที่ 4.3-18 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ระยะที่ 3
ในแต่ละขั้นตอนของระยะที่ 3 ที่ปรึกษาสรุปการทำงานและประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
1. Identifying
a. ระบบงานในระยะที่ 3
i. เพิ่มแหล่งข้อมูลที่เป็นลักษณะแบบ Near Real-time เช่น ข้อมูลจาก Smart Meter,
RPA หรือ จาก Sensors ต่าง ๆ โดยมีกำหนดช่วงเวลา Interval ในการรับข้อมูลชัดเจน
เช่น ทุก ๆ 15 นาที เป็นต้น
ii. การรับข้อมูลทุกชนิดจากแต่ละ Data Source ให้จัดทำผ่านช่องทาง APIs ในลักษณะ
รูปแบบข้อมูลที่เป็น JavaScript Object Notation (JSON) หรือ Extensible Markup
Language (XML) ผ่ านเทคโนโลยี RESTful Service โดยมี การทำ APIs Versioning
ร่วมด้วย ซึ่งการรับข้อมูลแบบ JSON หรือ XML เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้ อมู ล
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ในแต่่ละขั้้�นตอนของระยะที่่� 3 ที่่�ปรึึกษาสรุุปการทำำ�งานและประเด็็นเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
1. Identifying
a. ระบบงานในระยะที่่� 3
i. เพิ่่�มแหล่่งข้้อมููลที่่�เป็็นลัักษณะแบบ Near Real-time เช่่น ข้้อมููลจาก Smart Meter, RPA หรืือ จาก Sensors
ต่่าง ๆ โดยมีีกำำ�หนดช่่วงเวลา Interval ในการรัับข้้อมููลชััดเจนเช่่น ทุุก ๆ 15 นาทีี เป็็นต้้น
ii. การรัับข้้อมููลทุุกชนิิดจากแต่่ละ Data Source ให้้จััดทำำ�ผ่่านช่่องทาง APIs ในลัักษณะรููปแบบข้้อมููลที่่�เป็็น
JavaScript Object Notation (JSON) หรืือ Extensible Markup Language (XML) ผ่่านเทคโนโลยีี  RESTful Service
โดยมีีการทำำ�  APIs Versioning ร่่วมด้้วย ซึ่่�งการรัับข้้อมููลแบบ JSON หรืือ XML เป็็นรููปแบบการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ในระบบ
คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็นมาตรฐานสากลและใช้้กัับอย่่างแพร่่หลายในปััจจุุบััน ซึ่่�งทำำ�งาน APIs จะบนพื้้�นฐานของเทคโนโลยีี Service
Oriented Architecture (SOA) ทั้้�งนี้้�การจะเชื่่�อมต่่อ APIs จำำ�เป็็นจะต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงานที่่�ให้้ข้้อมููล หรืือผู้้�ให้้
บริิการภายนอกที่่�ศููนย์์ฯ ต้้องการข้้อมููล โดย APIs จะทำำ�การรัับส่่งข้้อมููล ได้้ทั้�ง้ แบบ Batch และแบบ Near Real-time
iii. การจััดการข้้อมููลที่่�ได้้รัับจาก APIs จำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่�องมืือหรืือซอฟต์์แวร์์ระดัับองค์์กร เพื่่�อให้้การทำำ�งานมีี
ความเสถีียรและรองรัับโหลดหรืืออััตราการนำำ�เข้้าข้้อมููล ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก โดยตััวอย่่างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในในการทำำ�งานร่่วมกัับ
Hadoop Platform ประกอบด้้วย Apache Strom, Apache Flume, Kafka และ Apache Sqoop เป็็นต้้น ซึ่่�งจะทำำ�การเก็็บ
ข้้อมููลในแหล่่งจััดเก็็บข้้อมููล (Repository) ของ Hadoop มีีหลายรููปแบบ เช่่น HDFS และ HBase หรืือระบบฐานข้้อมููล เช่่น
Cassandra (NoSQL) และ Relational Database
iv. ในขั้้�นตอนนี้้�ต้้องมีีการปรัับปรุุงระบบควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีีที่่�
นำำ�มาใช้้ร่่วมกััน (Integrate) หรืือทดแทนระบบที่่�ใช้้ ในระยะที่่� 2 และเนื่่�องจากบางระบบ เช่่น การนำำ�ข้้อมููลเข้้าจาก Data Source
เป็็นไปอย่่างอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้สามารถยกเลิิกสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงต่่าง ๆ (Authorization หรืือ Permission) ที่่�เคยกำำ�หนดให้้กัับ Role
ในระบบ RBAC ได้้
ประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา
i. ต้้องหมั่่�นตรวจสอบ Version ของ APIs ที่่�รัับข้้อมููลจากภายนอกว่่ามีีการอััพเดทหรืือไม่่ อย่่างไร และ APIs
Version เก่่ายัังสามารถใช้้งานได้้อยู่่หรืื
� อไม่่ ถ้้ามีีการเปลี่่�ยนแปลง จะต้้องทำำ�การแก้้ไขค่่าในระบบ (Configuration) เพื่่�อให้้รองรัับ
กัับโครงสร้้างข้้อมููล ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ii. ข้้อมููลที่่�ได้้รัับผ่่านระบบ APIs จะเป็็นข้้อมููลที่่�มีีความสม่ำำ�� เสมอมากยิ่่�งขึ้้�น แต่่จะต้้องพิิจารณาการแก้้ไขปััญหา
การจััดเก็็บข้้อมููลในกรณีีที่่� APIs ไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้ ในบางช่่วงเวลา
2. Process Data
a. ระบบงานในระยะที่่� 3
1. การรัับข้้อมููลผ่่าน APIs ยัังคงมีีความเสี่่�ยงเรื่่�องการไม่่ได้้รัับข้้อมููล หรืือข้้อมููลบางช่่วงเวลาขาดหายไป 
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ข้้อมููลที่่�เป็็นลัักษณะ Near Real-time ซึ่่ง� ในบริิบท ของศููนย์์ฯ ควรจะต้้องพััฒนาเครื่่อ� งมืือที่่�เป็็นซอฟต์์แวร์์เพื่่�อ
ตรวจสอบและระบุุปััญหา ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยมีีการทำำ�  Data Quality Check และการกำำ�จััด Outlier การประมาณการข้้อมููลแบบ
อััตโนมััติิ ในกรณีีที่่�ข้้อมููลบางส่่วนขาดหายไป และจะต้้องมีีการแจ้้งเตืือน แก่่ผู้้�รัับผิิดชอบเพื่่�อยืืนยัันอีีกครั้้�งก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้า
สู่่�ฐานข้้อมููล Final หรืือทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake)
ii. ปรัับปรุุงและตั้้�งค่่า (Configuration) เครื่่�องมืือที่่�จััดทำำ�  ETL Integration เพื่่�อรองรัับแหล่่งข้้อมููลที่่�มีีมาก
ยิ่่�งขึ้้�น และการปรัับใช้้หรืือพััฒนาเครื่่�องมืือเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้รองรัับข้้อมููลแบบ Near Real-time
iii. ปรัับปรุุงความสามารถซอฟต์์แวร์์ เพื่่�อการจััดเตรีียมฐานข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โดยแบ่่งเป็็น 3 ระบบ ได้้แก่่ 1) Staging
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจาก APIs มาเพื่่�อเตรีียมการ 2) Profile เพื่่�อเก็็บข้้อมููลที่่�มีีปััญหา และระบุุการกระทำำ�ต่่าง ๆ ที่่�ได้้กระทำำ�กัับ
ข้้อมููลชุุดนั้้�น ๆ เช่่นประมาณการข้้อมููล ข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ ข้้อมููลที่่�เป็็น Outliner เป็็นต้้น ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้าระบบฐานข้้อมููล
Final ของศููนย์์
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การตรวจสอบและยืืนยัันโดยผู้้�รับั ผิิดชอบ ก่่อนที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่ร� ะบบฐานข้้อมููล Final โดยซอฟต์์แวร์์ที่่นำ� ำ�มาใช้้ควรจะต้้องมีี Feature
การแจ้้งเตืือน และรอรัับการยืืนยัันโดยผู้้�รับั ผิิดชอบด้้วย ก่่อนที่่�ข้อ้ มููลจะพร้้อมใช้้งาน (เหมืือนกัันกัับระยะที่่� 2) เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้การ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้มีีประสิิทธิิภาพ ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บในฐานข้้อมููลและทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) ของศููนย์์ฯ จะต้้องมีีการจััดทำำ� 
Business Glossary เพิ่่�มเติิมโดยละเอีียด
3. Transform
a. ระบบงานในระยะที่่� 3
i. นำำ�ข้้อมููลจากทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) โดยใช้้เทคนิิคการทำำ� ETL หรืือ ELT เพื่่�อขยายความสามารถของ
การออกรายงานประจำำ� และรายงานแบบ On-demand
ii. ปรัับปรุุงหรืือปรัับแต่่งค่่าของเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ร่่วมกัับทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) สำำ�หรับั การทำำ� Visualization
เช่่น Tableau หรืือ PowerBI เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถปรัับแต่่งหรืือการสร้้างรายงานได้้ด้ว้ ยตนเอง โดยไม่่ต้้องอาศััยนัักพััฒนา
ระบบ
iii. พััฒนา Use Case ใหม่่ ๆ จากข้้อมููลที่่�มีีในทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) ที่่�ศูนู ย์์ฯ ต้้องการ โดยมีี 3 รููปแบบ ได้้แก่่ 
1) Descriptive Analysis 2) Predictive Analysis และ 3) การนำำ�เทคโนโลยีี Machine Learning เพื่่�อช่่วยศููนย์์ฯ ในการตััดสิินใจ
iv. ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการควบคุุมการเข้้าถึึงภายใน (Internal Access Control) สำำ�หรัับเครื่่�องมืือหรืือ
ซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้ภายในศููนย์์ฯ เพื่่�อรองรัับระบบที่่�ขยายใหญ่่ขึ้้�น
ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
i. การออกรายงานมีีข้้อจำำ�กััดเนื่่�องจากคุุณภาพของข้้อมููลที่่�ได้้จากต้้นทาง (เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 2) เช่่น ข้้อมููลได้้มา
ไม่่ครบถ้้วน ไม่่สมบููรณ์์ หรืือใช้้ข้อ้ มููลที่่�มีีการประมาณการเป็็นต้้น ทั้้ง� นี้้จ� ะต้้องมีีการทำำ�งานร่่วมกัับฐานข้้อมููล Profile เพื่่�อกำำ�หนด
เป็็นหมายเหตุุให้้กัับผู้้�ใช้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้ทราบ
4. Share
a. ระบบงานในระยะที่่� 3
i. เพิ่่�มเติิม  Dashboard ที่่�เป็็น Public Data นำำ�เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์โดยทำำ�แบบอััตโนมััติิ และมีีการกำำ�หนดวัันเวลา
ชััดเจนสำำ�หรัับการออก Dashboard ประจำำ�
ii. เพิ่่�มเติิม APIs สำำ�หรัับ Open Data ให้้หน่่วยงานหรืือผู้้�ใช้้ภายนอกสามารถใช้้งานได้้ โดย APIs มีีการปรัับปรุุง
แบบอััตโนมััติิตามข้้อมููลที่่�ได้้
iii. เพิ่่�มเติิมข้้อมููลเพื่่�อมาจััดทำำ�  PowerPoint โดย รายงาน หรืือกราฟทั้้�งหมดจะถููกรวบรวม แบบอััตโนมััติหรืื
ิ อ
กึ่่�งอััตโนมััติิจาก Dashboard โดยนำำ�ข้้อมููลมาจาก Data Warehouse และทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake)
iv. เพิ่่�มเติิมรายงาน ในรููปแบบ Excel หรืือ PowerPoint ทำำ�การนำำ�เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ในรููปแบบของ Excel
แบบอััตโนมััติิ และมีีการกำำ�หนดวัันเวลาชััดเจนสำำ�หรับั การออกรายงานประจำำ� จัดั ทำำ�เครื่่อ� งมืือแจ้้งเตืือนเพื่่�อให้้ผู้้�รับั ผิิดชอบสามารถ
ติิดตามการทำำ�งาน ตามกระบวนการการไหลของข้้อมููล ระบุุปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถแก้้ไขปััญหาได้้มีีประสิิทธิิภาพและ
รวดเร็็ว
v. จััดทำำ�เครื่่�องมืือสำำ�หรัับให้้บริิการ Private APIs เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับ Government Cloud โดยใช้้ระบบ Token
บนมาตรฐาน OAuth 2.0 เป็็นอย่่างต่ำำ��สำำ�หรัับการยืืนยัันตััวตน (Authentication) รวมถึึงเครื่่�องมืือทางสถิิติิที่่�สำ�หรั
ำ ับดููการใช้้
งานของ APIs ทั้้�งหมด
ประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�น
ในขั้้�นตอนนี้้�ศููนย์์ฯ ควรพิิจารณาด้้านความปลอดภััยข้้อมููลเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ 
ั เนื่่�องจากมีีการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่�เป็็น
ความลัับให้้แก่่หน่่วยงานราชการหรืือรััฐวิิสาหกิิจภายนอก ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�อาจมีีการรั่่�วไหลได้้ง่่าย

4 - 52

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5. การจััดทำำ� Business Glossary
a. การจัั ด ทำำ�  Business Glossary ในระยะที่่� 3 ต้้ อ งทำำ� การปรัั บ ปรุุ ง เพื่่� อ รองรัั บ ข้้ อ มูู ล ต้้ น ทาง
ซึ่่�งได้้มาจากหลายแหล่่งที่่�มามากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะข้้อมููลแบบ Near Real-time รวมถึึงเพิ่่�มเติิม APIs ที่่�ศููนย์์ฯสามารถเข้้าถึึงได้้
โดยต้้องมีีการเพิ่่�มรายละเอีียดใน Business Glossary และ Metadata ที่่�ได้้จััดทำำ�ไว้้ในระยะที่่� 2
6. การจััดทำำ�มาตรฐานของกระบวนการไหล (Workflow Process Standard)
a. มาตรฐานในระยะที่่� 3
i. เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับผ่่าน APIs ศููนย์์ฯสามารถขอความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต้้นทาง เพื่่�อลดการล่่าช้้าของ
ข้้อมููล ซึ่�ง่ ส่่งผลให้้ได้้รัับข้้อมููลเร็็วขึ้้�น ซึ่่�งจากเดิิมได้้กำ�ห
ำ นดไว้้ไม่่เกิิน 2 เดืือน
ii. จากข้้อที่่�แล้้วศููนย์์ฯ สามารถกำำ�หนดมาตรฐานทางด้้านเวลาให้้เร็็วขึ้้น�  สืืบเนื่่�องจากได้้รับั ข้้อมููลเร็็วขึ้้น� จากแหล่่ง
ต้้นทาง ซึ่่�งจากเดิิมที่่�กำำ�หนดไว้้ในการรัับข้้อมููลทั้้�งหมดคืือ ไม่่เกิินวัันที่่� 12 ของทุุกเดืือน ซึ่่�งค่่านี้้�สามารถปรัับเปลี่่�ยนให้้เร็็วขึ้้�น
iii. กำำ�หนด Workflow ตามระบบที่่�กำำ�หนดในระยะที่่� 1 โดยกำำ�หนดกระบวนการ ตั้้�งแต่่ การนำำ�เข้้าข้้อมููล จาก
นั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้เข้้าสู่่� Staging Repository เพื่่�อใช้้เตรีียมการและตรวจสอบความครบถ้้วนและความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล ก่่อนที่่�
จะนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลหลััก ข้้อมููลบางส่่วนอาจจะต้้องทำำ�การแก้้ไขปรัับปรุุง โดยรายละเอีียดนี้้�จะต้้องมีีการเก็็บการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวไว้้ Profile Repository
iv. สามารถลดระยะเวลาสำำ�หรับั การนำำ�ข้้อมููลเผยแพร่่ในขั้้น� ตอนที่่� 4 (SHARE) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยรายงานในรููปแบบ
Excel, PDF, Dashboard จััดสร้้าง API และการนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์แบบอััตโนมััติิ
เมื่อมีข้อมูลปรับปรุงจากแหล่งต้นทาง เช่น ส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลในอดีต ที่ไม่เคยได้รับ ศูนย์ฯจะต้องจัดการอัพเดทข้อมูล
ใน Staging, Profile และ Final Repositories และต้องมีการอัพเดท Data Glossary และ Metadata ให้เป็นปัจจุบัน
7. การจััดทำำ�การควบคุุมการเข้้าถึึงจากภายนอก (External Access Control) เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการบริิการ การเชื่่�อมต่่อ
APIs ให้้กัับหน่่วยงานภายนอกหรืือ Government Cloud โดยมีีรายละเอีียดด้้านเทคโนโลยีี ดัังนี้้�
เทคโนโลยีีที่่�สำ�คั
ำ ัญและเป็็นที่่�แพร่่หลายในการควบคุุมการเข้้าถึึงการให้้บริิการ APIs คืือ Open Authentication
(OAuth) ซึ่่�งปััจจุุบัันคืือ Version 2 ซึ่่�งเป็็นข้้อกำำ�หนดการให้้สิิทธิ์์�การเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs บนพื้้�นฐานของ RESTful Protocol
ซึ่่�ง OAuth เป็็นมาตรฐานหนึ่่�งของระบบยืืนยัันตััวตนและจััดการสิิทธิ์์�การเข้้าใช้้งานโดยมีีการกำำ�หนดเป็็นมาตรฐาน rfc6749 ที่่�
ใช้้สำำ�หรัับผู้้�ใช้้เชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องแม่่ข่่ายที่่�ใช้้ในการ Authentication & Authorization เพื่่�อให้้ได้้รัับสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า Access Token
เพื่่�อใช้้ทดแทน Username และ Password เพื่่�อนำำ�ไปใช้้กัับบริิการ APIs ของศููนย์์ฯ โดยต้้องใช้้ร่่วมกัันกัับเทคโนโลยีี https
เพื่่�อทำำ�ให้้ข้้อมููลมีีความปลอดภััย
4.3.4.6 ตััวอย่่างการไหลของข้้อมููลตามผัังการไหลปััจจุุบัันของ สนพ.
ในหััวข้้อนี้้� ทางที่่�ปรึึกษาจะแสดงตััวอย่่างการไหลของข้้อมููลตามกระบวนการปััจจุุบัันของ สนพ. โดยอ้้างอิิงจากรููปที่่�
4.3-9 (ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างของระบบปััจจุุบัันของ สนพ.) โดยหััวข้้อที่่�เลืือกมาเป็็นตััวอย่่างนี้้�จะใช้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ ราคาปิิโตรเลีียม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการจััดทำำ�  Prototype ที่่�จะนำำ�เสนอต่่อไปในบทที่่� 5 ประกอบด้้วยข้้อมููล
ตารางที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังต่่อไปนี้้�
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รููปที่่� 4.3-20 ตารางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�ราคาปิิโตรเลีียม 

จากรููปที่่� 4.3-20 ฐานข้้อรูมููปลทีและตารางที่่�
เกี่่�ยวข้้่เกีอ่ยงกััวข้บราคาปิิ
โตรเลีียมประกอบด้้
วยยฐานข้้
่ 4.3-19 ตารางที
องกับการจั
ดทำราคาปิโตรเลี
ม อมููลจำำ�นวน 2 ฐานคืือ EPPOPPD
ซึ่่�งมีีจำำ�นวนตาราง 7 ตารางและ EPPOROP ซึ่่�งมีีจำำ�นวนตาราง 2 ตาราง โดยแสดงรายละเอีียดตารางที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวข้้อมีีดัังนี้้�
ปที่ 4.3-19
ฐานข้อมูลและตารางที
่เกี่ยวข้
บราคาปิโงตรเลียมประกอบด้วย ฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน
(ตาราง 4.3-3-จากรู
ตาราง
4.3-7) ส่่วนตารางที่่�
เหลืือสามารถอ้้
างอิิองงกัภาคผนวก

คือ EPPOPPD ซึ่งมีจำนวนตาราง 7 ตารางและ EPPOROP ซึ่งมีจำนวนตาราง 2 ตาราง โดยแสดงรายละเอียดตาราง
ที่สำคัญเกี่ยวข้อมีดังนี้ (ตาราง 4.3-3- ตาราง 4.3-7) ส่วนตารางที่เหลือสามารถอ้างอิงภาคผนวก ง

4.3-50
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ตาราง 4.3-3 EPPOPPD.dbpcrude (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลราคาน้ำำ�มั
� ันดิิบ)
Database
Table
Fields
Description
EPPOPPD DBPCRUDE
YY
ปีี
MM
เดืือน
DD
วััน
ITEM
รหััสพลัังงาน
PRICE
Price Average (USD/BBL) *Calculate
PR1
Input price MIN
PR2
Input price Max
USER
ผู้้�แก้้ไขล่่าสุุด
UPDATE
วัันที่่�แก้้ไขล่่าสุุด
ตาราง 4.3-4 EPPOPPD.dbpspore (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลราคาน้ำำ�มั
� ันสำำ�เร็็จรููปสิิงคโปร์์)
Database
Table
Fields
Description
EPPOPPD DBPSPORE YY
ปีี
MM
เดืือน
DD
วััน
ITEM
รหััสพลัังงาน
PRICE
Price Average (USD/BBL), (USD/MT)
PR1
Input price MIN
PR2
Input price Max
USER
ผู้้�แก้้ไขล่่าสุุด
UPDATE
วัันที่่�แก้้ไขล่่าสุุด
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ตาราง 4.3-5 EPPOPPD.dbptaxst (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลโครงสร้้างภาษีี)
Database
Table
Fields
Description
EPPOPPD DBPTAXST
YY
ปีี
MM
เดืือน
DD
วััน
ITEM
รหััสพลัังงาน
exrefine
ราคาหน้้าโรงกลั่่�น
retailprc
ราคาขายปลีีก
EXCISE
ภาษีีสรรพสามิิต
OILFUND1
กองทุุนน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง 1
OILFUND2
กองทุุนน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง 2
OILFUND3
กองทุุนน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง 3
mmargin
ค่่าการตลาด
CONSV
กองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
VAT
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (%)
USER
ผู้้�แก้้ไขล่่าสุุด
UDATE
วัันที่่�แก้้ไขล่่าสุุด
ตาราง 4.3-6 EPPOPPD.dbpreen (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลพลัังงานทดแทน)
Database
Table
Fields
Description
EPPOPPD DBPREEN
YY
ปีี
MM
เดืือน
DD
วััน
Item
รหััสพลัังงาน
Price
ราคาพลัังงานทดแทน
USER
ผู้้�แก้้ไขล่่าสุุด
UDATE
วัันที่่�แก้้ไขล่่าสุุด
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

ตาราง 4.3-7 EPPOPPD.dbpcurrd (ตารางจััดเก็็บข้้อมููลอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นสกุุลเงิินบาทรายวัันรายงานฉบั
)
บสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
Database
Table
Fields
Description
EPPOPPD DBPCURRD YY
ปีี
ตาราง 4.3-7 EPPOPPD.dbpcurrd (ตารางจัดเก็บข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทรายวัน)
MM
เดืือน
Database
Table
Fields
Description
DD
วััน
ปี
EPPOPPD
DBPCURRD YY
Curr
สกุุลเงิิน
MM
เดือน
Bprice
ราคาซื้้�อ , Import
DD
วัน
Sprice
ราคาขาย , Export
CurrAprice
สกุลเงิน
Bprice
ราคาซื
, Import
USER
ผู้้�แก้้้อไขล่่าสุุ
ด
Sprice
ราคาขาย
,
Export
UDATE
วัันที่่�แก้้ไขล่่าสุุด
Aprice
กระบวนการไหลของข้้อมููลจากตารางข้้
างต้้น แสดงรายละเอีียดดัั
งรููปาสุที่่ด� 4.3-21
USER
ผู้แก้ไขล่
UDATE
วันที่แก้ไขล่าสุด
รููปที่่� 4.3-21 ตััวอย่่างกระบวนการไหลของข้้อมููลราคาปิิโตรเลีียม

กระบวนการไหลของข้อมูลจากตารางข้างต้น แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4.3-20

รูปที่ 4.3-20 ตัวอย่างกระบวนการไหลของข้อมูลราคาปิโตรเลียม
4.3-53
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4.3.4.7 การออกแบบแบบจำำ�ลองทางด้้าน  Logical Model ของสถาปััตยกรรมผัังการไหลของธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ออกแบบผัังการไหลของข้้อมููลทั้้�ง 3 ระยะของศููนย์์ข้้อมููลพลัังงานแห่่งชาติิ
การออกแบบแบบจำำ� ลองทางด้้ า น Logical Model ของสถาปัั ต ยกรรมผัั ง การไหลของของธุุ ร กิิ จ
จะออกแบบโดยอาศัั ย กรอบการทำำ� งานหลัั ก ที่่� กำำ�ห นดไว้้ ใ นการออกแบบสถาปัั ต ยกรรมกรรมองค์์ ก ร ดัั ง รูู ป ที่่� 4.3-22
ซึ่่�งประกอบด้้วย 4 ส่่วนคืือ 1) Business 2) Data Platform 3) Technology และ 4) Data Governance
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โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รููปที่่� 4.3-22 สถาปััตยกรรมกรรมองค์์กร

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 16 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

26

โดยภาพรวมของการออกแบบกระบวนการทำำ�งานภาพรวมของ Business Workflows ที่่�แสดงความสอดคล้้อง กัับการออกแบบ
สถาปััตยกรรมองค์์กรดัังกล่่าวโดยนำำ�เสนอความเกี่่�ยวข้้องดัังรููปด้้านล่่างในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ในหััวข้้อนี้้� ที่่�ปรึึกษาจััดทำำ�การออกแบบ Logical Model ในด้้านกระบวนการไหลทางธุุรกิิจทั้้�ง 3 ระยะ เพื่่�อให้้ทราบ
ขั้้น� ตอนและกำำ�หนดผู้้�รับั ผิิดชอบสำำ�หรับั การทำำ�งานในศููนย์์ฯ อีีกทั้้ง� เตรีียมพร้้อมสำำ�หรับั การแชร์์ข้อ้ มููลภายในและภายนอกศููนย์์ฯ
โดยที่่�ปรึึกษาได้้สร้้างแบบจำำ�ลองกระบวนการธุุรกิิจ ให้้สอดคล้้องกัับกระบวนการไหล ของข้้อมููลทั้้�ง 3 ระยะ ดัังที่่�ได้้ออกแบบไป
ในหััวข้้อที่่� 4.3.3.2 – 4.3.3.4
การออกแบบแบบจำำ�ลองกระบวนการธุุรกิิจประกอบด้้วย ผู้้�รัับผิิดชอบทั้้�ง 4 ทีีมได้้แก่่
• Information Systems Team
• Enterprise Data Strategy Team
• Data Operations Management Team
• Business and Data Analytics Team
ซึ่่�งแต่่ละทีีมจะมีีบทบาทหน้้าที่่�ดัังกระบวนการธุุรกิิจที่่�จะแยกเป็็น 2 ประเภท คืือ กระบวนการธุุรกิิจหลัักตามระยะที่่� 1-3
และกระบวนการธุุรกิิจย่่อยซึ่่�งใช้้เสริิมและทำำ�งานร่่วมกัันกัับกระบวนการหลััก ดัังนี้้�
4.3.4.7.1 การออกแบบผัังการไหลกระบวนการธุุรกิิจหลัักของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ในระยะที่่� 1 อ้้างอิิงจากรููปที่่� 4.3-23 ด้้านล่่าง มีีกระบวนการธุุรกิิจของศููนย์์ฯ มีีดัังนี้้�
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New

กพพ.
กรมการปกครอง
กพร.
กฟผ.
ปตท.
กรมธุรกิจพลังงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมศุลกากร
กรมธุรกิจการคา
กฟน.
กฟภ.
ธปท.

Old

Identifying

Data Workflow Phase 1

New
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Staging

Final

Extended

ETL
Automatically Created

Data model & DW

Tranform

Data management Platform

Business Glossary (reference docs)
Starndardized data workflow Processes
Internal Access Control (Distributed)
Data Governance

SW

Data Lake

Processing data

รููปที่่� 4.3-23 ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 1

Egress

Ingest
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Share
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แผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่� 4.3-24 กระบวนการทำำ
�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 1

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

		Cleansing and Forecasting Data: data operation management team และ business and data analytic
team จะตรวจสอบ แก้้ไข  เพิ่่�มเติิม หรืือประมาณการข้้อมููลที่่�เป็็นผลลััพธ์์จากซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการ Data Quality Check
ก่่อนนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่� Final Database โดยถ้้ามีีการแก้้ไขข้้อมููลจะต้้องมีีการ Update ที่่� Profile Database ด้้วยเช่่นกััน
Data Model: ซอฟต์์แวร์์จะทำำ�การสร้้าง Data Model ตามข้้อมููลที่่�จััดเก็็บใน Final Database โดยจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิ
ตามรููปแบบข้้อกำำ�หนดที่่�จััดทำำ�ใน Data Warehouse
Sharing Data and Reporting: หลัังจากที่่� Process ข้้อมููลเข้้าสู่่� Data Warehouse เรีียบร้้อยแล้้วนั้้�น ซอฟต์์แวร์์
ที่่�จัดั การโดย information system team จะ Update APIs สร้้าง Routine Reports และ Upload Report เข้้าสู่่เ� ว็็บไซต์์ EPPO
หรืือเว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ โดยอััตโนมััติิ และ business and data analytics team สามารถนำำ�ข้้อมููลใน Data Warehouse
จััดสร้้าง Dashboards จััดทำำ�รายงาน หรืือวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้ตามต้้องการ โดยอาจมีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ Visualization เช่่น Tableau
มาช่่วยในการบวนการดัังกล่่าว
ในระยะที่่� 2 อ้้างอิิงจากรููปที่่� 4.3-25 ด้้านล่่าง โดยมีี 2 ทางเลืือก มีีกระบวนการธุุรกิิจมีีดัังนี้้�
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Data Workflow Phase 2 (option 1)

รููปที่่� 4.3-25 ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1

Egress

Share

ภาพรวมผงัการไหลของกระบวนการทํางานดานโครงสรางระยะที 2 (ทางเลือกที 1)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 4.3-26 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 1
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Cleansing and Forecasting Data: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 data operation management team และ business and
data analytic team จะตรวจสอบ แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือประมาณการข้้อมููลที่่�เป็็นผลลััพธ์์ จากซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการ Data Quality
Check ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่� Final Database โดยถ้้ามีีการแก้้ไขข้้อมููลจะต้้องมีีการ Update ที่่� Profile Database ด้้วย
Data Model: ซอฟต์์แวร์์จะทำำ�การสร้้าง Data Model ตามข้้อมููลที่่�จััดเก็็บใน Final Database และเพิ่่�มเติิมจากระยะที่่� 1
โดยมีีการจััดทำำ� ETL จากข้้อมููลจากทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) สำำ�หรับั สร้้าง Data Model ที่่�มีีรายละเอีียดหรืือมีีข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้น�
โดยจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิตามรููปแบบข้้อกำำ�หนดที่่�จััดทำำ�ใน Data Warehouse
		Sharing Data and Reporting: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 หลัังจากที่่� Process ข้้อมููลเข้้าสู่่� Data Warehouse เรีียบร้้อย
แล้้วนั้้�น ซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการโดย information system team จะ Update APIs สำำ�หรัับแบ่่งปัันข้้อมููลให้้กัับหน่่วยงานภายนอก
สร้้าง Routine Reports และ Upload Report เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ EPPO หรืือเว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ โดยอััตโนมััติิ และ business and
data analytics team สามารถนำำ�ข้้อมููลใน Data Warehouse จััดสร้้าง Dashboards จััดทำำ�รายงาน หรืือวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้
ตามต้้องการ โดยอาจมีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ Visualization เช่่น Tableau มาช่่วยในการดำำ�เนิินการ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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Data Workflow Phase 2 (option 2)

รููปที่่� 4.3-27 ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2
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ภาพรวมผงัการไหลของกระบวนการทํางานดานโครงสรางระยะที 2 (ทางเลือกที 1)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 4.3-28 กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2

4 - 68

รายงานฉบับสมบูรณ์

		พิิจารณา New Data Set: กระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในระยะที่่� 2 ทางเลืือกที่่� 2
รูปที่ 4.3-27 กระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 2 ทางเลือกที่ 2
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		Data Quality Check: เช่่นเดีียวกัับทางเลืือกที่่� 1 ซอฟต์์แวร์์ที่่บ� ริิหารจััดการโดย information system team จะตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์มาช่วยในการทำงาน APIs โดยเฉพาะ เพื่อจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯ โดยซอฟต์แวร์
ความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วนของข้้อมููล และจะนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รับั เข้้าสู่่� Staging Database และข้้อมููลแวดล้้อมที่่�
หารจัอดงการที่่�
การโดย
information
เกี่่ย� วกััจะบริ
บความต้้
จะการแก้้
ไขหรืือเพิ่่�มsystem
เติิมข้้อมููลteam
เข้้าใน Profile Database (ข้้อมููลที่่�นำ�ำ เข้้า Staging Database จะยัังไม่่ได้้รับั การ
ยืืนยัันการแก้้ไข หรืือบางส่่วนที่่�ซอฟต์์แวร์์ ไม่่สามารถแก้้ไขได้้จะต้้4.3-64
องให้้ data operation management team และ business and
data analytic team ทำำ�การตรวจสอบแก้้ไขอีีกรอบหนึ่่�ง)
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

		Cleansing and Forecasting Data: เช่่นเดีียวกัับทางเลืือกที่่� 1 data operation management team และ business
and data analytic team จะตรวจสอบ แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือประมาณการข้้อมููลที่่�เป็็นผลลััพธ์์ จากซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการ Data
Quality Check ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่� Final Database โดยถ้้ามีีการแก้้ไขข้้อมููลจะต้้องมีีการ Update ที่่� Profile Database
ด้้วย
		Data Model: เช่่นเดีียวกัันกัับทางเลืือกที่่� 1 ซอฟต์์แวร์์จะทำำ�การสร้้าง Data Model ตามข้้อมููลที่่�จััดเก็็บใน Final
Database และเพิ่่�มเติิมจากระยะที่่� 1 โดยมีีการจััดทำำ� ETL จากข้้อมููลในทะเลสาบข้้อมููล (Data Lake) สำำ�หรับั สร้้าง Data Model
ที่่�มีีรายละเอีียดหรืือมีีข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�น โดยจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิตามรููปแบบข้้อกำำ�หนด ที่่�จััดทำำ�ใน Data Warehouse
		Sharing Data and Reporting: เช่่นเดีียวกัันกัับทางเลืือกที่่� 1 หลัังจากที่่� Process ข้้อมููลเข้้าสู่่� Data Warehouse
เรีียบร้้อยแล้้วนั้้�น ซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการโดย information system team จะ Update APIs สำำ�หรัับแบ่่งปัันข้้อมููลให้้กัับหน่่วย
งานภายนอก สร้้าง Routine Reports และ Upload Report เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ EPPO หรืือ เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ โดยอััตโนมััติิ และ
business and data analytics team สามารถนำำ�ข้้อมููลใน Data Warehouse จััดสร้้าง Dashboards จััดทำำ�รายงาน หรืือ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ตามต้้องการ โดยอาจมีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ Visualization เช่่น Tableau มาช่่วยในการดำำ�เนิินการ
อนึ่่�ง ในระยะที่่� 2 นี้้� อาจดำำ�เนิินการใช้้ทางเลืือกที่่� 1 ควบคู่่�กัันไปกัับทางเลืือกที่่� 2 ได้้
ในระยะที่่� 3 อ้้างอิิงจาก รููปที่่� 4.3-29 และ รููปที่่� 4.3-30 ด้้านล่่าง มีีกระบวนการธุุรกิิจดัังนี้้�
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Data Workflow Phase 2 (option 2)

รููปที่่� 4.3-29 ผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 3
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ภาพรวมผงัการไหลของกระบวนการทํางานดานโครงสรางระยะที 2 (ทางเลือกที 1)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่� 4.3-30 กระบวนการทำำ
�งานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ระยะที่่� 3

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 4.3-29 กระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 3

ระยะที่่� 3 ในภาพรวมจะมีีการใช้้ Hadoop Platform เป็็นหลัักโดยอาจจะใช้้ในรููปแบบการติิดตั้้�งระบบ Hadoop เอง
ที่่� Local Server ของศููนย์์ฯ (On Premise) หรืือใช้้บริิการในรููปแบบ Cloud (On Cloud)

ระยะที่ 3 ในภาพรวมจะมีการใช้ Hadoop Platform เป็นหลักโดยอาจจะใช้ในรูปแบบการติดตั้งระบบ
Hadoop
เองทีNew
่ Local
ของศูนย์ฯ (On�งานของศูู
Premise)นย์์หรืสารสนเทศพลัั
อใช้บริการในรู
ปแบบ Cloud
(On Cloud)
		พิิ
จารณา
DataServer
Set: กระบวนการทำำ
งงานแห่่งชาติิ
ในระยะที่่�
3 ขั้้�นตอนการพิิจารณา

New Data Set จะทำำ�งานเช่่นเดีียวกัับทางเลืือกที่่� 1 และ 2 จะเริ่่�มจาก data operation management team จะพิิจารณา
ว่่ามีีข้้อมููลใหม่่ที่่�
รัับเพิ่่�มNew
เติิมหรืืData
อไม่่  ซึ่Set:
่�งข้้อมููกระบวนการทำงานของศู
ลที่่�ได้้รัับในระยะนี้้� ประกอบด้้
อมููลหลายประเภท 
Structured
พิจได้้ารณา
นย์วสยข้้
ารสนเทศพลั
งงานแห่เช่่น
งชาติ
ในระยะที่Data,
3
Unstructured Data, หรืือ Near Real-time Data เป็็นต้้น ซึ่่�งการพิิจารณานี้้�มีีกระบวนการเช่่นเดีียวกัันกัับระยะที่่� 2 เนื่่�องจาก
ขั้นตอนการพิจารณา New Data Set จะทำงานเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และ 2 จะเริ่มจาก data operation
ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจะอยู่่�ในรููปแบบ APIs (ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููล Near Real-time) มีีการจััดการโดย Hadoop Platform หรืือ ซอฟต์์แวร์์
teamPlatform
จะพิจารณาว่
ามีข้อมูลSqoop หรืือ
ใหม่ที่ได้รับApache
เพิ่มเติมหรื
อไม่ ซึการตรวจสอบว่่ามีีข้้
่งข้อมูลที่ได้รับในระยะนี
้ ประกอบด้
วย�ได้้
ที่่�ทำำ�management
งานร่่วมกัับ Hadoop
เช่่น Apache
Flume
อมููลใหม่่หรืือไม่่ 
อาจทำำ
ข้ อ มู ลหน่่
หลายประเภท
Data, Unstructured
หรื อ Near
Real-time
เป็ น ต้ น
โดยการให้้
วยงานต้้นทางที่่�ใเช่
ห้้ข้นอ้ มููStructured
ลแจ้้งเข้้ามา และทาง
data operationData,
management
team
จะต้้องรัับData
ผิิดชอบตรวจสอบ
่งการพิใช้้จซึ่ารณานี
้มีกระบวนการเช่
นเดียวกันบกัระยะที่่�
บระยะที
่ 2 เนื2 ่อจะต้้
งจากข้
ลที่ได้รับจะอยู
่ในรูปGlossary
แบบ APIsและ
(ซึ่งMetadata
รวมถึง
APIsซึใหม่่ที่่�
่�งในกรณีีที่่�
มีีข้้อมููลใหม่่ เช่่นเดีียวกัั
1 และ
องพิิอจมูารณาการจัั
ดทำำ� Data
ที่่�จะอธิิ
ดไปในหัั
วข้้อเรื่่�องการบริิ
หารจัั
ดการข้้อมููHadoop
ลใหม่่ (Managing
set) ดัั
� 4.3-31ว มกั บ Hadoop
ข้อบมูายถัั
ล Near
Real-time)
มีการจั
ดการโดย
PlatformNew
หรือData
ซอฟต์
แวร์งรููทปี่ ทที่่ำงานร่

Platform เช่น Apache Sqoop หรือ Apache Flume การตรวจสอบว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ อาจทำได้โดยการ
ให้หน่วยงานต้นทางที่ให้ข้อมูลแจ้งเข้ามา และทาง data operation management team จะต้องรับผิดชอบ
4.3-67
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		Processing and Uploading Data: การ Process Data ในขั้้�นตอนนี้้มีี� การใช้้ซอฟต์์แวร์์มาช่่วย ในการทำำ�งาน APIs
โดยเฉพาะ เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อมููลทั้้�งที่่�เป็็น Structured, Semi-structured และ Unstructured Data เข้้าสู่่� Hadoop Platform
การ Upload Data ในขั้้น� ตอนนี้้จ� ะ Upload เข้้าสู่่� Hadoop Platform ที่่�เป็็น Staging โดยขั้้น� ตอนนี้้จ� ะดำำ�เนิินการโดยซอฟต์์แวร์์
แบบอััตโนมััติิ โดยซอฟต์์แวร์์จะบริิหารจััดการโดย information system team
		Data Quality Check: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 และ 2 ซอฟต์์แวร์์ที่่�บริิหารจััดการโดย information system team
จะตรวจสอบความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วนของข้้อมููล และเก็็บข้้อมููลแวดล้้อม ที่่�เกี่่�ยวกัับความต้้องการที่่�จะ
การแก้้ไขหรืือเพิ่่�มเติิมข้้อมููลเข้้าใน Profile Database ใน Hadoop Platform
		Cleansing and Forecasting Data: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 และ 2 data operation management team และ
business and data analytic team จะตรวจสอบ แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือประมาณการข้้อมููลที่่�เป็็นผลลััพธ์์จากซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการ
คุุณภาพข้้อมููล Data Quality Check ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลสุุดท้้าย Final Database ใน Hadoop Platform โดย
ถ้้ามีีการแก้้ไขข้้อมููลจะต้้องมีีการ Update ที่่� Profile Database ด้้วย
		Data Model: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 และ 2 ซอฟต์์แวร์์จะทำำ�การสร้้าง Data Model โดยมีีการจััดทำำ� ETL จากข้้อมููล
ทั้้�งหมดใน Hadoop Platform โดยจััดทำำ�แบบอััตโนมััติิ และเมื่่�อมีีการแก้้ไข จะดำำ�เนิินการโดย information system team
Sharing Data and Reporting: เช่่นเดีียวกัับระยะที่่� 1 และ 2 หลัังจากที่่� Process ข้้อมููลเข้้าสู่่� Data Warehouse
และสร้้าง Data Model เรีียบร้้อยแล้้วนั้้�น ซอฟต์์แวร์์ที่่�จััดการโดย information system team จะ Update APIs ที่่�เชื่่�อมต่่อ
กัับ Hadoop Platform สำำ�หรัับแบ่่งปัันข้้อมููลให้้กัับหน่่วยงานภายนอก สร้้าง Routine Reports และ Upload Report
เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ EPPO หรืือ เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ โดยอััตโนมััติิ และ business and data analytics team สามารถนำำ�ข้้อมููลใน Data
Warehouse จััดสร้้าง Dashboards จััดทำำ�รายงาน หรืือวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้ตามต้้องการ โดยอาจมีีการนำำ�ซอฟต์์แวร์์ Visualization
เช่่น Tableau มาช่่วยในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งต้้องทำำ�การเชื่่�อมโยงกัับ Hadoop Platform ได้้
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
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4.3.4.7.2 การออกแบบผัังการไหลกระบวนการธุุรกิิจย่่อยของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
4.3.4.7.2 การออกแบบผังการไหลกระบวนการธุรกิจย่อยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กระบวนการธุุรกิิจย่่อยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้เสริิมการทำำ�งานของธุุรกิิจหลััก ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ดัังนี้้�
1. การบริิหารจัั
Sets) รกิจหลัก ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
กระบวนการธุ
รกิดจการข้้
ย่อยมีอมููวัตลถุใหม่่ (Manage
ประสงค์เพื่อใช้New
เสริมData
การทำงานของธุ

การบริหารจั�งานย่่อยของศูู
ดการข้อมูลใหม่
New
Data Sets)- การบริิหารจััดการข้้อมููลใหม่่
รููปที่่� 4.3-311. กระบวนการทำำ
นย์์ส(Manage
ารสนเทศพลัั
งงานแห่่งชาติิ

รูปทีด่ การเมื่่�
4.3-30อได้้กระบวนการทำงานย่
ย์สารสนเทศพลั
งงานแห่งอชาติ
การบริ
ารจัดการข้อมูลใหม่ง� ส่่งผลต่่อ
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ง เพื่่�อ- ให้้
ข้อ้ มููลหมีีความหลากหลายซึ่่
การวิิเคราะห์์ โดยในการออกแบบ Business Process ทั้้�ง 3 ระยะ จะต้้องมีีการจััดการข้้อมููลใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ ซึ่่�งกระบวนการใน
การจัดการเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมี ความ
การจััดการข้้อมููลใหม่่มีีดัังนี้้�
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งผลต่Data
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้ง 3 ระยะ
การจั
ดการข้
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และ �business
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Data Glossary ก็็ได้้
Defining Glossary: data operation management team และ business and data analytics team
Imposing Policies: data operation management team และ enterprise data strategy team
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		Access
Control:
system team จะกำำ�หนดการเข้้าถึึง (Access Control) สำำ�หรัับข้้อมููล หรืือ
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าล Governance
สำหรัsystem
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Glossary
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RepositoryAccess
สำำ�หรัับControl:
การจััดเก็็บinformation
ข้้อมููลหรืือ Data
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วงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data Lifecycle) ซึ่่�งเป็็นการกำำ�หนดว่่า data ชุุดนี้้มีี� อายุุนานเท่่าไร ก่่อนที่่�จะทำำ�การ archive
		Creating New APIS: information system team4.3-69
จะรัับผิิดชอบการพััฒนา APIs เพื่่�อแบ่่งปัันข้้อมููล ชุุดใหม่่นี้้�ให้้กัับ
ผู้้�ใช้้ภายในและภายนอก ตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ในนโยบายการควบคุุมการเข้้าถึึง (Access Control Policies)
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Defining Data Dictionary: information system team จะรัับผิิดชอบการสร้้าง Data Dictionary ให้้สอดคล้้องกัับ
รููปแบบที่่�จััดเก็็บใน Repository ที่่�ได้้สร้้างขึ้้�นมาใหม่่สำำ�หรัับจััดเก็็บข้้อมููลชุุดใหม่่นี้้�
		Defining Metadata: information system team, data operation management team และ business and
data analytics team จะร่่วมกัันสร้้างข้้อมููล Metadata ของข้้อมููลชุุดใหม่่นี้้� โดยอาจะทำำ�ในโปรแกรม Excel หรืือใช้้ซอฟต์์แวร์์
โครงการศึ
กษาการจั
ดทำแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพั
ฒนาศูนนกััย์สบารสนเทศ
ช่่วยจััดการ ซึ่่�งถ้้าจะให้้
มีีประสิิ
ทธิิภาพ ซอฟต์์
แวร์์ควรต้้
องเป็็นตััวเดีียวกัั
ที่่�ใช้้จััดการ Data Glossary
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การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)

รููปที่่� 4.3-32 กระบวนการทำำ�งานย่่อยของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ – การเชื่่�อมโยงและแบ่่งปัันข้้อมููล
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ในสัังกััดกระทรวงพลัังงาน โดยในการออกแบบ Business Process ทั้้�ง 3 ระยะ จะต้้องมีีการจััดการข้้อมููลการแบ่่งปัันข้้อมููลอยู่่�
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มููลพร้้ออมูมบริิ
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ย์์ฯ ยััและจะแยกกระบวนการทำงาน
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งต้้น2)ว่่าข้้กรณี
อมููลมดััีขง้อกล่่าวนั้้�
 ศููนย์์กฯาร จำำ�เป็็นต้้องมีีหรืือจำำ�เป็็นต้้องให้้บริิการ
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หรืือไม่่ ถ้้าจำำ�เป็็นต้้องมีี data operation management team และ enterprise strategy team จะร่่วมกัันกำำ�หนด Data
Defining New Data Sources and Governance Policies: ในกรณีที่ศูนย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลที่ได้รับ
Policies สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�จะต้้องการใหม่่เพิ่่�มเติิม  และ data operation management team, enterprise strategy team
อ งขอ data
operation
management
team �ห
จะตรวจสอบเบื
้ อ งต้
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นดแหล่่งที่่�มาของข้้
อมููนลว่ที่่�ต้า ้อข้งการ
นต้องมีหManaging
รือจำเป็นต้New
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บริกSet ดัั
ารหรืงอรููไม่
าจำเป็นต้องมี data operation management team และ
เข้้าจำเป็
สู่่�กระบวนการ
ปที่่ถ้� 4.3-31
		Granted/not:
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ภายในศูู
นย์์อยู่่Data
�แล้้ว enterprise
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จารณาว่่าจะให้้
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ทธิ์์�ในการเข้้management
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วมกันทำงานในการกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต้องการ (Data Sources) จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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แผนพลังงานของประเทศไทย
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Imposing usage policies: ในกรณีที่ enterprise data strategy team พิจารณาว่าจะให้สิทธิ์ ในการ
เข้าถึงข้อมูลแก่หน่วยงานที่ร้องขอ ศูนย์ฯ จะแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานดังกล่าว enterprise data strategy
		Imposing usage policies: ในกรณีีที่่� enterprise data strategy team พิิจารณาว่่าจะให้้สิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึงข้้อมููล
team จะทำการกำหนดนโยบาย (Policies) สำหรับข้อมูลชุดที่ร้องขอนั้น
แก่่หน่่วยงานที่่�ร้้องขอ ศููนย์์ฯ จะแบ่่งปัันข้้อมููลให้้กัับหน่่วยงานดัังกล่่าว enterprise data strategy team จะทำำ�การกำำ�หนด
Access control:
นโยบาย (Policies)
สำำ�หรัับข้้อมููinformation
ลชุุดที่่�ร้้องขอนั้้�system
น team จะกำหนดการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) สำหรับ
ข้อมูAccess
ล หรือ Data
Set ทีinformation
่ได้รับการร้องขอตามนโยบาย
(Policies)
ที่ได้กำหนดมาในขั
อนหน้
านี้ สำำ�หรัับข้้อมููล
control:
system team จะกำำ
�หนดการควบคุุ
มการเข้้าถึึ้นงตอนก่
(Access
Control)
APIs:องขอตามนโยบาย
information system
team ไจะรั
บผินดมาในขั้้
ดชอบในการ
Updateานี้้APIs
หรืือ Data Updating
Set ที่่�ได้้รัับการร้้
(Policies) ที่่�
ด้้กำำ�ห
�นตอนก่่อนหน้้
� เพื่อแบ่งปันข้ อมู ลชุ ด
information
system
teamในนโยบายการควบคุ
จะรัับผิิดชอบในการ มUpdate
เพื่่�อแบ่่งปัั
นข้้อมููPolicies)
ลชุุด ที่่�ร้้องขอนี้้�
ที่ร้อUpdating
งขอนี้ให้กับAPIs:
หน่วยงานที
่ร้องขอ ตามที
่กำหนดไว้
การเข้าถึAPIs
ง (Access
Control
ให้้กัับหน่่วยงานที่่�
ร้้องขอMetadata:
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในนโยบายการควบคุุ
มการเข้้ต้าอถึึงรั
ง (Access
Control Policies)
Updating
information
system team
บผิดชอบในการจั
ดการ Update Metadata
Updating Metadata: information system team ต้้องรัับผิิดชอบในการจััดการ Update Metadata กัับข้้อมููล
กับข้อมูลชุดที่ร้องขอนี้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลว่าข้อมูลนี้ได้แบ่งปันให้กับหน่วยงานใดบ้าง โดยอาจจะทำในโปรแกรม
ชุุดที่่�ร้อ้ งขอนี้้� เพื่่�อปรัับปรุุงข้้อมููลว่่าข้้อมููลนี้้ไ� ด้้แบ่่งปัันให้้กับั หน่่วยงานใดบ้้าง โดยอาจจะทำำ�ในโปรแกรม Excel หรืือใช้้ซอฟต์์แวร์์
Excel
ซอฟต์มีีปแระสิิ
วร์ชทธิ
่วยจัิภาพ ซอฟต์์
ดการ ซึ่งถ้แาวร์์จะให้
ระสินตััทวธิเดีียวกัั
ภาพ ซอฟต์
วรต้อData
งเป็นGlossary
ตัวเดียวกัเช่่นกัั
นกับนที่ใช้จัดการ
ช่่วยจัั
ดการหรืซึ่่�งอถ้้ใช้าจะให้้
ควรต้้มอีปงเป็็
นกัับที่่�แใช้้วร์จััดคการ
DataResponse:
Glossary เช่
นกั�นนตอนสุุดท้้าย team ที่่�ได้้รัับการร้้องข้้อมููล เช่่น business and data analytics team จะแจ้้งกลัับไป
ในขั้้
Response:
ในขั้อนมููตอนสุ
าย team
ที่ได้อรมููับลชุุการร้
องข้อมูล เช่น business and data analytics team
ที่่�หน่่วยงานต้้
นทางที่่�ร้้องขอข้้
ลสำำ�หรัดับท้การให้้
บริิการข้้
ดดัังกล่่าว
จะแจ้งกลับไปที่หน่วยงานต้นทางที่ร้องขอข้อมูลสำหรับการให้บริการข้อมูลชุดดังกล่าว
3. การจััดเก็็บข้้อมููลแบบถาวร (Archiving Data)

การจัดเก็บ�งานย่่อยของศูู
ข้อมูลแบบถาวร
รููปที่่� 4.3-333. กระบวนการทำำ
นย์์ส(Archiving
ารสนเทศพลััData)
งงานแห่่งชาติิ – การจััดเก็็บข้้อมููลแบบถาวร

รูปทีด่ เก็็4.3-32
อยของศูนกำย์ำ�ห
สารสนเทศพลั
งงานแห่งขชาติ
ดเก็บExpiration) ที่่�
ข้อมูลแบบถาวรกำำ�หนดใน
การจัั
บข้้อมููลกระบวนการทำงานย่
แบบถาวร เมื่่�อถึึงระยะเวลาที่่�
นดเรื่่�องการหมดอายุุ
องข้้–อมููการจั
ล (Data
Metadata เป็็นกระบวนการหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญในวงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data Lifecycle) ซึ่่�งจะย้้ายการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�หมดอายุุ
ข้้อมููล Outdate หรืือพิิ
วว่่าข้้อมููลเมื
ไม่่จำำ่อถึ�เป็็
นต้้องใช้้งาน หรืือโอกาสการใช้้
ข้้อมููลชุุดขนี้้องข้
 น้
� ้อยมาก
โดยจะย้้Expiration)
าย (Transfer)
การจัดเก็บจข้ารณาแล้้
อมูลแบบถาวร
งระยะเวลาที
่กำหนดเรื่องการหมดอายุ
อมูล (Data
ข้้อมููทีล่กเหล่่านี้้
�ไปสู่่�Metadata
Repository ที่่�
เรีียกว่่า Archiving
Database
ดเก็็บนี้้�จซึะเก็็
บไว้้าเยการจั
พื่่�อเป็็นดหลัั
ำหนดใน
เป็นกระบวนการหนึ
่งที่สำคั
ญในวงจรชีโดยวัั
วิตข้ตอถุุมูปลระสงค์์
(Dataการจัั
Lifecycle)
่งจะย้
เก็กบฐาน
หรืือถ้้าจำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลดัังกล่่าวในอนาคต ก็็ยัังสามารถที่่�จะทำำ�การ Recover หรืือ Restore ข้้อมููลชุุดที่่�ต้้องการใช้้ อีีกทั้้�งยััง
ข้อมูลที่หมดอายุ ข้อมูล Outdate หรือพิจารณาแล้วว่าข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือโอกาสการใช้ข้อมูลชุดนี้
ทำำ�ให้้ระบบ Repository ที่่�ใช้้งานหลัักไม่่ทำำ�งานหนัักจนเกิินไป ทำำ�ให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�น
		พิิจารณา Obsolete Data: กระบวนการทำำ�งานเริ่่มต้
� 4.3-72
น้ จาก information system team จะใช้้ซอฟต์์แวร์์ หรืือพิิจารณา
Metadata ด้้วยตนเอง โดยพิิจารณาว่่า ข้้อมููลชุุดใดที่่�หมดอายุุ ข้้อมููล Outdate หรืือพิิจารณาแล้้วว่่าข้้อมููลไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้งาน
และต้้องการการถ่่ายโอนข้้อมููลไปไว้้ที่่� Archiving Database ซึ่่�งถ้้าใช้้ซอฟต์์แวร์์ ในการจััดการ information system team
จะได้้รัับการแจ้้งเตืือนอััตโนมััติิสำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ต้้องการ Archive
Final Report
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Data in Use?: information system team ตรวจสอบว่่ามีีการใช้้ข้้อมููลจะทำำ�การ Archive หรืือไม่่ ถ้้ามีี จะตรวจสอบ
ว่่าข้้อมููลนี้้�ใช้้ที่่�ใด โดยจะร่่วมกัันตรวจสอบทั้้�งจาก enterprise strategy team, data operation management team และ
business and data analytics team โดยตรวจสอบว่่า ข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ใช้้อยู่่�หรืือไม่่ หรืือมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้อยู่่�หรืือไม่่ 
ในกรณีีที่่�ตรวจสอบแล้้วมีีความต้้องการใช้้ข้้อมููลดัังกล่่าวอยู่่� information system team จะทำำ�การ Update Metadata
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับวงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data Lifecycle) และกำำ�หนดเวลา Archive ใหม่่
Archiving to Designate Repository: information system team จะดำำ�เนิินการ Archive ข้้อมููลเข้้าสู่่� Archiving
Repository
Notifying: information system team จะทำำ�การแจ้้งเตืือนหน่่วยงานที่่�ใช้้ข้้อมููล หรืือเคยใช้้ข้้อมููลว่่าข้้อมููลได้้ถููก
Archived แล้้ว ซึ่่�งหมายความว่่าจะไม่่สามารถ Request ข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่าน APIs ได้้อีีก
Updating Profile Storage: information system team จะดำำ�เนิินการ Update ข้้อมููลใน Profile Database
เพื่่�อกำำ�หนดว่่าข้้อมููลชุุดดัังกล่่าวได้้ทำำ�การ Archive แล้้ว
		Updating Final Database: information system team จะดำำ�เนิินการ Update ข้้อมููลที่่�ถ่่ายโอน จาก Final
database ไปที่่� Archiving Database
Updating Metadata: สุุดท้้าย information system team จะดำำ�เนิินการ Update Metadata ข้้อมููลชุุดนี้้�ว่่า
ข้้อมููลใดบ้้างที่่�ได้้ทำำ�การ Archive ไปแล้้ว โดยการจััดการ Metadata อาจะทำำ�ในโปรแกรม Excel หรืือใช้้ซอฟต์์แวร์์ช่่วยจััดการ
ซึ่่�งถ้้าจะให้้มีีประสิิทธิิภาพ ซอฟต์์แวร์์ควรต้้องเป็็นตััวเดีียวกัันกัับที่่�ใช้้จััดการ Data Glossary
รายละเอีียดตารางชุุดข้้อมููลเพื่่�อเชื่่อ� มโยงกัับและแผนภููมิิ Data Flow Diagrams และ Workflow ระบุุอยู่่ใ� นภาคผนวก ฆ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์

บทที่่� 5

สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติเทพืธศาสตร์
่อรองรับแการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่
โครงการศึกษาการจั
ดทำแผนยุ
ละออกแบบการพั
ฒนาศูน(Big
ย์ Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

สารสนเทศพลั
งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขั
บเคลืง่องานแห่
นแผนพลั
งงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

่5
การออกแบบสถาปััตบททีบททียกรรมข้้
อมููลองค์์กร
่5
การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร

การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร
5.1
การวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

5.1.1
ในอนาคต
5.1.1 ข้ข้ออมูมูลลพลั
พลังงงานที
งานทีจ่ จ่ ัดัดเก็เก็บบในอนาคต
จากการวิ
งว่าางของข้
งของข้ออมูมูลลพลัพลังงาน
งงาน(Gap
(GapAnalysis)
Analysis)
ในบทที
่ 2 และการศึ
กษากระบวนการทำงาน
จากการวิเเคราะห์
คราะห์ชช่อ่องว่
ในบทที
่ 2 และการศึ
กษากระบวนการทำงาน
(Business
ษาพบว่าามีมีขข้อ้อมูมูลลทีที่ควรจะจั
่ควรจะจัดเก็ดเก็
ลักษณะคื
(BusinessProcesses)
Processes) ทีที่ป่ปรึรึกกษาพบว่
บเพิบเพิ
่มเติ่มมเติในมใน
2 ลั2กษณะคื
อ อ
-- มีมีกการจัดเก็บข้ออมูมูลลอยู
อยู่บ่บ้า้างแล้
งแล้ววแต่แต่ยัยงไม่ังไม่ละเอี
ละเอี
ควรมี
การจั
ยดยดควรมี
การจั
ดเก็ดบเก็เพิบ่มเพิ
เติ่มเติม
-- ยัยังงไม่มีการจัดเก็เก็บบไว้ไว้เเลย
ลยจึจึงงควรมี
ควรมีการจั
การจัดเก็ดเก็บใหม่
บใหม่
วสามารถจัดดเก็เก็บบตามชนิ
งซึ่งซึมี่งรมีายละเอี
ยดดัยงดดั
ตารางต่
อไปนีอไปนี
้ ้
ข้ข้ออมูมูลลดัดังกล่าวสามารถจั
ตามชนิดดของเชื
ของเชื้อเพลิ
้อเพลิ
รายละเอี
งตารางต่
กลุ่ม่มพลั
พลังงงานถ่
1)1) กลุ
งานถ่าานหิ
นหินน
ตาราง5.1-1
5.1-1 ข้ข้ออมูมูลลกลุ
กลุ่มพลังงงานถ่
านหินนทีที่จ่จัดัดเก็เก็บในอนาคต
ตาราง
ข้้อมููลกลุ่่่มม� พลั
พลัังงานถ่
งานถ่่านหิ
านหิินที่่�จััดเก็็บในอนาคต
บในอนาคต
Data Catalog

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)
(ชุดข้อมูล)

หมวดย่อย

หมวดย่อย

กำลังการผลิตถ่านหิน

กำลังการผลิต

สำรองทางธรณีวิทยา

สำรอง

Domestic Production of Coal

การผลิต

Import of Coal

การนำเข้า

กำลังการผลิตถ่านหิน
สำรองทางธรณีวิทยา

Domestic Production of Coal

Import of Coal

กำลังการผลิต
สำรอง

การนำเข้า

การส่งออก
สต็องคออก
การส่

สำรองทางธุรกิจ

สต็อค

Fuel Consumption in
IPS,VSPP

อื่น ๆ

อื่น ๆ

อื่น ๆ

อื่น ๆ

การผลิต

Export of Coal
สำรองทางธุ
รกิจ
Export
of Coal
Fuel Consumption in
IPS,VSPP

Priority
ข้อมูลที่
ข้อมูลที่ต้องการ
Priority
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่
ข้อมูลที่ต้องการ (ระดับ
จัดเก็บแล้ว
จัดเก็บ
แหล่งข้อมูล
(ระดับ
(ที่มาของข้อมูล)
จัจดจุเก็บบัน แล้ว เพิ่มในอนาคต
จัดเก็บ ความจำเป็น
ในปั
(ที่มาของข้อมูล)
ในการจัความจำเป็
ดเก็บ) น

ศุลกากร

ศุลกากร

ศุลกากร

ศุลกากร

การแปรรูป

สกพ.

การแปรรูป

สกพ.
5.1-1

5.1-1

ในปัจจุบัน

เพิ่มในอนาคต

fuel, แหล่ง

fuel, แหล่ง

ในการจัดเก็บ)

fuel, แหล่ง

fuel, แหล่ง

fuel, country,
fuel, country,
company
company
(Lanna
(Lanna
,Banpu)
fuel
country,
,Banpu)
company
fuel
country,
fuel, country
company
company
fuel, country fuel,
company
company
fuel,
Plant,Fuel
/
company
ราคา

Plant,Fuel /
ราคา
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Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

- EI แยกรายประเภทโรงไฟฟ้า
- สัดส่วน (%) ของไฟฟ้าที่
ผลิตจากถ่านหิน/ลิกไนท์
การใช้ถ่านหินจากสำรวจ

การแปรรูป/
วิเคราะห์

การใช้ถ่านหินในโรงงาน
ควบคุม
EI การใช้ถ่านหินในโรงงาน
ควบคุม
การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป

การใช้
การใช้/
วิเคราะห์
การใช้

EI การใช้ถ่านหินในโรงงาน
ทั่วไป

การใช้/
วิเคราะห์

ข้อมูลการชาย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของข้อมูล)

สกพ.

การใช้

ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต

ประเภท
โรงไฟฟ้า/ EI /
%การแปรรูป
Fuel, TSIC ,
province
Fuel, TSIC ,
province
TSIC / EI
Fuel, TSIC ,
province
TSIC / EI

การใช้

fuel,ผู้ซื้อ,ผู้ขาย
/ ราคา

การปล่อยสารมลภาวะจากการ
ใช้ถ่านหินในสาขาไฟฟ้า

Emission

สนพ.

การปล่อยสารมลภาวะจากการ
ใช้ถ่านหินในสาขาอุตสาหกรรม

Emission

สนพ.

สนพ. / สศช.

การใช้รายจังหวัด / ประชากร
รายจังหวัด

เศรษฐกิจและ
สังคม
เศรษฐกิจและ
สังคม

fuel ,
Emission
Type
fuel ,
Emission
Type
province

สนพ. / ปค

province

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

กพร.

รายผูค้ ้า

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านถ่านหิน

บุคลากร

กพร.

รายบุคคล

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

การศึกษา

กพร.

รายโครงการ

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

กฎหมาย

กพร.

รายเรื่อง

การใช้รายจังหวัด / GPP
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ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบัน
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Priority
(ระดับ
ความจำเป็น
ในการจัดเก็บ)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
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2) กลุ่มพลังงานน้ำมันดิบและคอนเดนเสท

ตาราง
และคอนเดนเสทที่่
บในอนาคต
ตาราง5.1-2
5.1-2ข้้ข้ออมููมูลลกลุ่่
กลุม� ่มพลัั
พลังงานน้ำำ
งานน้��มั
ำมันั ดิดิิบและคอนเดนเสท
ที่จ�จััดัดเก็เก็็บในอนาคต

หมวดย่อย

แหล่ง
ข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

สำรวจทางธรณีวิทยา

สำรอง

ชธ.

Energy Reserve

สำรอง

ชธ.

สำรองตามกฎหมาย
(ประมาณ 6%)
Material Intake II
(Detail)
EI รายโรงกลั่น

สำรองทาง
กฎหมาย
การแปรรูป

อื่น ๆ

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

- Cut of the Barrel (%)
- % การใช้ กำลังการกลั่น
- Refining Margin (GRM)
การใช้คอนเดนเสทใน
โรงงานปิโตรเคมี
CRUDE OIL PRICE
การใช้รายจังหวัด / GPP
การใช้รายจังหวัด /
ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้าน
น้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม

การแปรรูป /
วิเคราะห์
การแปรรูป /
วิเคราะห์

ธพ. /
พ.ทหาร
อื่น ๆ

Priority
ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

Fuel

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต
Method,Operator,Block,
แปลง,หลุม,พิกัด,Result
Operator,Block ,
แปลง,หลุม
ผู้ค้า /
อยู่ระหว่างขนถ่าย(เรือ,ท่อ)

Fuel,
Company
โรงกลั่น / EI

อื่น ๆ

โรงกลั่น / %, GRM

การใช้

อื่น ๆ

รายละเอียดการใช้

ราคา

Platt's

เศรษฐกิจและ
สังคม
เศรษฐกิจและ
สังคม
ผู้ประกอบการ
บุคลากร

สนพ. /
สศช.
สนพ. /
ปค.
ชธ. / ธพ.

การศึกษา
กฎหมาย

(ระดับ
ความ
จำเป็น
ในการ
จัดเก็บ)

Fuel

ทุกแหล่ง
province
province
รายผูค้ ้า
รายบุคคล
รายโครงการ
รายเรื่อง

5.1-3
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3) กลุ่มก๊าซธรรมชาติ

ตาราง
ในอนาคต
ตาราง5.1-3
5.1-3ข้้ข้ออมููมูลลกลุ่่
กลุม� ่มพลัั
พลังงานก๊๊
งานก๊าซธรรมชาติิ
ซธรรมชาติทที่ี่จ่�จััดัดเก็เก็็บบในอนาคต

หมวดย่อย

Capacity LNG

Capacity

อื่น ๆ

Capacity

Capacity

อื่น ๆ

สำรวจทางธรณีวิทยา

สำรอง

ชธ.

Energy Reserve

สำรอง

ชธ.

fuel

Import of Natural Gas

การนำเข้า

ชธ. / ธพ.

fuel,
location

Export of Natural Gas

การส่งออก

Fuel Consumption in
Power Generation
Consumption of Natural
Gas (Sales of NGL)
การใช้ NGV

การแปรรูป

กฟผ.

plant, fuel

การใช้

ปตท.

company

การใช้

ปตท.

การใช้

ปตท.

การใช้ /
วิเคราะห์
การใช้ /
วิเคราะห์
เศรษฐกิจ
และสังคม

สนพ. / พพ.

โรงงาน, province / EI

สนพ.

โรงงาน, province / EI

สนพ. /
สศช.

province

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

ข้อมูลระบบจัดส่ง NG
EI การใช้ NG ในโรงงาน
ควบคุม
EI การใช้ NG ในโรงงานอื่น
ๆ
การใช้รายจังหวัด / GPP

5-4

Priority

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต
ท่อ , ท่าเรือ ,
Processing Plant
ท่อระบบขนส่งบนบก
ท่อระบบขนส่งในทะเล
ท่อระบบจำหน่าย
Method,Operator,Block,
แปลง,หลุม,พิกัด,Result
Operator,Block,
แปลง,หลุม
country
fuel, country, company
/ ปริมาณ, มูลค่า
Plant, Fuel / Used in
IPS,VSPP
ส่งออกรายประเทศ /
ปริมาณ, มูลค่า
ประเภทรถ , province

5.1-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(ระดับความ
จำเป็น
ในการ
จัดเก็บ)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)
การใช้รายจังหวัด /
ประชากรรายจังหวัด
ข้อมูลระบบจัดส่ง
ข้อมูลผู้ประกอบการ

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

Priority
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต

เศรษฐกิจ
และสังคม

สนพ. / ปค.

province

จัดส่ง

สกพ. /
ปตท.
สกพ. /
ปตท.
สกพ. /
ปตท.
สกพ. /
ปตท.
สกพ. /
ปตท.

รายสถานี

ผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้าน NG

บุคลากร

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

การศึกษา

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

กฎหมาย

(ระดับความ
จำเป็น
ในการ
จัดเก็บ)

รายผูค้ ้า
รายบุคคล
รายโครงการ
รายเรื่อง
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตาราง
ตรเลีียมที่่
ในอนาคต
ตาราง5.1-4
5.1-4ข้้ข้ออมููมูลลกลุ่่
กลุม� ่มพลัั
พลังงงานผลิิ
งานผลิตภััภัณฑ์ฑ์์ปปิิโตรเลี
ยมที่จ�จััดัดเก็เก็็บบในอนาคต

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

- จำนวนคลังน้ำมัน,LPG,NGV แยกราย
จังหวัด
- ขนาดของถังเก็บน้ำมัน,LPG,NGV
แยกรายคลัง
- จำนวนท่าเรือขนส่งน้ำมัน,LPG,NGV
แยกรายท่าเรือรายจังหวัดและขนาด
ของท่าเรือ

Stock

ธพ.

- จำนวนรถบรรทุกน้ำมัน,LPG,NGV
แยก รายจังหวัดรายผู้ค้า
- จำนวนเรือบรรทุกน้ำมัน,LPG,NGV
แยกรายจังหวัดรายผู้ค้า
- รถไฟขนส่งน้ำมัน,LPG,NGV
สำรองตามกฎหมาย

Stock

ธพ.

fuel, province,
company
/ จำนวน
และขนาด

Stock

ธพ.

Consumption by province

การใช้

ธพ.

ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน
LPG และ NGV

การใช้

ธพ.

fuel,
company,คลัง
/ ปริมาณ
province, fuel,
sector /
ปริมาณ, มูลค่า
รายละเอียด
สถานีบริการ

ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG

การใช้

ธพ.

อัตราค่าขนส่งน้ำมันและ LPG

ราคา

ธพ.

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

5-6

ข้อมูลที่
จัดเก็บ ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บ
แล้ว
เพิ่มในอนาคต
ใน
ปัจจุบนั
fuel,
province /
จำนวน
และขนาด

รายละเอียด
โรงบรรจุ
fuel, รายอำเภอ
/ อัตรา
ค่าขนส่ง

5.1-6
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตาราง 5.1-4 ข้อมูลกลุ่มพลังงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จัดเก็บในอนาคต
ข้อมูลที่
Priority
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพั
แหล่งข้อมูลฒนาศูจันย์ดเก็บ ข้อมูลที่ต้องการ
Data Catalog
(ระดับความ
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรั
Data)
จัดเก็บ
ว
หมวดย่
อยบการใช้ข้อ(ทีมูล่มขนาดใหญ่
าของ (Bigแล้
จำเป็น
(ชุดข้อมูล)
บสมบูรณ์
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ข้อมูล)
เพิ่มในอนาคต รายงานฉบั
ใน
ในการจัดเก็บ)
ปัจจุบนั
-ราคาขายปลี
จำนวนคลังกน้น้ำำมัมันน,LPG,NGV
Stock
LPG NGVแยกราย
ราคา
ธพ.
fuel, fuel,
รายอำเภอ
จังหวัด
/ก
/ province
ราคาขายปลี
- ขนาดของถังเก็บน้ำมัน,LPG,NGV
จำนวน
การใช้
ร
ายจั
ง
หวั
ด
/
GPP
เศรษฐกิ
จ
สนพ.
/
สศช.
province
แยกรายคลัง
และขนาด
และสั
ง
คม
- จำนวนท่าเรือขนส่งน้ำมัน,LPG,NGV
แยกรายท่
เรือดรายจั
งหวัดและขนาด
การใช้
รายจังาหวั
/ ประชากรราย
เศรษฐกิจ
สนพ. / ปค.
province
ของท่
า
เรื
อ
จังหวัด
และสังคม
-ข้อจำนวนรถบรรทุ
กน้ำมัน,LPG,NGV
มูลผู้ประกอบการ
แยก รายจังหวัดรายผู้ค้า
- จำนวนเรือบรรทุกน้ำมัน,LPG,NGV
ข้อแยกรายจั
มูลผู้เชี่ยวชาญด้
านน้้คำ้ามันและก๊าซ
งหวัดรายผู
-ข้อรถไฟขนส่
ำมัน,LPG,NGV
มูลการวิจงัยน้และความรู
้
สำรองตามกฎหมาย
ข้อมูลมติ ผลการประชุม

Stock
ผู้ประกอบการ

ธพ. ธพ.
/ อื่น ๆ

บุคลากร

ธพ. / อื่น ๆ

การศึกษา
Stock
กฎหมาย

ธพ. / อื่น ๆ
ธพ. ธพ.
/ อื่น ๆ

Consumption by province

การใช้

ธพ.

ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน
LPG และ NGV

การใช้

ธพ.

ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG

การใช้

ธพ.

อัตราค่าขนส่งน้ำมันและ LPG

ราคา

ธพ.

fuel,รายผู
province,
ค้ ้า
company
/ จำนวน
รายบุคคล
และขนาด
รายโครงการ
fuel,่อง
รายเรื
company,คลัง
/ ปริมาณ
province, fuel,
sector /
ปริมาณ, มูลค่า
รายละเอียด
สถานีบริการ
รายละเอียด
โรงบรรจุ
fuel, รายอำเภอ
/ อัตรา
ค่าขนส่ง
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5) กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
ตาราง 5.1-5 ข้้อมููลกลุ่่ม� พลัังงานไฟฟ้้าที่่�จััดเก็็บในอนาคต
ตาราง 5.1-5 ข้อมูลกลุ่มพลังงานไฟฟ้าที่จัดเก็บในอนาคต

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

VSPP ของ พ.พ. และเอกชน
อื่น ๆ

Master

สกพ.

ระบบสายส่ง สายจำหน่าย 3
การไฟฟ้า

ระบบส่ง

สกพ., กฟผ.,
กฟน., กฟภ.

Plant Detail / Installed
Capacity & Contracted
Capacity / Generation /
Station Service
(EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)
Capacity of IPS

Capacity

สกพ., กฟผ.,
กฟน., กฟภ.

Capacity

สกพ.

Capacity of Substation
(EGAT,MEA,PEA)

Capacity

สกพ., กฟผ.,
กฟน., กฟภ.

Substation

Head Rate (HR)

การผลิต

สกพ.

Generation Profile
(EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)

การผลิต

สกพ.

รายโรงไฟฟ้า
/ หน่วย
ความร้อน
รายโรงไฟฟ้า
/ KWH

Plant Factor

การผลิต

สกพ.

รายโรงไฟฟ้า
/Plant factor

SPPs' Power Pool

การผลิต

สกพ., กฟผ.

SPP Plant
/ ปริมาณ ,
มูลค่า

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)
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ข้อมูล
ที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มใน
อนาคต

ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

รายผูผ้ ลิตและ
จำหน่าย
ผลิต,จำหน่าย
ระบบ
รายโรงไฟฟ้า

province,
fuel

รายโรงไฟฟ้า

5.1-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

ข้อมูล
ที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มใน
อนาคต

VSPP PEA Adder Monthly
Capacity & Generation

การผลิต

กฟภ.

province,
plant

VSPP < 1MW
/ Total Gen.

VSPP PEA FiT Monthly
Capacity & Generation

การผลิต

กฟภ.

province,
plant

VSPP < 1MW
/ Total Gen.

VSPP PEA Rooftop Monthly
Capacity & Generation

การผลิต

กฟภ.

province,
plant

VSPP < 1MW

VSPP MEA Adder Monthly
Capacity & Generation

การผลิต

กฟน.

province,
plant

VSPP < 1MW
/ Total Gen.

VSPP MEA FiT Monthly
Capacity & Generation

การผลิต

กฟน.

province,
plant

VSPP < 1MW
/ Total Gen.

VSPP Prosumer Capacity &
Generation
Generation Production of
IPS (Ownuse)

การผลิต

กฟภ.

การผลิตและ
การใช้

สกพ.

province,
fuel

รายผูผ้ ลิต /
MW, Kwh
รายโรงไฟฟ้า
/Kwh

Generation Production of
SPP (Ownuse)

การผลิตและ
การใช้

สกพ.

province,
fuel

รายโรงไฟฟ้า
/Kwh

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและ
ค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า
EGAT/IPP/SPP/IPS
Consumption of Electricity

การแปรรูป

กฟผ.

การใช้

กฟผ., กฟน.,
กฟภ.

Summary

รายโรงไฟฟ้า /
ปริมาณและ
ค่าใช้จ่าย
รายมิเตอร์ ,
ราย TSIC ,
รายจังหวัด /
Kwh

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

5 - 10

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล
(ที่มาของ
ข้อมูล)

ข้อมูล
ที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มใน
อนาคต

ข้อมูลที่
จัดเก็บแล้ว
ในปัจจุบนั

Load Profile ของการใช้ไฟ
รายมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟทุก
ประเภท
การใช้ไฟฟ้าในรถ EV, การใช้
อื่น ๆ ที่เพิ่มมาใหม่ในอนาคต

การใช้

กฟผ., กฟน.,
กฟภ.

รายมิเตอร์
/Kwh

การใช้

กฟผ., กฟน.,
กฟภ.

รายมิเตอร์ /
Kwh,บาท

Elect Own Used (EGAT)

การใช้

กฟผ.

Own used (MEA,PEA)

การใช้

กฟน., กฟภ.

Peak Demand by Region

Peak

กฟผ.

ข้อมูลคำนวณค่า FT แต่ละงวด

ราคา

สกพ.

ข้อมูลต่างๆ
เพื่อคำนวณค่า
FT

ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ราคา

สกพ.

รายละเอียด
กองทุน

ค่าไฟฐานของประเทศ

ราคา

สกพ.

แต่ละอัตรา

การใช้รายจังหวัด / GPP

เศรษฐกิจและ
สังคม

สนพ., สศช.

province

การใช้รายจังหวัด / ประชากร
รายจังหวัด

เศรษฐกิจและ
สังคม

สนพ., ปค.

province

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ไฟฟ้า

บุคลากร

สกพ., กฟผ.,
กฟน., กฟภ.

รายบุคคล

ข้อมูลการวิจัยและความรู้

การศึกษา

สกพ., กฟผ.,
กฟน., กฟภ.

รายโครงการ

Summary

รายโรงไฟฟ้า
/Kwh
สำนักงานต่างๆ
/ กฟน., กฟภ.

region

รายเขต
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

6) กลุ่มพลังงานทดแทน
ตาราง
ในอนาคต
ตาราง5.1-6
5.1-6ข้้ข้ออมููมูลลกลุ่่
กลุม� ่มพลัั
พลังงงานทดแทนที่่
งานทดแทนที่จ�จััดัดเก็เก็็บบในอนาคต
Data Catalog
(ชุดข้อมูล)
พลังงานทดแทน
- การผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน
- การผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน
- การนำเข้า
พลังงานทดแทน
- การนำเข้า
พลังงานทดแทน
- การส่งออก
พลังงานทดแทน
- การส่งออก
พลังงานทดแทน
- ส่วนเปลี่ยนของสต็อก /
ส่วนต่างทางสถิติ

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่
(ที่มาของ จัดเก็บแล้ว
ข้อมูล)
ในปัจจุบนั

ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต

การผลิต

พพ.

plant

การผลิต

พพ.

fuel

การนำเข้า

พพ.

plant

การนำเข้า

พพ.

fuel

การส่งออก

พพ.

fuel

การส่งออก

พพ.

fuel

Stock

พพ.

fuel

Stock

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- การแปรรูป

การแปรรูป

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- การแปรรูป

การแปรรูป

พพ.

fuel,
วิธีแปรรูป

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- ส่วนเปลี่ยนของสต็อก /
ส่วนต่างทางสถิติ

Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
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Data Catalog
(ชุดข้อมูล)
Fuel Consumption in
Power Generation

5 - 12

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่
(ที่มาของ จัดเก็บแล้ว
ข้อมูล)
ในปัจจุบนั

ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต

การแปรรูป

กฟผ.

fuel,
company

Hear Rate,
Generation Profile
, Plant Factor
Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- ใช้เอง

การใช้

พพ.

Summary

พลังงานทดแทน
- สูญเสีย

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่
ไม่เป็นพลังงาน
พลังงานทดแทน
- การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
แยก Sector
พลังงานทดแทน
- ใช้เอง

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

การใช้

พพ.

fuel,
Sector

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- สูญเสีย

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

พลังงานทดแทน
- การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่
ไม่เป็นพลังงาน
พลังงานทดแทน
- การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
แยก Sector

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า

การใช้

พพ.

fuel

Level เล็กสุดที่หาได้
/ ปริมาณ, มูลค่า
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Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)
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Data Catalog
(ชุดข้อมูล)

หมวดย่อย

แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่
(ที่มาของ จัดเก็บแล้ว
ข้อมูล)
ในปัจจุบนั

ข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บ
เพิ่มในอนาคต

Quantity and Prices of
Renewable Energy

การใช้,ราคา

สนพ.

Fuel,
Sector

ทุกชนิด

RENEW ENERGY PRICE

ราคา

สนพ., คน.

5 renew

ทุกชนิด

การใช้รายจังหวัด / GPP

เศรษฐกิจและ สนพ., สศช. GDP,QGDP
สังคม

province

การใช้รายจังหวัด /
ประชากรรายจังหวัด

เศรษฐกิจและ
สังคม

สนพ., ปค.

province

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

สนพ.

รายผูค้ ้า

thailand
population

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน
ข้อมูลการวิจัยและความรู้

บุคลากร

สนพ.

รายบุคคล

การศึกษา

สนพ.

รายโครงการ

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

กฎหมาย

สนพ.

รายเรื่อง

Priority
(ระดับความ
จำเป็น
ในการจัดเก็บ)

5.1.2 แผนผังความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีในปัจจุบันและในอนาคต
จากการศึกษาข้อมูลที่ มีการจั ดเก็บ ณ ปัจจุ บัน วิเคราะห์ ช่องว่าง และทบทวนข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
ในอนาคต ที่ ปรึกษาได้ดำเนิ นการจัดทำแผนที่และแผนผั งแสดงความเชื่อมโยงในการรับ-ส่ ง การเผยแพร่ข้อมูล
ระหว่ าง สนพ. และหน่ วยงานต่ าง ๆ เพื่ อเชื่ อมโยงข้ อมู ลพลั งงานประเภทต่ าง ๆ ทั้ งปิ โตรเลี ยมและไฟฟ้ า
ก๊าซธรรมชาติ และอื่น ๆ ทั้งในระบบปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีในอนาคต โดยมีแผนผังที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้
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5.1-14

รูปที่ 5.1-1 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล การรับส่งและเผยแพร่ข้อมูล5.1-14
ในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน

รูปที่ 5.1-1 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล การรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน

รููปที่่� 5.1-1 อแผนผัั
งแสดงความเชื่่
�อมโยงของข้้
การรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้
ลในระบบที่่�มีีอยู่่�ในปัั
จจุุบัดัันงของกระทรวงพลัั
งงาน
ผนผังแสดงความเชื่อมโยงของข้
มูล การรั
บส่งและเผยแพร่
ข้อมูอมููลลในระบบที
่มีอยู่ในปัจจุบอันมููของกระทรวงพลั
งงาน
ภาพ

ผนผังการรับส่งและเผยแพร่
ข้อมูลในระบบปั
จจุบันของกระทรวงพลั
งงาน ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน ดังภาพ
แผนผังแสดงความเชื
่อมโยงของข้
อมูล การรับส่งและเผยแพร่
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5.1-15
5.1-15

รูปที่ 5.1-2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รูปที่ 5.1-2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รููปที่่� 5.1-2 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์

เพื
่อรองรับกการใช้
ข้อดมูทำแผนยุ
ลขนาดใหญ่
(Big Data)
ในการขับเคลืฒ่อนาศู
นแผนพลั
งงานของประเทศไทย
โครงการศึ
ษาการจั
ทธศาสตร์
และออกแบบการพั
นย์สารสนเทศพลั
งงานแห่งชาติ
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5.1-16

5.1-16

รูปที่ 5.1-3แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมธุรกิจพลังงาน

รูปที่ 5.1-3แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมธุรกิจพลังงาน

•รููปที่่กรมธุ
รกิจแผนผัั
พลังงาน
� 5.1-3
งการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมธุุรกิิจพลัังงาน

• กรมธุรกิจพลังงาน
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5.1-17

5.1-17

รูปที่ 5.1-4 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รูปที่ 5.1-4 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

•รููปที่่กรมเชื
งธรรมชาติ
� 5.1-4้อเพลิ
แผนผัั
งการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับกรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ

• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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5.1-18

รูปที่ 5.1-5 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่5.1-18
าง สนพ. กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รูปที่ 5.1-5 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

•รููปที่่กองยุ
ทธศาสตร์
ละแผนงาน
สำนักงานปลั
งงานันระหว่่าง สนพ. กัับกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงพลัังงาน
� 5.1-5
แผนผัังแการรัั
บส่่งและเผยแพร่่ข้้
อมููดลกระทรวงพลั
ในระบบปััจจุุบั

• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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5.1-19

5.1-19

รูปที่ 5.1-6 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

รูปที่ 5.1-6 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

• สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รููปที่่� 5.1-6 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับสำำ�นัักงานกองทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

• สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
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5.1-20

รูปที่ 5.1-7 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุ5.1-20
บันระหว่าง สนพ. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รูปที่ 5.1-7 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รููปที่่� 5.1-7 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบปััจจุุบัันระหว่่าง สนพ. กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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แผนผังแสดงการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของสนพ. ดังภาพ

5.1.2.2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันของ สนพ.

5.1-21

รูปที่ 5.1-8 การรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบันของ สนพ.
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5.1-22

รูปที่ 5.1-9 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลที่คาดว่าจะมีในอนาคต

ในอนาคต ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลพลังงานชาติ ด้วยการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน และนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน ในการรับ-ส่งข้อมูลและให้บริการข้อมูล
ผ่าน APIs ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดทำขึ้น

5.1.2.3 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลที่คาดว่าจะมีในอนาคต

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

5.2

รายงานฉบับสมบูรณ์

หลักการในการออกแบบพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติโดยใช้
สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Platform for Big Data Architecture)

5.2.1 ภาพรวมความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลพลังงาน
จากการศึกษา ทบทวน และ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ใน กระทรวงพลังงาน และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการใช้ข้อมูลด้านพลังงานทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
ประจำวัน (Daily Operation) และการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
กระทรวง โดยข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลนั้น มาจากทั้งข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นภายใต้
กระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือจัดเก็บ รวมไปถึงข้อมูลภายนอกที่มีการแบ่งปันแบบสาธารณะ
ซึ่งข้อจำกัดและปัญหาในภาพรวมของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบันอาจจะแบ่งได้เป็น
สองประเด็นใหญ่ ๆ คือ การเก็บข้อมูลมีความซ้ำซ้อนเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ทำการจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน และ
หลายหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลแต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือไม่ทราบว่า
มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูล ทั้งในด้านความถูกต้องของข้อมูล
หรือในด้านความพร้อมใช้ของข้อมูล
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ พบกว่าหลายหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการทำการจัดเก็บข้อมูลเอง ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หรือการพยายามเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งหลายครั้งก็ติดปัญหาทั้งทางด้านเทคนิคและข้อกฎหมาย ทำให้การเชื่อมโยงไม่สามารถทำได้ หรือทำได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้น
นอกจากปัญหาและข้อจำกัดในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานยังต้องเผชิญความท้าทายในอนาคตที่ทำให้
ต้องมีระบบการจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
การใช้ พลั งงานทดแทนซึ ่ งมี ความอ่ อนไหวสู ง หรือ การใช้ งานรถขั บเคลื่ อนด้วยไฟฟ้ าซึ ่ งทำให้ การคำนวณ
การใช้พลังงานในรูปแบบเดิมทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งโดยภาพรวมอาจจะกล่าวได้ว่า กระทรวงพลังงาน
ต้องการระบบประมวลผลที่สามารถ 1) ประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก (Big Volume) ทั้งจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิม หรือ
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บมาแบบอัตโนมัติ เช่น ผ่านระบบ IoT 2) ประมวลผลข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(Big Velocity) เช่น จากเดิมที่ประมวลผลข้อมูลเดือนละครั้ง หรือ อย่างเร็วที่สุดคือวันละครั้ง อาจจะต้องสามารถ
ประมวลผลในระดั บ วิ น าที ในลั ก ษณะของการประมวลผลใกล้ เ คี ย งเวลาจริ ง (Near Real Time) ได้
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3) ประมวลผลข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Big Variety) เช่น จากเดิมที่ประมวลผลเฉพาะข้อมูลตัวเลข อาจจะต้อง
สามารถประมวลผลข้ อมูลรูปภาพและภาพเคลื่ อนไหวได้เป็นต้น เช่น การตรวจสอบภาพการจราจรบนถนน
เพื่อประมาณการใช้รถ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าของสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าได้ เป็นต้น
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาได้เสนอให้จัดทำระบบจัดเก็ บข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Architecture) โดยเป็นระบบที่เก็บข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานของกระทรวงพลังงานเพื่อรวบรวมให้อยู่ที่เดียว (Single Data) โดยให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
เป็นผู้นำเข้า และ/หรือตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และ ให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ โดยระบบจะต้องสามารถรองรับภาระงานทั้งในทำงานประจำวัน งานเชิงวิเคราะห์
และการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนได้ และจะต้องมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance)
5.2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงานในปัจจุบัน (as-is)
จากการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลพลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงพลังงาน รวมถึง
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะการประมวลผลทรานแซคชัน
(Transactional Processing) โดยอาศั ยการเก็ บข้ อมู ลที ่ ต ้ องการประมวลผลในฐานข้ อมู ล (Database Base)
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลแยกถัง (Silo) กัน โดยในแต่ละงานก็จะมีถังข้อมูลของตัวเอง ไม่มีการกำหนด
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หรือโครงสร้างข้อมูล (Data Schema) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และเมื่อต้องการ
เชื่อมโยงข้อมูล มักจะต้องไปทำในชั้นของโปรแกรมใช้งาน ต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด
ซึ่งทำให้ไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลในระดับชั้นของการเก็บข้อมูล

ในภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลพลังงานในปัจจุบัน จะถูกจำแนกและจัดเก็บตามประเภทของพลังงาน และ
ตามห่วงโซ่อุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) กล่าวคือ ในส่วนของการจัดเก็บตามประเภทของพลังงาน
จะประกอบไปด้วย
• พลังงานไฟฟ้า (Electricity)
• ถ่านหิน (Coal)
• น้ำมันดิบและคอนเดนเสท (Oil)
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• ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
• ผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Oil product)
• พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ซึ่งในแต่ละประเภทพลังงานก็มีรูปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเอาข้อมูลจากพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้โดยง่าย
สำหรับการจัดเก็บข้อมูลตามห่วงโซ่พลังงาน จะแบ่งเป็นการจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน มูลค่าพลังงาน
และปริมาณสำรองพลังงาน โดยมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ราคา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และ มลพิษทางอากาศเป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลพลังงานตามห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว มีการกระจายเก็บไปตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี สนพ. เป็นผู้เก็บข้อมูลในภาพรวม แต่ก็ยังเป็นการเก็บข้อมูลแยกเป็นถังตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน ยังไม่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลในลักษณะการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศ มีผลต่อราคาในตลาดในประเทศ
อย่างไร เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน การวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานทำการ
วิเคราะห์ด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติได้
ในการศึกษาพบว่าเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ศท. สนพ.) เพียงกองเดียวมีฐานข้อมูลด้านพลังงานอยู่ถึง 145 ตารางข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลได้ถึง 12 กลุ่ม
ข้อมูล ตามรูปที่ 5.2-1 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน ทำให้การประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทำได้ยาก
ซึ่งรายละเอียดของการศึกษาโครงสร้างด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบันระบุอยู่ในบทที่ 2
รููปที่่� 5.2-1 ฐานข้้อมููลที่่มีี� ในปััจจุุบัันของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน

ระบบ

System Name

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค

Economic
Electric
Consumption by
Region (ECRDB)
ENERGY INDEX (EINDEX)
EMISSION I

ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
ระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจาก
การใช้พลังงาน

Physical
จำนวนตาราง
Database
EPPOENGDB
7
EPPOENGDB
9
EPPOENGDB

16

EPPOENGDB

2
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ระบบ
ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะ
ด้านการผลิตจากภาคพลังงาน
ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
อุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม
ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS)
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน
ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก
รวม

System Name
EMISSION II
Electric
Consumption by
Sector (ECS)
Petroleum Price
Database (PPD)
International energy
price (IEP)
IPS
RENEW ENERGY
Thailand Energy
Database (ENGDB)
VSPP
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Physical
จำนวนตาราง
Database
EPPOENGDB
2
EPPECS

5

EPPOPPD

12

EPPOENGDB

4

EPPOENGDB

8

EPPOENGDB
EPPOENGDB

18
49

EPPOENGDB

13
145

รูปที่ 5.2-1 ฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบันของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างฐานข้อมูลแต่ละฐาน จะพบว่าฐานข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลในลักษณะ
Transaction และเพื่อนำข้อมูลไปใช้แสดงผลในรูปของรายงาน (Report) เป็นหลัก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการนำเอา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยเฉพาะในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเวลา (Time-series Analysis)
5.2.3 หลักการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศในอนาคตสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของกระทรวง
พลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจากการที่โครงสร้างการเก็บข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงพลังงานถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อพันธกิจในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการในภาพรวมทั้งในปัจจุบ ันและอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบการจัดเก็บ ข้ อมู ล
ด้านพลังงานที่ถูกต้องตามหลักการ และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย
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1. มีความถูกต้อง (Consistency) และสอดคล้อง (Integration) กันของข้อมูล
2. สามารถเชื่อมโยง (Interoperability) กับฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกได้
3. สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
โดยในหลักการการออกแบบระบบข้อมูลขนาดใหญ่จะประกอบไปด้วยสี่ด้านคือ
1. การได้มาซึ่งข้อมูล (Data Acquisition) เป็นการกำหนดวิธีการ (Protocol) นโยบาย (Policy) และกฎ (Rule)
ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่จะจัดเก็บมีความถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมต่อการใช้งาน
โดยต้ องสอดรั บการเปลี ่ ยนผ่ านเทคโนโลยี จากการประมวลผลข้ อมู ลแบบ Transactional ไปเป็ น
การประมวลผลแบบ Big Data ซึ่งอาจจะหมายถึงตั้งแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Data Transition)
จากฐานข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น Transactional Database ที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม มาเป็ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บนระบบ
Data Warehouse หรือ Data Lake รวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในระดับ Schema เพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น
2. ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็นการกำกับดูแลข้อมูลตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนจบ
(End-to-End Process) เพื ่ อให้ ข ้ อมู ลมี ความถู กต้ อง เหมาะสม ทั นสมั ย และ เข้ าถึ งได้ ตลอดอายุ
ของข้อมูล รวมถึงการที่ระบบจัดเก็บข้อมูลจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Agility) เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล จะต้องถูก
กำหนดเป็นนโยบายขององค์กร และถูกปฏิบัติโดยทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจในทุกขั้นตอนของ
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
3. การบูรณาการข้อมูล (Data Integration) เนื่องจากข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน
หน่วยงานเอง และข้อมูลของหน่วยงานภายนอก ที่อาจจะเข้าถึงผ่านกระบวนการอัตโนมัติ เช่น การเข้าถึง
ผ่าน API หรือกระบวนการกึ่งอัตโนมัติ เช่น การอัพโหลดไฟล์ Microsoft Excel ขี้นระบบเพื่อดึงข้อมูล
ที่อยู่ภายใน ซึ่งการที่มีข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ระบบบริหารจัดการข้อมู ลและการพัฒนาระบบงาน
ข้อมูลจึงต้องรองรับการเชื่อมต่อของข้อมูลแบบบูรณาการ ทั้งลักษณะของการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง หรือ
การดึงข้อมูลจากภายนอกเก็บไว้ในระบบข้อมูล โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัยและเข้าถึงได้
ของข้อมูล รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision
Making) วางแผนนโยบาย (Policy Planning) หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยการที่จะทำกระบวนการเหล่านั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความมั่นใจเชื่อมั่นในข้อมูลที่ใช้ว่ามี
ความถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และ สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา รวมถึงต้องมีความเข้าใจในตัวข้อมูล
อย่างชัดแจ้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้มากจากการทำทั้งสามกระบวนการแรก นั่นคือกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ดี
ธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี และ การบูรณาการข้อมูลที่ดีนั่นเอง
จากหลักการออกแบบระบบข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ แยกโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นสองระดับ กล่าวคือในระดับ ชั้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Infrastructure Layer) และ ระดั บ ชั ้ น ข้ อมูล (Data Layer) โดยใน
ระดับชั้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการจัดสร้าง หรือจัดเช่าศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
เช่น ตามมาตรฐาน Uptime Institute Tier IV ขึ้นไป และใช้โครงสร้างแบบ Private Cloud เพื่อให้ระบบมี
เสถียรภาพและความปลอดภัย รวมถึงสามารถรองรับภาระงานในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งในระบบ Private
Cloud นี ้ ควรจะมี ส ่ ว นประมวลผลด้ ว ย GPU หรื อ คอมพิ ว เตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Performance
Computer : HPC) เพื่อรองรับงานแบบ Big Data ได้ ซึ่งการดูแลศูนย์ข้อมูลในลักษณะนี้ควรจะอยู่ภายใต้
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะ เช่น อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ เป็นต้น โดยใน
ส่วนของระดับชั้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 6 สำหรับใน
ระดับชั้นข้อมูลจะกล่าวถึงในหัวข้อ 5.2.4
5.2.4 ระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงานโดยใช้สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (to-be)
จากความต้องการการจัดเก็บข้อมูลพลังงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและสามารถนำเอาไปใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงาน ทั้งในการปฏิบัติงานประจำวัน
และงานเชิงยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพลังงานโดยใช้สถาปัตยกรรม
ด้านข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ ในระดับชั้นข้อมูล ตามที่แสดงในรูปที่ 5.2-2
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จากรูปที่ 5.2-2 แสดงการออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพลังงานที่สอดคล้องกับหลักการ
การออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า โดยเป็นการแบ่งระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ออกเป็น สามส่วนคือ 1) Data Acquisition 2) Data Management Platform และ 3) Data Analytics Platform
โดยรายละเอียดในแต่ละส่วนมีดังนี้
1. Data Acquisition เป็นระบบที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากแหล่งต้นทาง (Data Source) ภายนอกผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database Connection) หรือการเชื่อมต่อไปยั ง
ระบบให้ บ ริ ก ารภายนอกแบบ API (API Gateway) โดยข้ อมู ล จะถู ก ประมวผลผ่ านทางระบบ
Data Staging โดยใช้ เทคนิ ค ETL (Extract-Transformation-Load) กล่ าวคื อ ETL จะทำการดึ ง
(Extract) ข้อมูลภายนอกผ่านทาง Data Acquisition เพื่อทำการแปลง (Transformation) ข้อมูล
ที่อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยอาจจะมีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลชั่วคราว (Temporary
Database) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล แล้วจึงทำการนำข้อมูลที่ได้แปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ที ่ เหมาะสม (Well-Designed) แล้ วจึ งนำไปใส่ (Load) ไว้ ใน HDFS หรื อ Hadoop File System
ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
สำหรับกระบวนการดึงข้อมูล จะแบ่งการทำดึงข้อมูลได้จากสองแหล่งคือ ในรูปแบบแรก
เป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลปัจจุบัน (Operational Database) ของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ดูแล
ข้อมูล (Data Owner) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ Relational Database เช่น Microsoft Sql Server
หรือ Oracle Mysql เป็นต้น ส่วนในรูปแบบที่สอง จะเป็นการดึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านทาง
API เช่น การดึงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
เมื่อทำการดึงข้อมูลมาแล้ว จะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทำ
Normalization หรือ Denormalization ตามแต่ความเหมาะสม สาเหตุที่ต้องทำกระบวนการแปลง
ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือ API ภายนอก อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบ Time-Series ที่เหมาะสมเป็นต้น โดยการแปลงข้อมูล
อาจจะอาศั ยการเขียนโปรแกรม หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรู ป เช่น Talend Data Integration หรื อ
Microsoft SQL Server Integration Service โดยอาจจะแปลงข้ อมู ล เป็ น รอบ (Batch) หรื อ
แปลงตลอดเวลา (Stream) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล
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ในขั้นตอนการนำข้อมูลไปใส่ไว้ใน HDFS จะเก็บข้อมูลในรูปของ Daily Snapshot หรือข้อมูล
รายวันแบบไปข้างหน้า (Incremental Data Set) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลย้อนหลังได้เสมอ สาเหตุที่ใช้ HDFS ในการเก็บข้อมูล ก็เนื่องจากเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล
(Data Storage) ที่เหมาะสมกับการประมวลผลโดยใช้ Big Data
2. Big Data Management Platform เป็นระบบที่ใช้จัดบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจะทำงานร่วมกัน
หรือทับซ้อนกันกับ Data Acquisition เช่น การนำข้อมูลเข้าจะทำผ่านเครื่องมือ Data Acquisition
แต่ Big Data Management Platform จะทำหน้ าที ่ สะสมข้ อมู ล (Data Archival) ขาเข้ าทั ้ งหมด
ในรู ปของ Data Lake ไม่ ว ่ าข้ อมู ลขาเข้ าจะเป็ นข้ อมู ลในลั กษณะของแฟ้ มข้ อมู ล แฟ้ มรู ปภาพ
แฟ้มภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือ ข้อมูลจาก API ภายนอกก็ตาม แล้วจึงใช้ขบวนการ
ETL หรื อการทำ Data Staging เพื ่ อแปลงข้ อมู ลให้ อยู ่ ในรู ปที ่ สามารถใช้ ในการวิ เคราะห์ ต ่ อได้
ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมา และเมื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมแล้ว ก็จะทำการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดไว้ใน HDFS เพื่อรอการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ Big Data ต่อไป
โดยในส่วนของการประมวลผล Big Data อาจจะใช้การประมวลผลทั้งที่เป็น On-Premise เช่น การใช้
Cloudera Hadoop Cluster ที่ติดตั้งในศูนย์ข้อมูลเอง หรือการส่งไปประมวลผลบน Cloud แต่ก็มี
เป้าหมายว่าต้องสามารถประมวลผลได้ในระยะเวลาที่ยอมรับได้ (On-Time Processing) หรือใกล้เคียง
กับเวลาจริง (Near-Real-Time Processing)
เมื่อระบบ Big Data ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะทำการเก็บข้อมูลที่ประมวลผลได้
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของตารางข้อเท็จจริง (Fact Table) ไปเก็บไว้ใน Data Warehouse ของศูนย์ฯ
เพื่อให้เป็นที่เข้าถึงข้อมูลเดียว (Single Point of Data Access) โดยจะมีการจัดทำชุดคลังข้อมูลย่อย ๆ
ตามการทำงานในลั ก ษณะของ Data Mart อี กด้ ว ย กล่ าวคื อ Data Warehouse เป็ น มุ ม มอง
การเก็บข้ อมูลของระบบที่ มี การเก็ บข้ อมูลเป็นระบบ สามารถสืบค้ นได้ง่ ายและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ในขณะที่ Data Mart จะเป็นมุมมองของผู้ใช้ ที่สามารถเข้ามาเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
โดยจะมี คำอธิ บ าย (Labeling) และข้ อมู ล อภิ พ ั นธุ ์ (Metadata) เพื ่ อให้ การนำเอาข้ อมู ล ไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Data Analytic Platform เป็นระบบที่ผู้ใช้จะใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปแสดงผล (Visualization)
ทำรายงาน (Reporting) หรื อวิ เคราะห์ เชิ งลึ ก (Deep Analytics) ต่ อไป โดยจะประกอบไปด้ ว ย
กระบวนการ เช่น 1) Data Preparation หรือการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยอาจจะใช้
เครื่องมือ เช่น Tableau Prep Builder หรือ Microsoft Power Query เป็นต้น 2) Data Analytics/
5.2-9
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Data Summary เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก โดยเน้ น การวิ เ คราะ ห์ แ บบหลายมิ ติ
(Multi-Dimensional Cube) โดยใช้ เครื ่ องมื อ เช่ น Tableau Server หรื อ Microsoft SQL Server
Analytics Services เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ คือการได้มาซึ่งรายงาน การนำเสนอ
หรือการส่งต่อข้อมูลไปใช้ภายนอก เป็นต้น
ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา จะต้องทำภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
ขององค์กรที่ถูกจัดทำมาให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการขององค์กร
จะเห็ นได้ ว ่ า ระบบจั ดเก็ บข้ อมู ลพลั งงานโดยใช้ สถาปั ตยกรรมด้ านข้ อมู ลสารสนเทศขนาดใหญ่
ไม่ได้เป็นระบบที่มาแทนที่ระบบประมวลผลในปัจจุ บ ันทันที แต่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบ
การประมวลผลข้อมูลของกระทรวงพลังงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และ บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเข้าถึงได้
เมื่อต้องการ
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5.3

การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล

5.3.1 การวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Mapping)
จากหลักการการออกแบบระบบข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังานแห่งชาติโดยใช้สถาปัตยกรรมข้อมูล
ขนาดใหญ่ ใ นหั ว ข้ อ 5.2 นั ้ น จะเห็ น ได้ ว ่ าจำเป็ นต้ อ งมี ก ารวางระบบเชื ่ อ มโยงข้อ มู ล (Data Mapping)
จากข้อมูลหลายแหล่งที่อยู่ภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในหัวข้อนี้ จะอธิบายถึงการเชื่อมโยงในระดับแนวคิด ซึ่งมีรายละเอียดการเชื่อมโยง
ในระดับถังข้อมูลซึ่งได้จากทั้งการรวบรวมแหล่งข้อมูลจากภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
และข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้จากการสำรวจ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลในหัวข้อนี้ จะถูกนำไปอธิบาย
รายละเอียดระดับโครงสร้างข้อมูลในหัวข้อ 5.3.2 ต่อไป
ในการศึ ก ษานี ้ จะใช้ Data Mapping Diagram เพื ่ อ แสดงการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล โดยเป็ น แนวคิ ด ของ
Luján-Mora, Sergio & Vassiliadis, Panos & Trujillo, Juan ซึ่งเสนอในการประชุมวิชาการ Conceptual
Modeling - ER 2004, 23 rd International Conference on Conceptual Modeling ซึ ่ ง อธิ บ ายแนวคิ ด
ของการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ในการทำ Data Staging ซึ ่ ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ การออกแบบฐานข้ อ มู ล
ทั้งแบบรายการ (Transactional) จนถึงคลังข้อมูล (Data Warehousing) โดยจะแบ่งระดับของการเชื่ อมโยง
ออกเป็น 4 ระดับได้แก่
1)
2)
3)
4)

ระดับถังข้อมูล
ระดับความสัมพันธ์ของถังข้อมูล
ระดับของการแปลงข้อมูลข้ามถัง
ระดับแอตทริบิวต์ของข้อมูลภายในถัง

โดยการเชื่อมโยงจะแสดงถังข้อมูลภายใน สนพ. และความสัมพันธ์กับข้อมูล ภายนอก สนพ. ในระดับ
ของการแปลงข้อมูลข้ามถัง กล่าวคือ จะอธิบายตามหลักการของ Mora และคณะฯ จากระดับที่ 1-3 นั่นเอง
รูปที่ 5.3-1 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของ สนพ. ซึ่ง กรอบเส้นปะแสดงถึงถังข้อมูล ที่จัดเก็บภายใน สนพ.
ซึ่งประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
2. ฐานข้ อ มู ล ไฟฟ้ า เพื ่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ทำค่ า พยากรณ์ ค วามต้ อ งการไฟฟ้ า รายภาค Electric
Consumption by Region (ECRDB)
5.3-1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX (E-INDEX)
ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน : EMISSION I
ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน : EMISSION II
ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)
ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)
ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ International energy price (IEP)
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่าย
ไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS) IPS
10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
12. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
จากนั้น ถังข้อมูล ภายใน สนพ. ดังกล่าวจะถูก เชื ่ อ มโยงล้ อ มรอบด้ว ยถั ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสำรวจ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง และจัดทำถังใหม่ ในระยะต้น
เพื่อจัดเก็บภายในศูนย์ฯ และสามารถปรับรูปแบบการจัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ฯ ได้ในอนาคต
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล EGAT โดยเก็บข้อมูลการผลิตและซื้อไฟฟ้าโดยบันทึกแหล่งผลิต/ซื้อเพิ่มเติม
โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้ารายย่อยตามสัญญาของ กฟผ.
ด้วยการเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping EGAT1: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิตและซื้อไฟฟ้าโดยบันทึกแหล่งผลิต/ซื้อเพิ่มเติม
โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ลงในถังฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX เดิม
Mapping EGAT2: ปรับการเก็บข้อมูล Daily Load Curve ของ กฟผ. ลงในถังข้อมูลไฟฟ้าเพื่อ
สนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by Region (ECRDB)
Mapping EGAT3: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ลงในถังข้อมูลฐานข้อมูลสถิติ
พลังงานประเทศไทย (ENGDB)
2. กรมการขนส่งทางบก (DLT)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล DLT โดยเก็บข้อมูลจำนวนรถที่มีการจดทะเบียน ทั้งที่เป็นจดทะเบียนใหม่
และจดทะเบี ย นสะสม โดยบั น ทึ ก ชนิ ด ยี ่ ห ้ อ สถานที ่ ท ี ่ ม ี ก ารจดทะเบี ย น และชนิ ด เชื ้ อ เพลิ ง
ลงในฐานข้อมูล
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping DLT1: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิต และขายรถให้มีการบันทึกชนิด ยี่ห้อ สถานที่
ที่มีการจดทะเบียน และชนิดเชื้อเพลิงลงในถังข้อมูล สถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy
Database (ENGDB)
5.3-2
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3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล DEDE โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเพิ่มเติม เช่น
ข้อมูลสถานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ การพัฒนากำลังคนในด้านพลังงาน ข้อมูลจากการวิเคราะห์
แหล่งพลังานอื่น ๆ เช่น ชีวมวล ข้อมูลการใช้และศักยภาพพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping DEDE1: ปรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล การผลิ ต และการใช้ ง านพลั ง งานหมุ น เวี ย น
ลงในถังข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX (E-INDEX)
Mapping DEDE2: ปรับการเก็บข้อมูล การผลิต นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ เช่น น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงข้อมูล
จากโรงแยกก๊าซ เป็นต้น ลงในถัง ข้อมูล สถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database
(ENGDB)
Mapping DEDE3: ปรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันลงในถังข้อมูลราคาปิโตรเลียม
Petroleum Price Database (PPD)
Mapping DEDE4: ปรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าลงในถังข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
รายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)
4. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF)
ถังใหม่ : เพิ่มเติมถังข้อมูล DMF โดยเก็บข้อมูล การสัมปทานปิโ ตรเลียม การขนถ่ายปิโ ตรเลีย ม
การจัดสรรค่าภาคหลวงต่าง ๆ รวมถึงปริมาณสำรองปิโตรเลียม
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping DMF1: ปรับการเก็บข้อมูลการเจาะหลุมปิโตรเลียม และการสำรวจธรณีฟิสิกส์
ลงในถังข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน: EMISSION II
Mapping DMF2: ปรับการเก็บข้อมูลการจัดหาปิโตรเลียม ลงในถังข้อมูล ราคาปิโตรเลียม
Petroleum Price Database (PPD)
5. กรมธุรกิจพลังงาน (DOEB)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล DOEB โดยเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ตรวจสอบ และผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping DOEB1: ปรับการเก็บข้อมูลนำเข้า ส่งออก จำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง รายอุตสาหกรรมและ
พื้นที่ลงในถังข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
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6. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC)
ถังใหม่ : เพิ่มเติ มถั งข้ อมู ล ERC โดยเก็ บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเพื ่ อวิ เคราะห์ การกำกั บดู แลในอนาคต
ข้อมูลโครงการกำลังผลิตติดตั้งและขายตามสัญญาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ข้อมูลค่าความสิ้นเปลือง
ในการใช้เชื้ อเพลิ งเฉลี่ ยในการผลิตพลั งงานไฟฟ้า ข้อมูลต้นทุนการผลิ ตไฟฟ้า ข้อมูลระบบสายส่ ง
ข้อมูลศักยภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า/ระบบส่ง/จำหน่าย หรือ บทความวิเคราะห์
เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping ERC1: ปรับการเก็บข้อมูลปริมาณขายตามสัญญา SPP/VSPP ลงในถังข้อมูล ผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
Mapping ERC2: ปรับการเก็บข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กฟน. ลงในถังข้อมูลสถิติ
พลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
7. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (OPS)
ถังใหม่ : เพิ่มเติมถังข้อมูล OPS โดยเก็บข้อมูล พื้นฐานที่ส ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ รั บ
จากหน่วยอื่น ๆ เช่น รายได้ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ข้อมูลบริการ
ขนส่งสาธารณะ ข้อมูลทางการเกษตรและปศุสัตว์ อาสาสมัครพลังงานชุมชน เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping OPS1: ปรับการเก็บข้อมูลจำนวนประชากรลงในถังข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
8. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (EFAI)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล EFAI โดยเก็บข้อมูลสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping EFAI1: ปรับการเก็บข้อมูลอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ ลงในถังข้อมูลราคาปิโตรเลียม
Petroleum Price Database (PPD)
9. กรมศุลกากร (CUSTOMS)
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping CUSTOMS1: ปรับการเก็บข้อมูล การนำเข้า และส่ง ออกผลิตภั ณฑ์ปิโ ตรเลี ย ม
ลงในถังข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล NESDC โดยเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งในลักษณะระดับพื้นที่ อาทิ ภาค
จังหวัด และประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping NESDC1: ปรับการเก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวม จำนวนประชากร หรือ ค่าดัชนี
อุตสาหกรรม ลงในถังข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
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11. ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
ถังใหม่: เพิ่มถังข้อมูล BOT โดยเก็บข้อมูลอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม
Mapping BOT1: ปรับการเก็บอัตราแลกเปลี่ยน ลงในถังข้อมูล สถิติพลังงานประเทศไทย
Thailand Energy Database (ENGDB)
12. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หรือกรมการพลังงานทหาร (DIEC)
ถั ง ใหม่ : เพิ ่ ม ถั ง ข้ อ มู ล DIEC โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ ที ่ ก ลั ่ น ได้
จากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม
Mapping DIEC1: ปรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ยอดรั บ ลงในถั ง ข้ อ มู ล สถิ ต ิ พ ลั ง งานประเทศไทย
Thailand Energy Database (ENGDB)
13. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE)
ถั ง ใหม่ : เพิ ่ ม ถั ง ข้ อ มู ล OAE โดยเก็ บ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกษตรกร เช่ น ทะเบี ย น ที ่ อ ยู ่ รายได้
การใช้พื้นที่ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ราคา การผลิต เป็นต้น
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5.3.2 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงการศึกษาออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ภายในศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ โดยเน้นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ
การออกแบบส่ว นต่อเชื่อ มกับ ข้อมูล จากหน่ว ยงานอื่น ซึ่งได้จากการสำรวจ จำนวน 2 ตัว อย่าง สำหรับ
หน่วยงานอื่น ๆ สามารถใช้แนวทางเดียวกันได้
ฐานข้ อมู ลในลั กษณะระบบซึ ่ งได้ อธิ บายในหั วข้ อ 5.1 นั ้ น จะประกอบไปด้ วย ฐานข้ อมู ลเศรษฐกิ จ
(Economic), ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค (ECR), ฐานข้อมูล
ดัชนีพลังงาน (E-Index), ระบบฐานข้ อมูลการปล่ อยสารมลพิ ษจากการใช้ พลั งงาน (Emission I), ฐานข้ อมู ล
การปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน (Emission II), ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม
(ECS), ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม (PPD), ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ (IEP), ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS), ฐานข้อมูลพลังงาน
ทดแทน (Renew), ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย (ENGDB) และฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึง่ รายละเอียดของ ERD และ Data Structures ของศูนย์ฯ ระบุอยู่ในภาคผนวก ช
ซึ่งเมื่อได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างและการเชื่อมโยงขอข้อมูลในปัจจุบัน ดังแสดงในหัวข้อ 5.3.1 และข้อมูล
และการเชื่อมโยงในอนาคตในหัวข้อ 5.1 ที่ปรึกษาจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบ Entity Relationship Diagram
(ERD) และโครงสร้ างข้ อมู ล (Data Structure) ของศู นย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ โดยเริ ่ มจากการศึ กษา
องค์ประกอบของฐานข้อมูลจากฐานนข้อมูลปัจจุบันที่ดูแลโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีการรวบรวมข้อมูลและสถิติพลังงานจำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ฐานข้อมูลโดยพื้นฐานมีการออกแบบที่ดี
สามารถสนับสนุนต่อพันธกิจปัจจุบันของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แต่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างตาราง
และฐานข้อมูล รวมปัจจุบันของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แต่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างตารางและ
ฐานข้อมูล รวมทั้งการมีการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามนอร์มัลฟอร์ม (Normal Form) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
บางส่วน ดังรูปที่ 5.3-2 ซึ่งแสดงข้อมูลจำนวนสามตาราง จากฐาน ENGDB คือ dbprod3p dbitem และ dbcomp
โดยที่ dbprod3p ต้องเชื่อมไปยังตาราง dbitem เพื่อดึงชื่อชนิดพลังงาน และเชื่อมไปยัง dbcomp เพื่อดึงชื่อ
บริษัท ซึ่งจากโครงสร้างข้อมูล จะเห็นว่า ถึงแม้ จะมีการแยก Identity Entity เช่น ชื่อชนิดพลังงาน และ ชื่อบริษัท
ออกมาเป็นตารางแยก ตามแนวทาง First Normal Form (1NF) และมีการกำหนด Primary Key เอาไว้สำหรับทุกตาราง
แต่ไม่มีการเชื่อมโยง Primary Key ของ Identity Entity กลับไปยังตารางหลัก (dbprod3p) ในลักษณะของ Foreign Key
เช่น เชื่อมโยงจาก dbitem.item ไปยัง dbprod3p.type และ dbcomp.comp ไปยัง dbprod3p.comp ซึ่งทำให้มีโอกาส
ที่ข้อมูลในตาราง dbprod3p อาจจะมีข้อมูลที่คอลัมน์ item หรือ comp ไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ใน dbitem หรือ dbcomp
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาทั้ง update anomaly, insertion anomaly หรือ deletion anomaly ได้ ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมด
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ที่ปรึกษาได้เข้าไปสำรวจ จะมีลักษณะเช่นนี้ทั้งสิ้น
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รูปที่ 5.3-2 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นตามนอร์มัลฟอร์ม
ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ เสนอออกแบบ Entity Relationship Diagram (ERD) และโครงสร้างข้อมูลของศู นย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยได้แสดงรายละเอียดฐานข้อมูล ENGDB เป็นตัวอย่าง
สำหรับฐานข้อมูล ENGDB ที่ปรึกษาได้พิจารณาว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป โดยมีจำนวนตารางมาก
ถึง 400 ตาราง ซึ่งทำให้การบริหารจัดการทำได้ยาก โดยตารางที่อยู่ใน ENGDB มีตารางที่เก็บข้อมูลพลังงานจริง
ตารางเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงตารางอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่าควรแบ่งฐานข้อมูล ENGDB ออกมาเป็นฐานข้อมูล
ที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ตามโซ่อุปทานของพลังงานในประเทศไทย
โดยอาจจะแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มคือ ฐานข้อมูลที่เป็นมุมมองของการผลิตพลังงาน (Production) การนำเข้า (Import)
การใช้พลังงาน (Consumption) การส่งออก (Export) และพลังงานทดแทน (Renewable) นั้น โดยโครงสร้ าง
ของฐานข้อมูลสามารถแสดงได้จากโครงสร้างข้อมูลในรูปที่ 5.3-3 ถึง 5.3-7
ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลที่เสนอให้แยก ดังนี้
1) ฐานข้อมูลด้านการผลิตพลังงาน (EppoENGDBProduction) (รูปที่ 5.3-3) จะเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็ บ
ข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลจากตาราง dbprod1x dbprod1m dbprod1h และ RNPROD ในฐาน ENGDB
เดิม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานในรูปแบบ Crude Condensate Natural Gas, Lignite,
Hydro, และพลังงานหมุนเวียนตามลำดับ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน
(Monthly) และระบุชนิดพลังงานด้วยตาราง dbitem และระบุแหล่งผลิตด้วยตาราง dbloc โดยจะต้องมี
การทำ First Normal Form สำหรับทุกตารางที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตาราง dbprod1h ต้องมีการเชื่อมโยง
กับตาราง dbitem จึงควรมีการกำหนด Field type (หรือ item) ใน dbprod1h ให้เป็น Foreign Key
ที่เชื่อมไปยัง Primary Key ของตาราง dbitem ดังแสดงในรูป เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถู กต้ อง
และสอดคล้องกัน และในอนาคต ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยข้องกับการผลิตพลังงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด
ก็จะถูกนำมาใส่ในฐานข้อมูลนี้
5.3-8
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2) ฐานข้อมูลด้านการนำเข้าพลังงาน (EppoENGDBImported) (รูปที่ 5.3-4) จะเป็นฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ
ข้ อมู ล ในโครงสร้ างข้ อมู ล จากตาราง dbprod6n dbprod6a dbprod6e RNIMPORT dbprod6 และ
dbprod6c ในฐาน ENGDB เดิ ม สำหรั บข้ อมู ลการนำเข้ า Natural Gas & Liquid Natural Gas, Coal,
Electricity, พลังงานหมุนเวียน, Condensate/Petroleum Product, และน้ำมันดิบตามลำดับ ทั้งนี้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน (Monthly) และระบุชนิดพลังงานด้วยตาราง dbitem
เช่นกัน โดยจะต้องมีการกำหนด First Normal Form เช่นเดียวกับฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ ดังแสดงในรูป
3) ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการใช้ พ ลั ง งาน (EppoENGDBConsumption) (รู ป ที ่ 5.3-5) จะเป็ น ฐานข้ อ มู ล
ที ่ ทำการจั ด เก็ บข้ อมู ลในโครงสร้ างข้ อมู ลจากตาราง dbprod4n dbprod3 dbprod4p dbprod4c
RNFINALCONS ในฐาน ENGDB เดิม สำหรับการใช้ลิกไนต์ในประเทศ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การใช้ถ่านหินในประเทศ การใช้พลังงานหมุนเวียน ตามลำดับ
ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน (Monthly) และระบุชนิดพลังงานด้วย
ตาราง dbitem และระบุแหล่งผลิตด้วยตาราง dbloc เช่นกัน โดยจะต้องมีการกำหนด First Normal
Form เช่นเดียวกับฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ ดังแสดงในรูป
4) ฐานข้อมูลด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (EppoENGDBExported) (รูปที่ 5.3-6)
จะเป็นฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็บข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล จากตาราง dbprod7 dbprod18 RNEXPORT
จากฐาน ENGDB เดิม สำหรับ การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การส่งออกกระแสไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต และการส่งออกพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน
(Monthly) และระบุชนิดพลังงานด้วยตาราง dbitem ระบุบริษัท dbcomp และระบุแหล่งผลิตด้วยตาราง
dbloc เช่นกัน โดยจะต้องมีการกำหนด First Normal Form เช่นเดียวกับฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ ดังแสดงในรูป
5) ฐานข้อมูลด้านพลังงานแทนแทน (EppoENGDBRenewable) (7) จะเป็นฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็ฐข้อมูล
ในโครงสร้างข้อมูล จากตาราง RNYIMPORT RNIMPORT RNOWNUSE WNYEXPORT RNEXPORT จาก
ฐาน ENGDB เดิมเป็นต้น สำหรับ การนำเข้าพลังงานทดแทนข้อมูลรายปี การนำเข้าพลังงานทดแทนข้อมูล
รายเดือน การใช้พลังงานทดแทน การส่งออกพลังงานทดแทนรายปี และการส่งออกพลังงานทดแทนราย
เดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีล ักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน (Monthly) และปี
(Annually) และระบุชนิดพลังงานด้วยตาราง rntoktoe เช่นกัน โดยจะต้องมีการกำหนด First Normal
Form เช่นเดียวกับฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ ดังแสดงในรูป นอกจากนั้น ยังอาจจะต้องมีการยุบรวมตาราง
ที่แสดงข้อมูลเดียวกันแต่คนละความละเอียดเวลา เช่น RNYIMPORT และ RNIMPORT โดยเปลี่ยนไปใช้
View และ Calculated Field หรือ Store Procedure แทน
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ซึ่งจะเห็นว่าในแทบทุกตารางของฐาน ENGDB เดิมที่เป็นตารางข้อมูลนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงกับ Identity
Entity ในตาราง dbitem, dbloc, dbcomp เป็นต้น ซึ่งการทำ 1NF หรือขั้นที่สูงกว่า จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะ
มีความถูกต้อง ทั้งในระดับการทำ Basic Validation และ Cross Validation แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตาราง
dbitem, dbloc และ dbcomp จะถูกกระจายไปยังฐานข้อมูลใหม่ทั้งสี่ฐาน ซึ่งอาจจะมีปัญหา Cross Validation
ระหว่ างฐานข้ อมู ล เนื ่ องจากข้ อมู ล ในตาราง Identity Entity ทั ้ งหลายไม่ ตรงกั น ที ่ ปรึ กษาจึ งแนะนำว่ า
ให้ทำการรวบรวม Identity Entity ทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลเดียว เช่น เรียกว่า EppoENGDBReference ซึ่งจะเก็บ
ตาราง dbitem, dbloc, dbcomp ของทั้งระบบเอาไว้ แล้วให้ฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น EppoENGDBProduction
ดึงไปใช้ผ่านการสร้าง View เช่น โดยใช้คำสั่งใน T-SQL ของ SQL Server ดังนี้ เพื่อให้ข้อมูล Identity Entity
ในทุกฐานตรงกัน
USE EppoEngDbProduction;
CREATE VIEW [dbo].[dbitem]
as
SELECT * FROM EppoEngDbReference.dbitem;
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รููปที่่� 5.3-5 โครงสร้้างข้้อมููลการใช้้พลัังงาน

5.3-13

รูปที่ 5.3-5 โครงสร้างข้อมูลการใช้พลังงาน

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์
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5.3-14

รูปที่ 5.3-2 โครงสร้างข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

รููปที่่� 5.3-6 โครงสร้้างข้้อมููลการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงาน

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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รููปที่่� 5.3-7 โครงสร้้างข้้อมููลพลัังงานทดแทน

5.3-15

รูปที่ 5.3-7 โครงสร้างข้อมูลพลังงานทดแทน

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

นอกจากฐานข้อมูล ENGDB แล้ว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยังดูแลฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
อื่น ๆ อีก ซึ่งที่ปรึกษาได้ทำการศึกษา และรวบรวมการทำ First Normal Form ของฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
รู ปที่ 5.3-8 แสดงการเชื ่ อมโยงข้ อมู ลในฐานข้ อ มู ล ราคาปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum Price Database)
ที่ที่ปรึกษาได้ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจะมีทั้งราคาปิโตรเลียม ราคาพลังงานหมุนเวียน
และราคา LPG เป็นต้น โดยจะสังเกตเห็นว่า ฐานนี้ก็คล้ายกับฐาน ENGDB กล่าวคือมีการใช้งาน Identity
Entity ทั้ง dbitem และ dbcomp ซึ่งที่ปรึกษาก็เสนอให้ทำในลักษณะเดียวกันคือ ทำ First Normalization
Form และย้าย dbitem และ dbcomp ออกไปรวมกับตารางลักษณะเดียวกันในฐานอื่น ๆ ตามรูป
รูปที่ 5.3-9 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลราคาน้ำมันค้าปลีก ซึ่งฐานนี้ มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ
มีตารางที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น TRROP และ TRROPNEW เก็บข้อมูล ราคาปัจจุบัน
เหมือนกัน ส่วน TRROPHIS, TRROPNEWHIS และ ROPHIS เก็บข้อมูลย้อนหลัง นอกจากนั้นยังมีตารางสำรอง
ข้อมูลเช่น bak_trrop_28042015 อีกด้วย ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า ควรจะทำการรวมข้อมูลเดียวกัน ไว้ในตาราง
เดียวกัน เช่น มี TRROPHIS เพียงตารางเดียว ที่เก็บข้อมูล ทั้งอดีตและปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีตาราง
TCCompany และ dbitem ที่เป็น Identity Entity ที่ไม่ได้มีการทำ First Normal Form จึงควรทำ First
Normal Form ให้หมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะมีความสอดคล้องกันเป็นระบบ
รูปที่ 5.3-10 แสดงโครงสร้างข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งควรจะถูกจำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มข้อมูล
ทางธุรกิจ (Core Data) เช่น TRCountryReportDetail และ ข้อมูลในการดำเนินงาน (Operational Data)
เช่น TCUserLogin ออกจากกัน แล้วจึงทำการ Normalize ข้อมูลตามความเหมาะสม
รูปที่ 5.3-11 แสดงโครงสร้างข้อมูล การใช้ไฟฟ้ารายอุตสาหกรรม ซึ่งมีการแยกตารางตามประเภท
อุตสาหกรรม ซึ่งควรจะทำการ Denormalize เพื่อลดการกระจายของข้อมูล และควรทำ First Normal Form
ในทุกตารางที่เกี่ยวข้องกัน
รูปที่ 5.3-12 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ที่ปรึกษาได้ศึกษา
โครงสร้างและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลราคา LPG เป็นต้น โดยจะสังเกตเห็นว่า ฐานนี้ก็คล้ายกับฐาน
ENGDB กล่าวคือมีการใช้งาน Identity Entity คือ TCCompany ซึ่งที่ปรึกษาก็เสนอให้ทำในลักษณะเดียวกัน
คือ ทำ First Normalization Form และย้าย TCCompany ออกไปรวมกับตารางลักษณะเดียวกันในฐานอื่น ๆ
ตามรูป รวมถึงการรวมตารางที่เก็บข้อมูลลักษณะเดียวกันคือ TRLPGHIS และ TRLPG เข้าด้วยกัน ส่วน
TRLPG_BAK ซึ่งเป็นข้อมูลสำรองนั้น ไม่ควรใช้การสำรองโดยการสร้างตารางใหม่ แต่ควรใช้ระบบสำรองข้อมูล
ของระบบฐานข้อมูลจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
รูปที่ 5.3-13 แสดงโครงสร้างข้อมูลพลังงานสำรอง ซึ่งมีการแยกตารางตามประเภทพลัง ซึ่งควรจะทำการ
Denormalize เพื่อลดการกระจายของข้อมูล และควรทำ First Normal Form ในทุกตารางที่เกี่ยวข้องกัน
5.3-16
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รููปที่่� 5.3-8 โครงสร้้างข้้อมููลราคาปิิโตรเลีียม

5.3-17

รูปที่ 5.3-8 โครงสร้างข้อมูลราคาปิโตรเลียม

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 5.3-9 โครงสร้้างข้้อมููลราคาน้ำำ�มั
� ันค้้าปลีีก

5.3-18

รูปที่ 5.3-9 โครงสร้างข้อมูลราคาน้ำมันค้าปลีก

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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รูปที่ 5.3-10 โครงสร้างข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน

5.3-19

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

รููปที่่� 5.3-10 โครงสร้้างข้้อมููลของกรมธุุรกิิจพลัังงาน

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

รายง

ราย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5.3-21

รูปที่ 5.3-11 โครงสร้างข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม

รููปที่่� 5.3-11 โครงสร้้างข้้อมููลการใช้้ไเพื
ฟฟ้้่อรองรั
ารายสาขาอุุตสาหกรรม
บการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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รูปที่ 5.3-12 โครงสร้างข้อมูลราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)

รููปที่่� 5.3-12 โครงสร้้างข้้อมููลราคาแก๊๊สปิิโตรเลีียมเหลว (LPG)

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 5.3-13 โครงสร้้างข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��มัันสำำ�รอง

5.3-23

รูปที่ 5.3-13 โครงสร้างข้อมูลปริมาณน้ำมันสำรอง

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

จากฐานข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในบทนี่ จะแสดงให้เห็นว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีการออกแบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นทุกประเภทแยกเป็นสัดส่วน ซึ่งเหมาะกับการนำข้อมูลไปใช้ แยกกัน เช่นการทำ
รายงานเฉพาะประเภทพลังงาน แต่เมื่อใดที่ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน อาจจะมีปัญหาเรื่องความถูกต้อง หรือ
ความเข้ากันได้ของข้อมูล จึงควรมีการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลตามที่ได้อธิบายไป สำหรับรายละเอียดของโครงสร้าง
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ จะแสดงในภาคผนวก ง
นอกจากนั้น จากการศึกษาที่ปรึกษาได้พบประเด็นในด้านโครงสร้างข้อมูลซึ่งควรปรับแก้ในอนาคต
ที่สำคัญ ดังนี้
1) เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ในฐานข้อมูล มีลักษณะเป็น Time-series แต่ไม่ได้ใช้ Date data type ใช้วิธีเก็บ
แยก วัน เดือน ปี ซึ่งควรปรับให้เป็น Date เพื่อให้การทำงานในชั้น Visualization ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถใช้ Date function ได้
2) มีการทำ Validate จากข้อมูลในตาราง เช่น จากตาราง dbpitem จะใช้ค่า t1, t2 ในการตรวจสอบขอบเขต
ของข้อมูล ซึ่งจะทำผ่านโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งควรนำออกมาเก็บไว้ในส่วนแพลตฟอร์มเพื่อการนำเข้าข้อมูล
เพื่อให้สามารถใช้ซ้ำได้
3) มีการเก็บข้อมูลบางส่วนอยู่ในรูปแบบ Normal Form ระดับ 2 (2NF) เช่น ตาราง TRROPNEW ซึ่งเก็บ
ราคาน้ำมันค้าปลีก ค่าที่เก็บราคาน้ำมันรายชนิด ควรแยกตารางออกมาเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Normal
Form ระดับ 3 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถ Denormalize ในชั้นของแพลตฟอร์มเพื่อ
การนำเข้าข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อีกครั้ง
4) ข้อมูลส่วนใหญ่ในถังต่าง ๆ ไม่มีการสร้าง Referential Integrity Constraint โดยจะมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องและสม่ำเสมอนี้ในระดับโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งในอนาคตควรสร้าง Constraint ประเภทนี้เพื่อให้
การบริหารจัดการทำในชั้นของสถาปัตยกรรมข้อมูล
สำหรับการปรับโครงสร้างข้อมูลซึ่งได้จากการสำรวจจากหน่วยงานอื่น ๆ และอาจจะรวมมาอยู่ภายใต้ศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต จะยกตัวอย่างกรณีข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งในปัจจุบันมีการเก็บ
ข้อมูลกำลังผลิตไฟฟ้าลงในตาราง DBPROD3 ซึ่งมีโครงสร้างในรายละเอียดตาราง 5.3-1
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 5.3-1 โครงสร้้างข้้อมููลกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าลงในตาราง DBPROD3
ตาราง 5.3-1 โครงสร้างข้อมูลกำลังผลิตไฟฟ้าลงในตาราง DBPROD3
Field Name
Type
Length
Dec
IDPK
Key
PAG
N
2
TYPE
C
4
SYST
C
1
YY
N
4
MM
N
2
COMP
N
3
PROV
N
2
LOC
N
3
UNIT
C
10
QTY
N
13
3
PR
N
7
2
VAL
N
14
2
ROY
N
13
2
DATE
DATE
8
TIME
C
8
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Description
Primary Key
ประเภทของไฟล์ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ระบบการผลิตไฟฟ้า
ปีของข้อมูล
เดือนของข้อมูล
รหัสบริษัท
รหัสโรงไฟฟ้า
หน่วยไฟฟ้า
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

การปรับเปลี่ยนเบื้องต้นของฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ การปรับคอลัมน์ YY, MM ให้กลายเป็น Data type
ประเภท Date, สร้าง Referential Integrity Constraint ในส่วนคอลัมน์รหัสบริษัท ชนิดพลังงาน รหัสโรงไฟฟ้า
เป็นต้น
นอกจากนั้น หากรวมกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จาก กฟผ. อาทิ ข้อมูลการผลิตไฟฟ้ารายย่อยตามสัญญาของ
กฟผ. จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลการผลิตไฟฟ้ารายเดือนที่ได้จาก กฟผ. เดิ มได้ ดังรูปที่ 5.3-14 เพื่อให้
เกิดการวิเคราะห์ในรายละเอียดได้ เช่น สัญญาใดที่ทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการ
เก็บข้อมูลโครงสร้างที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สถานที่ของ Sub-station ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ ระบบสายส่งได้
ในอนาคต
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ในการขั
บเคลื
่อนแผนพลั
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สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รููปที่่� 5.3-14 ตััวอย่่างการปรัับและรวมข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

รูปที่ 5.3-14 ตัวอย่างการปรับและรวมข้อมูลเพิ่มเติม
รูปที่ 5.3-14 ตัวอย่างการปรับและรวมข้อมูลเพิ่มเติม
5.3.3 การออกแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata)
5.3.3 ความหมาย
การออกแบบโครงสร้
อมูลอภิพันอธุมู์ (Metadata)
5.3.3.1
ประโยชน์างมาตรฐานข้
และองค์ประกอบของข้
ลอภิพันธุ์ หรือ Metadata
งข้อมูและองค์
ลที่ใช้อธิปบระกอบของข้
ายข้อมูลหลักอหรื
ข้อพมูันลธุเกี์ หรื
่ยวกัอบMetadata
ข้อมูล (data about data) โดยการ
5.3.3.1 Metadata
ความหมายหมายถึ
ประโยชน์
มูลออภิ
จัดการ Metadata โดยมี activities ต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวม จัดกลุ่ม ดูแล และควบคุม Metadata ทั้งนี้ข้อมูล
Metadata หมายถึงข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล (data about data) โดยการ
แต่ละชุดหรือแต่ละ object ควรมี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือ
จัดการ Metadata โดยมี activities ต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวม จัดกลุ่ม ดูแล และควบคุม Metadata ทั้งนี้ข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร มีข้อจำกัดอะไร และมีข้อมูล Data Field\Element
แต่ละชุดหรือแต่ละ object ควรมี Metadata เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือ
เป็นอย่างไร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร มีข้อจำกัดอะไร และมีข้อมูล Data Field\Element
เป็นอย่างไร
ข้อมูล Metadata ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุน การระบุชุดข้อมูล การค้นหา การจัดการ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลาย ๆ รูปแบบ โดยการจัดทำ Metadata เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชีข้อมูลหรือ
ข้อมูล Metadata ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุน การระบุชุดข้อมูล การค้นหา การจัดการ
data catalog ซึ่งหมายถึง รายการของชุดข้อมูล (datasets) ที่หน่วยงานถือครองหรือบริหารจัดการ บัญชีข้อมูลถูก
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลาย ๆ รูปแบบ โดยการจัดทำ Metadata เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชีข้อมูลหรือ
ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกใน การค้นหาชุดข้อมูลที่ต้องการ เพื่อแสดงเมทาดาตา (Metadata) หรื อ
data catalog ซึ่งหมายถึง รายการของชุดข้อมูล (datasets) ที่หน่วยงานถือครองหรือบริหารจัดการ บัญชีข้อมูลถูก
คำอธิบายเกี่ยวกับชุดข้อมูล โดยที่ข้อมูลหลักไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ชื่อ เจ้าของข้อมูล วันที่เริ่มต้นใช้งาน
ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกใน การค้นหาชุดข้อมูลที่ต้องการ เพื่อแสดงเมทาดาตา (Metadata) หรื อ
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ บัญชีข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของ
คำอธิบายเกี่ยวกับชุดข้อมูล โดยที่ข้อมูลหลักไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ชื่อ เจ้าของข้อมูล วันที่เริ่มต้นใช้งาน
ตารางรายชื ่ อชุ ดข้ อมู ล หรื อถู กพั ฒนาเป็ น application ซึ ่ งจะเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการค้ นหาได้ ด ี ย ิ ่ งขึ้ น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ บัญชีข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของ
โดยการจัดทำ Metadata มีประโยชน์คือ
ตารางรายชื ่ อชุ ดข้ อมู ล หรื อถู กพั ฒนาเป็ น application ซึ ่ งจะเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการค้ นหาได้ ด ี ย ิ ่ งขึ้ น
5.3-26
โดยการจัดทำ Metadata มีประโยชน์คือ
5.3-26
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

1. เพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ทำให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและสะดวกขึ้น
สามารถใช้ร่ วมกั บเครื่ องมื อการจั ดการข้ อมู ล (data management tools) เพื่อการค้ นหาและ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. การเข้ าถึ งข้ อมู ล ได้ รวดเร็ ว ทำให้ ได้ ข ้ อมู ล ที ่ ม ี ความเป็ นปั จจุ บ ั น และมี ประโยชน์ ส ำ หรั บ
data analytics
3. จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
4. สามารถสร้ าง data lineage สำหรั บดู ว ่ าข้ อมู ล มาจากแหล่ งใดบ้ าง ทำให้ การใช้ ข ้ อมู ล แบบ
on demand ทำได้รวดเร็วขึ้น
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน
6. สนั บสนุ นการติ ดตามข้ อมู ลตลอด data lifecycle ทำให้ การทำ data governance สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
7. การเก็บข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐาน ทำให้การทำความเข้าใจข้อมูลตรงกัน และ
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูล (data management tools) ได้อย่างดี
Metadata ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ
1. เนื้อหา (content) ของข้อมูล เกี่ยวกับชื่อเรื่อง หัวเรื่อง รายละเอียดคำอธิบาย แหล่งที่มา ภาษาที่ใช้
และ ขอบเขต เป็นต้น
2. บริ บท (context) ของข้ อมู ล เช่ น เจ้ าของข้ อมู ล keywords, tag, data profile, ข้ อมู ลสำหรั บ
การติดต่อฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย ความถี่ (frequency) ความใหม่ของข้อมูล (timeliness)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชนิดข้อมูล การสำรองข้อมูล การทำลายข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เป็นต้น
3. โครงสร้าง (structure) ของข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล ความสัมพันธ์
ของข้อมูลกับข้อมูลอื่น รูปแบบ APIs เป็นต้น
5.3.3.2 ประเภทของ Metadata
Metadata ครอบคลุมการอธิ บายข้ อมู ลที่ กว้ าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดประเภทของ
Metadata เพื่อการจัดทำ template สำหรับ สนพ. โดยแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้
1. Structural Metadata ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (structure) ใช้อธิบายโครงสร้าง
ของฐานข้อมูล เช่น table, column, attribute, data type อธิบายว่า element นั้นถูกจัดระบบ
อย่างไร เช่น โครงสร้างของฐานข้อมูล หรือรายงาน
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2. Guide Metadata ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบทางด้านบริบท (context) เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เฉพาะเจาะจง และมักจะแสดงในรูปของชุดคำสำคัญในภาษามนุษย์ เช่น tag หรือ keyword
3. Descriptive Metadata ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบทางด้านเนื้อหา (content) ใช้เพื่อค้นหาและระบุ
เนื้อหาข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง รายละเอียดคำอธิบาย
4. Administrative Metadata ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบทางด้านบริบท (context) ใช้เพื่อการจัดการข้อมูล
เช่น กำหนดแหล่งข้อมูลอ้างอิง การสำรองข้อมูล ข้อมูลเชิงเทคนิค รวมถึงประเภทของไฟล์ ไฟล์นั้น
ถูกสร้างเมื่อไหร่ อย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง Metadata ประเภทนี้ยังแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ
การจัดการ (management) และความมั่นคงปลอดภัย (security)
5.3.3.3 การจัดทำ Metadata
ก่ อนที ่ จะดำเนิ นการจั ดทำ Metadata สนพ. ควรเริ ่ มต้ นด้ วยการกำหนด schema โดยที ่ ปรึ กษา
ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐาน Dublin Core Metadata Element Set (กำหนดโดย Dublin Core Metadata Initiative
หรื อ DCMI https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/) ที ่ ม ี การใช้ อย่ างแพร่ หลาย
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบสำหรับการสร้าง template โดยที่ปรึกษาได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม
การจัดทำ Metadata ของ สนพ. เพื่อรองรับข้อมูลปัจจุบัน และในอนาคต (อ้างอิงจากการศึกษาในบทที่ 2 และ
หัวข้อ 5.1) โดย template ที่ทางที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ สนพ. ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ดังนี้
1. General Information (Content)
2. Data Quality (Context)
3. Data Lineage (Context)
4. Data Structure (Structure)
5. Security (Administration)
6. Technical Information (Administrative)
7. Profiling (Administrative)
โดยการการจัดทำ Metadata ของ สนพ. ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตาม template ทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้
แต่ควรมีความครบถ้วนในเนื้อหา โดยสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บได้ อาทิ Microsoft Excel,
Microsoft Azure Data Catalog หรือ IBM Data Catalog ได้ ตามความเหมาะสม รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้
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ตาราง 5.3-2 General Information Template การจััดทำำ� Metadata ของ สนพ.
ตาราง
5.3-2 General Information Template การจัดทำ Metadata ของ สนพ.
คำอธิบาย
- *title
ชื่อ business glossary
- data set
ชื่อชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถ
มีได้หลายชุดข้อมูล
- category
ชื ่ อหมวดหมู ่ ของข้ อมู ล สามารถ
เพิ่มหมวดหมู่ย่อย หรือหมวดหมู่
อื่น ๆ เพิ่มเติมได้
- description
รายละเอียดคำอธิบายข้อมูล
- frequency
ความถี่ของข้อมูลที่ได้รับ
- energy type
ชนิดพลังงาน
- received at
วันที่ได้รับข้อมูล
- enforce?
ข้อมูลถูกบังคับให้ส่งโดยกฎหมาย
หรือไม่
- updated at
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
- timeliness
ความใหม่ของข้อมูล
- publish date
รอบการเผยแพร่ข้อมูล
- Granularity
หน่วยย่อยที่สุดของข้อมูล
- keywords/tagging
คำสำคัญ
- language
ภาษาที่ใช้
- *ประโยชน์
ประโยชน์ของชุดข้อมูล
- Example
ตัวอย่างข้อมูล
- Note
หมายเหตุ
ตาราง 5.3-3
5.3-3 Data
Data Quality
QualityTemplate
Templateการจั
การจััดทำ
ดทำำ�Metadata
Metadataของของสนพ.
สนพ.
ตาราง
คำอธิบาย
- *ข้อมูลมีการประมาณค่า
ข้อมูลใดที่มีการประมาณค่า เมื่อไร
หรือไม่ ถ้ามี คือข้อมูลใด
และจัดทำโดยใคร
- *ข้อมูลใด ที่มีการประมาณ ข้อมูลที่ได้ร ับการปรับปรุง เมื่อไร
ค่าที่ได้รับแก้ไขให้ถูกต้อง จัดทำโดยใคร
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-

-

คำอธิบาย
*มีข้อมูล outlierหรือไม่ ถ้า ข้อมูลใดมีการขจัด outlier เมื่อไร
มีคือข้อมูลใด
และจัดทำโดยใคร
*ข้อมูลใด ที่ outlier ที่
ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง เมื่อไร
ได้รับแก้ไขให้ถูกต้อง
จัดทำโดยใคร
*มีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ข้ อ มู ล เดี ย วกั น แต่ ค ่ า ที ่ ไ ด้ รั บ
หรือไม่ ถ้ามีคือข้อมูลใด
แตกต่างกัน และเลือกใช้ข้อมูลใด
ใครเป็นคนเลือก
Note
หมายเหตุ
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ตาราง 5.3-4
5.3-4 Data
Data Lineage
LineageTemplate
Templateการจั
การจััดดทำทำำ�Metadata
Metadataของของสนพ.
สนพ.
ตาราง
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
- *usage
ข้ อมู ล ได้ นำไปใช้ ท ี ่ ใดบ้ าง เช่ น
report, dashboard, web, APIs,
PowerPoint
- input source
ข้อมูลได้มาจากแหล่งใด หน่วยงานใด
- input language
ภาษาที่ใช้จากข้อมูลต้นทาง
- file format
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
- channel
ช่องทางที่ได้รับข้อมูล
APIs, Email, LINE, Message,
Telephone
- *process flow
ข้ อมู ลถู ก processed ในขั ้ นตอน
ใดบ้าง จัดการโดยใคร และจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลใด
- output
ได้ นำข้ อมู ลไปใช้ ท ี ่ ใด หรื อออก
รายงานใดบ้าง
- note
หมายเหตุ
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ตาราง
Templateการจั
การจััดดทำทำำ�Metadata
Metadataของ
ของสนพ.
สนพ.
ตาราง 5.3-5
5.3-5 Data
Data Structure
Structure Template
คำอธิบาย
- database
ชื่อฐานข้อมูล
- tables
ตารางที่จัดเก็บข้อมูล
- attributes
Fields ที่จัดเก็บข้อมูล
- type
ชนิดข้อมูลที่จัดเก็บ
- relationship
ข้อมูลที่เกิดจากหลาย ตารางและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- conditions
ข้ อกำหนดต่ า ง ๆเพิ ่ ม เติ ม เช่ น
range หรื อ ข้ อ มู ล เป็ น null ได้
หรือไม่ เป็นต้น
- attribute description
คำอธิบาย fields
- path
ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล
- note
หมายเหตุ
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ตาราง
Template การจั
การจััดดทำ
ทำำ�Metadata
Metadataของ
ของสนพ.
สนพ.
ตาราง 5.3-6
5.3-6 Security
Security Template
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
- data owner
ชื่อเจ้าของข้อมูล
- data owner unit
ชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- classification
การจัดลำดับความลับข้อมูล
Classified, private, public
- *access rights
Role ใด (ใน RBAC) ที่เข้าถึงข้อมูลได้
- external units
หน่วยงานภายนอกใดที่อนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูล
- internal units
หน่ วยงานภายในใดที ่ อนุ ญาตให้
เข้าถึงข้อมูล
- usage right
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล
- backup
การสำรองข้ อมู ล ทั ้ ง repository
ชนิด และรอบเวลา
- retention period
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
- note
หมายเหตุ
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ตาราง 5.3-7
5.3-7 Technical
Technical Information
InformationTemplate
Temple การจัั
ของ สนพ.
สนพ.
ตาราง
การจัดดทำำทำ� Metadata
Metadata ของ
คำอธิบาย
- APIs
APIs ใดบ้างที่ใช้ข้อมูลชุดนี้
- API usage
หน่วยงานใดใช้ APIs สำหรับข้อมูล
ชุดนี้
- connection information การเชื่อมต่อกับชุดข้อมูล
- storage
สถานที่จัดเก็บ
- note
หมายเหตุ
ตาราง 5.3-8
5.3-8 Profiling
ProfilingTemplate
Templateการจั
การจััดดทำทำำ�Metadata
Metadataของ
ของสนพ.
สนพ.
ตาราง
คำอธิบาย
- *can it be used to solve ข้อมูลนี้ใช้แก้ไขปัญหาธุรกิจหรือไม่
business problem?
- *does the data
ข้อมูลสอดคล้องตามมาตรฐานหรือ
conform to particular รูปแบบที่กำหนดไว้หรือไม่
standards or patterns?
- *number of distinct
ข้อมูลที่แตกต่างกันมีจำนวนเท่าไร
values
- *number of rows with
จำนวนข้อมูลที่เป็น NULL
NULL values
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ตัวอย่าง

-

*minimum
*maximum
*average
*standard deviation
*completeness
data size
note

ค่าน้อยที่สุด
ค่ามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
ปริมาณข้อมูล
หมายเหตุ

ชุด Meta data สำหรับข้อมูลที่มีการจัดเก็บระบุไว้ในภาคผนวก ง
5.3-32
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

5 - 63

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5.3.4 ระบบทวนสอบข้อมูล (Quality Assurance)
ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าต่อทุกองค์กร ข้อมูลที่ดีหรือข้อมูลคุณภาพสูง (High Quality Data) จะช่วยผลักดัน
ให้องค์กรสามารถวางแผน กำหนดนโยบาย และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
การจัดการคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Management) คือ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ (Data Integrity) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทุกองค์กรควรจะต้องคำนึงถึง ในการจัดการคุณภาพ
ของข้อมูลนั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาคือการทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรก (Do it right the first
time) เพราะหากข้อมูลมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้น การกลับไปสืบเสาะต้นตอที่มาของปัญหา รวมไปถึง
การค้นพบและตรวจจับข้อมูลที่มี ปัญหาเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องจะทำได้ยากกว่า ซึ่งโดยทั่วไป
การแก้ปัญหาดังกล่าวจะใช้เงินและเวลาในการจัดการมากกว่าการทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องตั้งแต่ทีแรก
บทบาทของ สนพ. ที่ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพบนโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและ
มี ระบบรั กษาความปลอดภั ยของข้ อมู ลและผู ้ ใช้ งาน จะมี บทบาทสำคั ญในการนำเข้ าและจั ดการข้ อมู ล
ที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล และมาจากหลายแหล่งข้อมูล ประเด็นสำคัญที่ทางศูนย์ ฯ
จะต้องคำนึงถึงคือคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่นำเข้ามาจะต้องมีคุณภาพที่ดี เพราะหากนำข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพมาวิเคราะห์หรือเผยแพร่ต่อ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้ กระบวนการทวนสอบซึ่งรวมถึง
กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของข้อมูลจึงจะต้องมีความถูกต้องหลักวิชาการทางสถิติและสารสนเทศ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุ ด
เพื่อผู้บริหารจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ การกำหนดนโยบาย การวางแผน และ
ประเมินแผนพลังงานของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์
5.3.4.1 นิยามของข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้นิยามของข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพว่าเป็นข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนำไปใช้ โดยมีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกต้อง เชื่อถือได้
ทันเวลา สอดคล้อง และมีมาตรฐาน
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1) หลักปฏิบัติในการทวนสอบข้อมูล
เมื่อพิจารณาบริบท พันธกิจและภาระหน้าที่ของสนพ.ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ทางที่ปรึกษาจึงได้นำหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of
Practice: TCoP) ที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอไว้ มาปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทการทำงานของ สนพ.
เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพของข้อมูล โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านเช่นเดิม อันได้แก่
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน กระบวนการทางสถิติ และผลผลิตทางสถิติ ดังนี้
• สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional Environment) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and
Independence)
การดำเนินงานของสนพ.จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระกับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในและภายนอกกระทรวงพลังงาน ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ในภาคเอกชน โดยมีหน้าที่
ในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของประเทศทั้งหมด
หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ข ้ อ ที่ 2 การเก็ บ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล (Statistical
Confidentiality)
สนพ.จะต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ ม รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล รายบุ ค คล /
รายหน่ ว ยงาน (เช่ น ครั ว เรื อ น ผู ้ ป ระกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น ต้ น ) และข้ อ มู ล
ที่เป็นความลับจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น และไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชน หรือหากเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน จะต้องมีการออกแบบการปกปิด
ข้อมูลบางอย่างหรือการแสดงผลเป็นข้อมูล ในเชิงรวมแทน (Aggregated Data) เพื่อไม่ ให้
สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังบุคคลหรือหน่วยงานได้
• กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) ประกอบด้วย
หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ข ้ อ ที่ 3 ความถู ก ต้ อ งของระเบี ย บวิ ธ ี ท างสถิ ติ (Sound
Methodology)
เนื่องจากข้อมูลทีท่ าง สนพ. ได้รับส่วนใหญ่มาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ซึ่งเก็บโดยหน่วยงานอื่นแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ทาง สนพ. ได้มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ด้วยโดยดำเนินการสำรวจการใช้พลังงานภาคขนส่งทุก ๆ 5 ปี เพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิดังกล่าว จะต้องมีการวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตรงหลักวิชาการทางสถิติ สำหรับข้อมูลทุติยภูมิ แม้ว่าทาง สนพ. จะไม่
ต้องดำเนินการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยข้อมูลโดยตรง แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทราบ
5.3-34
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

5 - 65

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

และทำความเข้าใจระเบียบวิธีทางสถิติที่ห น่วยงานภายนอกนั้นใช้เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อมูล
ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการดังกล่าว และมีการจัดเก็บรายละเอียด
ดังกล่าวให้เรียบร้อยไว้ใน Metadata อนึ่ง ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติเป็นรากฐาน
สำคัญของคุณภาพสถิติ
หลักปฏิบัติข ้ อที่ 4 กระบวนการสถิติ ที ่เ หมาะสม (Appropriate Statistical
Procedures)
กระบวนการทางสถิติ ซึ่งหมายรวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล จะต้องมีความถูกต้องตรงหลักวิชาการทางสถิติ
• ผลผลิตทางสถิติ (Statistical Output) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
สถิติที่ผลิตได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ข ้ อ ที ่ 6 ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำและเชื ่ อ ถื อ ได้ (Accuracy and
Reliability)
สถิติที่ผลิตได้ต้องมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ สำหรับในบริบทของ สนพ. ซึ่งข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ ม าจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอกนั ้ น ทาง สนพ. จะต้ อ งมั ่ น ใจว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล
มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากข้อมูลมาจากภาครัฐด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอก
กระทรวงพลั ง งาน หรื อ อาจจะเป็ น หน่ ว ยงานเอกชนที ่ ท าง สนพ . มี ค วามร่ ว มมื อ อยู่
ข้อมูลเหล่านี้จะมาจากแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ
อันได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ทาง สนพ. จำเป็นจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่ง ที่มา
ของข้อมูล รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลมีความทันสมัยหรือไม่ นอกจากนี้ควรตรวจสอบด้วย
ว่ามีแหล่งข้อมูล นำเสนอข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลชุดเดียวกันมีมากกว่า
1 แหล่งข้อมูลที่นำเสนอ ในกรณีนี้ ควรตรวจสอบว่าข้อมูลมีความเหมือนกันหรือไม่ หากมีความ
แตกต่างกัน ทาง สนพ. ต้องตรวจสอบต่อว่าข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่ าเชื่อถือมากกว่ากัน
เพื่อเลือกข้อมูลชุดนั้นในการจัดเก็บ โดยอาจพิจารณาในการเลือกแหล่งที่มาที่เป็นเจ้าของข้อมูล
โดยตรงเป็นอันดับแรก

5.3-35
5 - 66

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness
and Punctuality)
สถิติที่ให้บริการหรือเผยแพร่ ต้องเผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรงต่อเวลา
ซึ่งในบริบทของ สนพ. ควรจะมีการควบคุมการตรงต่อเวลาในการรับข้อมูลจากต้นทางหรือ
แหล่งข้อมูลภายนอกด้วย ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายนอกมีความล่าช้าก็จะส่งผล
กระทบกับการผลิตสถิติหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้บริการหรือเผยแพร่ต่อไป
หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ข ้ อ ที ่ 8 ความสอดคล้ อ งและเปรี ย บเที ย บได้ (Coherence and
Comparability)
สถิติมีความสอดคล้อง สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลา และสามารถบูรณาการข้อมูล
จากหลายแหล่งได้
หลักปฏิบัติข้อที่ 9 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)
สถิติมีการนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เผยแพร่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมให้บริการและสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนมีคำอธิบายข้อมูล
เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง ในที่นี้อาจรวมถึง
- แหล่งต้นทางที่มาหรือเจ้าของข้อมูล
- วันเวลาที่มีการ Update ข้อมูล
- ระเบียบวิธีวิจัยหากเป็นข้อมูลจากการสำรวจที่ทาง สนพ. เป็นผูจ้ ัดเก็บโดยตรง
- ข้อมูลที่แสดงถึงว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง (Actual Data) หรือเป็นค่าประมาณที่ได้จาก
การพยากรณ์
- รายละเอียดเครื่องมือหรือสูตรการคำนวณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
นอกจากหลักปฏิบัติในการทวนสอบข้อมูลแล้ว ในการปฏิบัติจริงจำเป็นต้องมีแนวทางและ
เกณฑ์ การตรวจสอบคุ ณภาพข้ อมู ลที ่ ช ั ดเจน ตลอดจนการสร้ างดั ชนี ช ี ้ ว ั ดคุ ณภาพที ่ ว ั ดได้ จริ ง โดยเกณฑ์
การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมี 7 ประการ ดังนี้
QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
จากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก ทาง สนพ. จะต้องมีการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้
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QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูล ข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (Orderliness)
จะต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลเป็น
ตัวเลขหรือตัวอักษร ขอบเขตของข้อมูลตัวเลขที่อนุญาต เช่น เป็นค่าจำนวนเต็มบวก ติดลบไม่ได้
เป็นต้น
QA3 ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Consistency)
สำหรับเกณฑ์การวัดความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน จะพิจารณา
ทั้งการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันภายในชุดข้อมูลเดียวกัน เช่น ค่า
รายเดือน เวลารวมกันทุกเดือนต้องได้ค่ารายปี หรือ สัดส่วนจะต้องรวมกันได้ 100% เป็นต้น รวมไป
ถึงการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชุดข้อมูล เช่น เปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง
อย่างผิดสังเกต/ผิดปกติหรือไม่เมื่อเทียบกับช่วงก่อน ๆ เป็นต้น
QA4 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)
ในบริบทการทำงานของ สนพ. ซึ่งข้อมูลที่ได้รับส่วนมากมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
ดังนั้น ในเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นั้นจะพิจารณาโดยการตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูล รวมไปถึงการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
QA5 ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Auditability)
ทาง สนพ. จะต้องมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล Log File ต่าง ๆ เพื่อสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาเหตุ
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันที่และเวลาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการ
ควบคุม เวอร์ชั่น (Version Control) สำหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
QA6 ความไม่ซ้ำซ้อนของข้อมูล (Uniqueness)
ข้อมูลที่ทาง สนพ. จัดเก็บจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน หากข้อมูลเดียวกันมาจาก
แหล่งที่มา 2 แหล่ง ให้ทาง สนพ. จัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาที่เป็นเจ้าของโดยตรง
เพียงชุดเดียว
QA7 ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness)
ในปัจจุบัน แม้ว่าหน่วยงานที่ทาง สนพ. มีความร่วมมือในการขอข้อมูลจะมีการส่ง
ข้อมูลให้ตามกำหนดตามรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าข้อมูล
มีความล่าช้าเกินกำหนดที่สมควรส่งให้หรือไม่ นอกจากนี้ ในอนาคต ที่จะมีการใช้ เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในการนำข้อมูลเข้า เช่น การใช้ API หรือ ETL ในการดึงข้อมูลเข้า ก็อาจจะทำให้ลดระยะเวลา
ของความล่าช้าของข้อมูลได้
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ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูลทั้ง 7 ประเด็นที่ได้กล่าวข้างต้น องค์กรควรคิดถึง
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และระบบทวนสอบที่ดีควรจะมีผลสรุปซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ Dashboard
รวมถึงระบบแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบกับสถานการณ์คุณภาพของข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อจะได้วางแผนในการ
ชำระข้อมูลต่อไป
3) กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
การวางระบบทวนสอบที่ดี นอกจากจะจัดการได้ในเชิงนโยบายขององค์กรแล้วซึ่งตรงกับการ
จัดการคุณภาพข้อมูลในด้านสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน การวางแผนกระบวนการตรวจสอบข้อมูลในระดับปฏิบัติการ
ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อมีข้อมูลผ่านเข้ามาในระบบ ระบบทวนสอบที่ดีควรจะเป็นระบบทวนสอบ
ที ่ ม ี ม าตรการที ่ เ รี ย กว่ า Preventive Action ในการดำเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล ได้ ท ั น ที เพื ่ อ ป้ อ งกั น
ความผิดพลาดของข้อมูลก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานต่อไป แทนที่จะทำงานแบบ Corrective Action โดยอาจมี
การจั ด เก็ บ ตั ว แปร Flag ในการบ่ ง บอกว่ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผ่ า นการกระบวนการทวนสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ทั้งนี้จะทำให้ผู้นำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้อง
พร้อมใช้งานได้ทันที
สำหรับกระบวนการการตรวจสอบข้อมูลในระดับปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยกระบวนการ
3 ระดับ ดังนี้
a) การตรวจสอบความถูกต้องพื้นฐาน (Basic Validation) เป็นการตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูล และความถูกต้องตามโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและรูปแบบค่าที่เป็นไปได้
ตามที่กำหนด เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ การจัดกลุ่ม และ range ของข้อมูล
b) การตรวจสอบความสั มพั นธ์ ของข้ อมู ลภายในชุ ดเดี ยวกั น (Cross Validation)
เป็นการตรวจสอบการรวมค่าภายในชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ค่ารายเดือน เวลา
รวมกันทุกเดือนต้องได้ค่ารายปี หรือ สัดส่วนจะต้องรวมกันได้ 100% เป็นต้น
c) การตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งชุ ด ข้ อ มู ล (Complex Validation)
เป็นการตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องข้อมูลตามความสอดคล้องของข้อมูลที่มาจากหลาย
แหล่งข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในถังข้อมูล เช่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปีเก่า
เทียบกับปีใหม่เพื่อตรวจสอบความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างผิดสังเกต/ผิดปกติหรือไม่
เมื่อเทียบกับช่วงก่อน ๆ เป็นต้น

5.3-38
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

5 - 69

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตาราง
ณภาพข้อมูอลมููลประเด็
นการตรวจสอบคุ
ณภาพข้อมูลอมููและตั
วอย่วาอย่่างดัั
งดัชนีชชี้วนีีัด
ตาราง 5.3-9
5.3-9 แสดงกระบวนการตรวจสอบคุ
แสดงกระบวนการตรวจสอบคุุณภาพข้้
ประเด็็
นการตรวจสอบคุุณภาพข้้
ล และตัั
คุชี้้ณ�วััดภาพข้
อมูล อมููล
คุุณภาพข้้
กระบวนการตรวจสอบ
Basic Validation

ประเด็นการตรวจสอบ
QA1 Completeness

-

QA2 Orderliness

-

QA4 Accuracy

-

QA5 Auditability

-

QA7 Timeliness

-

-

Cross Validation

QA4 Accuracy

-

QA3 Consistency

-

ตัวอย่างดัชนีชี้วัด
จำนวนและร้อยละของข้อมูลสูญหาย
ทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความสูญหายต่อ
ข้อมูล 1 ชุด
จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่
ภายนอกขอบเขตมาตรฐานของข้อมูลใน
แต่ละ Field
จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่
ภายนอกขอบเขตมาตรฐานของข้อมูลใน
แต่ละ Field
จำนวนข้อมูลที่ทางแหล่งข้อมูลมีการ
แก้ไขและส่งให้ทาง สนพ. ใหม่
จำนวนและร้ อยละของข้ อมู ลที ่ ขาด
ข้อมูล Log ว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด
และเมื่อใด
จำนวนข้อมูลที่ สนพ. ยังไม่รับเมื่อครบ
กำหนดที ่ ทางแหล่ งข้ อมู ลภายนอก
จะต้องส่งให้
ค่ าเฉลี่ ยของเวลาที ่ ล ่ าช้ าของการส่ ง
ข้ อมู ล เมื ่ อเที ยบกั บกำหนดที ่ ทาง
แหล่งข้อมูลภายนอกจะต้องส่งให้
จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่า
ผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน
จำนวนของข้อมูลเดียวกันที่มีค่า
แตกต่างกัน (อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่
ต่างกัน)
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กระบวนการตรวจสอบ
Complex Validation

ประเด็นการตรวจสอบ
QA4 Accuracy
QA3 Consistency
QA6 Uniqueness

ตัวอย่างดัชนีชี้วัด
- จำนวนและร้ อยละของข้ อมู ลที ่ม ีค่า
ผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
- จำนวนและร้ อยละของข้ อมู ลที ่ม ีค่า
ผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
- จำนวนของชุดข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

5.3.4.2 วิธีการและเครื่องมือในการทวนสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
1) กระบวนการในการทวนสอบและการทำความสะอาดข้อมูล (เขียนเป็น Process Flowchart –
แผนผังกระบวนการ และขั้นตอน)
เมื่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติดำเนินการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลพลังงานที่ครบวงจงจร
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพลังงาน รวมถึงให้บริการข้อมูลกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
อื่น ๆ และผู้ใช้งานข้อมูลทั่วไปอีกด้วย การทวนสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลในระบบนั้นมีความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
กระบวนการทำงาน ณ ปั จจุ บ ั น สนพ. มี ความร่ วมมื อกั บองค์ กรต่ าง ๆ ทั ้ งภาครั ฐและเอกชน
ในการส่งข้อมูล และทาง สนพ. รวบรวมที่ได้มาจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ในทุก ๆ
วันที่ 12 ของทุกเดือน แม้ว่า ณ ปัจจุบัน ข้อมูลที่ทาง สนพ. ได้รับจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Excel โดยข้อมูล
ส่วนใหญ่จะได้รับผ่านทาง Email ถึงผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ โดยตรง และมีข้อมูลบางส่วนที่ ทาง สนพ. นำมาจาก
Website ภายนอกโดยตรง จากนั้นจึงนำข้อมูลเข้ าระบบฐานข้ อมูลโดยการ key in โดยตรงหรือการ import
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งปัจจุบันทาง สนพ. มีฐานข้อมูลกลางเพียงฐานข้อมูลเดียวในการเก็บข้อมูล
ทุกอย่าง
สำหรับในอนาคตทั้งระยะที่ 1 และ 2 จะมีข้อมูลเข้าหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางมากขึ้น
ซึ ่ งนอกเหนื อจากรู ปแบบ PDF, Excel และ Website แบบเดิ มแล้ ว หากหน่ วยงานภายนอกมี ความพร้ อ ม
ในการให้บริการข้อมูลอัตโนมัติผ่าน APIs ทางศูนย์ฯ ก็ควรจะเชื่อมต่อฐาน APIs ในการดึงข้อมูลเข้ามายังฐานข้อมูล
โดยตรง เพื่อลดความผิ ดพลาดในการ Key In ข้อมูลของพนั กงาน (Human Error) รวมถึงการลดความล่ าช้ า
ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างพนักงาน สำหรับฐานข้อมูลในอนาคต นอกจากฐานข้อมูลเดิมที่เป็น Master Database
ในการเก็บข้อมูลดิบหรือ Transactions ต่าง ๆ ตามการออกแบบฐานข้อมูลในอนาคต ให้มีฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล
เพิ่มเติม ได้แก่
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a.
b.

Staging เพื่อนำข้อมูลดิบที่ได้รับมาเตรียมการสำหรับนำไปใช้ต่อ
Profile เพื่อเก็บข้อมูลที่ประมาณการสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ หรือข้อมูลที่เป็น Outlier
ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของ สนพ.
นอกจากนี้ ในอนาคต ทาง สนพ. ยังมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใน Data Lake เพื่อรองรับการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลที่จะเข้ามาใน Data Lake เช่น ข้อมูล Streaming หรือข้อมูลจาก IoT ต่าง ๆ
ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำการส่งถ่ายข้อมูล (Ingest) จากแหล่งต่าง ๆ มากองไว้ใน Data Lake และผู้ใช้
สามารถนำข้อมูลมากรองเมื่อต้องการหยิบใช้ข้อมูลได้ทันที อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice
Framework) ในการจัดการข้อมูลที่ใน Data Lake และมีการใช้การอย่างแพร่หลาย คือ การสร้างโซนข้อมูลโดยใช้
ลักษณะการใช้งานของข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งโซน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้
a. โชนข้อมูลชั่วคราว (Transient Zone)
โซนข้อมูลชั่วคราวเปรียบเสมือนโซนรองรับการส่งถ่ายข้อมูลเข้า Data Lake หรือ Loading
Zone โดยข้อมูลในโซนนี้จะมีระบบทวนสอบในเบื้องต้น เช่น ข้อมูลที่ส่งมาครบถ้วนหรือไม่ รวมไปถึงการแปลง
ข้อมูลซึ่ งระบุ ไว้ ในส่ วนการออกแบบการจั ดการวงจรชี ว ิ ตของข้ อมู ล ที ่ ได้ กล่ าวไปถึ งก่ อนหน้ าอี กด้วย เช่ น
การปิดบังข้อมูล (Data Masking) ในข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหากข้อมูลผ่านการตรวจสอบและ
ประมวลผลเบื ้ องต้ นแล้ วจะทำการย้ ายข้ อมู ลไปยั งโซนอื ่ นที ่ ม ี ความเหมาะสมต่ อไป โดยเครื ่ องให้ บริ การ
ที ่ ทำการประมวลผลการทำงานในโซนนี ้ จะถู กจั ดอยู ่ ใน Security Domain: External Services เนื ่ องจาก
เป็นการรับข้อมูลจากภายนอก และเมื่อทำการตรวจสอบและประมวลผลเบื้องต้นเสร็จแล้ว ก็จะทำการส่งข้อมูล
เข้าสู่ฐานข้อมูลผ่านทาง Ingres SQL Server เพื่อให้ฐานข้อมูลหลัก ทำการดึงข้อมูลเข้าสู่งฐานข้อมูลหลักต่อไป
b. โซนข้อมูลดิบ (Raw Zone)
โซนข้ อมู ลดิ บจะรองรั บข้ อมู ลดิ บ ซึ ่ งอาจเป็ นข้ อมู ลที ่ ผ ่ านการปิ ดบั งข้ อมู ลมาแล้ ว
(Masked Data) หรือจะเป็ นแปลงค่ าข้ อมูลอ่ อนไหวเป็นค่ าอื่ น (Tokenized Data) เพื่อสร้างความปลอดภั ย
ของข้ อ มู ล (Data Security) ในการจั ด การกั บ ข้ อ มู ล อ่ อ นไหว โดยทั ่ ว ไปผู ้ ท ี ่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในโซนนี ้ ไ ด้
จะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ระบบ โดยในการจัดการข้อมูลดิบ จะถูกจัดการในฐานข้อมูลหลั ก
ใน Security Domain : Data Center (ดู ห ั ว ข้ อ 6.5 ประกอบ) เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจได้ ว ่ า ข้ อ มู ล ที ่ เ ก็ บ ในโซนนี้
จะมี ความปลอดภั ย แล้ วจะเมื ่ อต้ องการการประมวลผลโดยนั กวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล ข้ อมู ลจะถู กส่ งออกจาก
Security Domain : Data Center ออกไปยัง Read Scale Out SQL Server ใน Security Domain : Processing
Farm เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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โซนข้ออมูมูลลทีที่เชื่เชื่อถื่ออถืได้อได้(Trusted
จะรองรัZone)
บข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
c. โซนข้
และผ่านการทวนสอบ (Data Validation) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกันกับข้อมูลในโซนข้อมูลดิบ กล่าวคือ
โซนข้อมูลที่เชื่อถือได้จะรองรับข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
ข้อมูลในโซนนี้จะถู กเก็บไว้ในฐานข้ อมูลหลั กใน Security Domain :Data Center เช่นกัน แต่จะถูกเก็ บแยก
และผ่านการทวนสอบ (Data Validation) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกันกับข้อมูลในโซนข้อมูลดิบ กล่าวคือ
Instance หรือ Database เอาไว้
ข้อมูลในโซนนี้จะถู กเก็บไว้ในฐานข้ อมูลหลั กใน Security Domain :Data Center เช่นกัน แต่จะถูกเก็ บแยก
Instance หรือ Database
d. โซนข้เอาไว้
อมูลพร้อมใช้งาน (Refined Zone)
โซนข้ออมูมูลพร้
ลพร้อมใช้
อมใช้
บข้ อมู ลที่ ได้ผ ่ านการตรวจสอบและประมวลผลข้ อมู ล
d. โซนข้
งานงานจะรองรั
(Refined Zone)
ซึ่งข้อมูลที่อยู่อยู่ในโซนนี้จะอยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
โซนข้อมูลพร้ อมใช้ งานจะรองรับข้ อมู ลที่ ได้ผ ่ านการตรวจสอบและประมวลผลข้ อมู ล
โปรแกรม Application ต่าง ๆ ก็สามารถหยิบข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้งานได้ทันที ซึ่งการเก็บข้อมูลในโซนนี้ อาจจะเก็บ
ซึ่งข้อมูลที่อยู่อยู่ในโซนนี้จะอยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ได้ ท ั ้ งใน Security Domain : Processing Farm และ Security Domain : External Services ขึ ้ นอยู ่ ก ั บ การ
โปรแกรม Application ต่าง ๆ ก็สามารถหยิบข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้งานได้ทันที ซึ่งการเก็บข้อมูลในโซนนี้ อาจจะเก็บ
ให้บริการ ซึ่งทั้งสอง Security Domain จะมี Read Scale Out SQL Server ที่จะรับข้อมูลจากฐานข้อมูลหลั ก
ได้ ท ั ้ งใน Security Domain : Processing Farm และ Security Domain : External Services ขึ ้ นอยู ่ ก ั บ การ
ผ่านทาง Pub/Sub Replication
ให้บริการ ซึ่งทั้งสอง Security Domain จะมี Read Scale Out SQL Server ที่จะรับข้อมูลจากฐานข้อมูลหลั ก
ผ่านทาง Pub/Sube.Replication
โซนตัวอย่างข้อมูล (Sandbox Zone)
โซนตัวอย่
ว อย่
ล (Sandbox
e. โซนตั
างข้าองข้มูลอมู(Sandbox
Zone)Zone) หรื อที ่ ร ู ้ จ ั กกั นอี กชื ่ อคื อ Exploration Zone
ซึ่งรองรับข้อมูลเพื่อพร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงานแบบเฉพาะเจาะจง (Adhoc Analysis
โซนตั ว อย่ างข้ อมู ล (Sandbox Zone) หรื อที ่ ร ู ้ จ ั กกั นอี กชื ่ อคื อ Exploration Zone
and Reporting) โดยข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในโซนตัวอย่างข้อมูลนี้อาจจะมาจากข้อมูลในโซนอื่น ๆ ใน Data Lake ได้ ไม่
ซึ่งรองรับข้อมูลเพื่อพร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงานแบบเฉพาะเจาะจง (Adhoc Analysis
ว่าจะเป็น โชนข้อมูลชั่วคราว โซนข้อมูลดิบ โซนข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือโซนข้อมูลพร้อมใช้งาน ก็เป็นได้
and Reporting) โดยข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในโซนตัวอย่างข้อมูลนี้อาจจะมาจากข้อมูลในโซนอื่น ๆ ใน Data Lake ได้ ไม่
ว่าจะเป็น โชนข้อมูลชั่วคราว โซนข้อมูลดิบ โซนข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือโซนข้อมูลพร้อมใช้งาน ก็เป็นได้
หลังจากสร้างและเข้าใจโซนข้อมูลใน Data Lake เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าในกระบวนการ
ทำงานจริง ข้อมูลจะสามารถย้ายจากโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งได้
หลังจากสร้างและเข้าใจโซนข้อมูลใน Data Lake เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าในกระบวนการ
รููปที่่� 5.3-15
�อมโยงของโซนข้้
อมููลใน
Data
Lake่งได้
ทำงานจริ
ง ข้อความเชื่่
มูลจะสามารถย้
ายจากโซนหนึ
่งไปอี
กโซนหนึ

รูปที่ 5.3-15 ความเชื่อมโยงของโซนข้อมูลใน Data Lake
รูปที่ 5.3-15 ความเชื่อมโยงของโซนข้อมูลใน Data Lake
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 5.3-15 สรุปโซนข้อมูลทั้ง 5 ใน Data Lake เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ซึ่งจะสร้าง
ความมั่นใจกับผู้ใช้งานข้อมูลต่อไป กระบวนการและระบบทวนสอบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
2) กระบวนการในการทวนสอบและการทำความสะอาดข้อมูลสำหรับข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
การออกแบบกระบวนการทวนสอบและการทำความสะอาดข้ อมู ลสำหรั บ ข้ อมู ลเข้ าฐานข้ อมู ล
สามารถเขียนเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1.
ตรวจสอบว่าได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับข้อมู ลจะมี
ระบบแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามไปยังแหล่งข้อมูล
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือน ให้ไปข้อ 2
2.
ในกรณีที่ยัง ไม่ ได้ร ับ ข้ อมูลภายในวั นที่ 1 ของเดือน พนักงานจะต้ องติด ตามสอบถาม
ไปยังแหล่งข้อมูล ครั้งที่ 1
3.
ตรวจสอบว่าได้รับข้ อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือนแล้วหรื อไม่ หากยังไม่ได้รับข้อมู ลจะมี
ระบบแจ้งเตือนครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามไปยังแหล่งข้อมูลอีกครั้ง
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือน ให้ไปข้อ 4
4.
ในกรณี ที่ ย ั งไม่ ได้ ร ั บข้ อมู ลภายในวั นที่ 8 ของเดื อน พนั กงานจะต้ องติ ดตามสอบถาม
ไปยังแหล่งข้อมูล ครั้งที่ 2
5.
ตรวจสอบว่าได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนแล้วหรือไม่
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือน ให้ไปข้อ 6
6.
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือน จะต้องใช้ข้อมูลในอดีตในการประมาณการ
เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานในวันที่ 12 ของเดือน ซึ่งค่าที่ได้จากการประมาณการ ตลอดจน
รายละเอียดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ วันและเวลาที่ประมาณการ จะต้องถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
Profile รวมถึ ง Metadata ในส่วน Data Quality ให้เรียบร้ อย (QA5 ความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Auditability)) และข้ามไปข้อ 10 สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการประมาณการ
จะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 5.3.4.4
7.
ในกรณี ท ี ่ ได้ ร ั บข้ อมู ล แล้ ว ให้ ตรวจสอบข้ อมู ล เบื ้ องต้ นและความผิ ดปกติ ของข้ อมู ล
โดยตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.3-43
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8.

9.
10.

11.
12.

รายงานฉบับสมบูรณ์

- QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนหรือไม่ มีข้อมูลส่วนใดหรือ Field ใดขาด
หายหรือไม่
- QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูล ข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (Orderliness)
ตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่ ในการนำข้อมูลเข้า
ฐานข้อมูล Staging นั้นซึ่งอยู่ระหว่างรอการดำเนินการทวนสอบ หากข้อมูลที่นำเข้ามาไม่
เป็นไปตามรู ปแบบที่ กำหนดไว้ ในฐานข้ อมู ล จะไม่ สามารถนำเข้ าข้ อมูลดั งกล่ าวได้
และจะมีข้อความเก็บไว้ใน Log ซึ่งจะระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
ทั้งนี้ควรจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วย
- QA3 ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Consistency)
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันภายในชุดข้อมูลเดียวกัน
เช่น สัดส่วนจะต้องรวมกันได้ 100% เป็นต้น
- QA4 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลว่าข้อมูลมีความผิดปกติจากข้อมูลในอดีตหรือที่ควร
จะเป็นหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดในการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจะกล่าวถึงในหัวข้อ
5.3.4.5 ต่อไป
ตรวจสอบว่าข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลปกติหรือไม่
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและข้อมูลปกติ ให้ไปข้อ 9
- ในกรณี ท ี ่ ข ้ อมู ลไม่ ผ ่ านเกณฑ์ การตรวจสอบหรื อข้ อมู ลมี ความผิ ดปกติ ให้ ทำการ
ตรวจสอบไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อให้แหล่งข้อเพื่อยืนยันข้อมูลเดิมหรือแก้ไขข้อมูลใหม่
a. ในกรณีที่แหล่งข้อมูลยืนยันข้อมูลเดิม ให้ไปที่ข้อ 9
b. ในกรณีที่แหล่งข้อมูลแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ย้อนกลับไปที่ข้อ 7
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลหลัก (Master Database)
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำไปใช้งานต่อ เช่น คำนวณค่าข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลดิบหรือข้อมูล
ที่ได้จากการประมาณการ และเก็บไว้ในฐานข้อมูล Staging ซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บรายละเอียด
ของสูตรคำนวณให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ (QA5 ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Auditability))
ออกรายงานและเผยแพร่ข้อมูลในวันที่ 12 ของเดือนและจบกระบวนการทวนสอบ
จากขั้นตอน 11 ขั้นตอนข้างต้น นำมาเขียนเป็นแผนผังกระบวนการทวนสอบได้ ดังรูปที่ 5.3-16
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
งงานแห่ทงธศาสตร์
ชาติเพื่อแรองรั
บการใช้ข้อมูลฒขนาดใหญ่
โครงการศึสารสนเทศพลั
กษาการจัดทำแผนยุ
ละออกแบบการพั
นาศูนย์ (Big Data)
ในการขั
บเคลื่องนแผนพลั
งงานของประเทศไทย
สารสนเทศพลั
งงานแห่
ชาติเพื่อรองรั
บการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์

สำหรับกรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12 ของเดือน แม้ว่าจะมีการประมาณการข้อมูลรวมไปถึงนำ
กรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12
ของเดือน นแม้ที่เวรี่ายจะมี
ารประมาณการข้
อมู่ไลด้รวมไปถึ
ค่าสำหรั
ที่ได้จบากการประมาณการไปเผยแพร่
ในรายงานเป็
บร้อกยแล้
ว เมื่อไรก็ตามที
รับข้อมูลงนำ
มา แม้ว่า
ค่าที่ได้จะเป็
จากการประมาณการไปเผยแพร่
นที่เรียบร้อยแล้
ตามที่ได้รดับปกติ
ข้อมูขลองข้
มา แม้
นข้อมูลในอดีต ทาง สนพ. ใก็นรายงานเป็
ยังคงต้องตรวจสอบข้
มูลเบืว ้อเมืงต้่อนไรก็
และความผิ
อมูวล่าเช่นกัน
จะเป็นและทำการแก้
ข้อมูลในอดีต ไทาง
ก็ยังคงต้
มูลเบืรวมถึ
้องต้งนการแก้
และความผิ
ของข้วอยมูลซึเช่
นกัน
ขข้อมูสนพ.
ลในฐานข้
อมูลอทีงตรวจสอบข้
่เกี่ยวข้องทั้งอหมด
ไขในตัดวปกติ
รายงานด้
่งกระบวนการ
และทำการแก้
ไขข้อยมูนออกมาเป็
ลในฐานข้อนมูผัลงกระบวนการได้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
งการแก้ไขในตัวรายงานด้วย ซึ่งกระบวนการ
นี้สามารถเขี
ดังรูรวมถึ
ปที่ 5.3-17
นี้สามารถเขียนออกมาเป็นผังกระบวนการได้ ดังรูปที่ 5.3-17
รููปที่่� 5.3-17 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้าฐานข้้อมููลหลัังจากออกรายงานแล้้ว

รูปที่ 5.3-17 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหลังจากออกรายงานแล้ว
รูปที่ 5.3-17 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหลังจากออกรายงานแล้ว
5.3-46
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

5.3.4.3 กระบวนการในการทวนสอบและการทำความสะอาดข้อมูลสำหรับข้อมูลเข้า Data Lake
การออกแบบกระบวนการทวนสอบและการทำความสะอาดข้อมูลสำหรับข้อมูลเข้า Data Lake สามารถ
เขียนเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลใน Transient Zone ว่ามีการ Ingest ข้อมูลเข้ามาภายในวันที่ 1 ของเดือนแล้วหรือไม่
หากยังไม่ได้รับข้อมูลจะมีระบบแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามไปยังแหล่งข้อมูล
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือน ให้ไปข้อ 2
2. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 1 ของเดือน พนักงานจะต้องติดตามสอบถามไปยังแหล่งข้อมูล
ครั้งที่ 1
3. ตรวจสอบข้อมูลใน Transient Zone ว่ามีการ Ingest ข้อมูลเข้ามาภายในวันที่ 8 ของเดือนแล้วหรือไม่
หากยังไม่ได้รับข้อมูลจะมีระบบแจ้งเตือนครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามไปยังแหล่งข้อมูล
อีกครั้ง
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือน ให้ไปข้อ 4
4. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 8 ของเดือน พนักงานจะต้องติดตามสอบถามไปยังแหล่งข้อมูล
ครั้งที่ 2
5. ตรวจสอบข้อมูลใน Transient Zone ว่ามีการ Ingest ข้อมูลเข้ามาภายในวันที่ 10 ของเดือนแล้วหรือไม่
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 7
- ในกรณีที่ยังไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือน ให้ไปข้อ 6
6. ในกรณี ท ี ่ ย ั งไม่ ได้ ร ั บข้ อมู ลภายในวั นที ่ 10 ของเดื อน จะต้ องใช้ ข ้ อมู ลในอดี ตในการประมาณการ
เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานในวันที่ 12 ของเดือน ซึ่งค่าที่ได้จากการประมาณการจะถูกจัดเก็บใน
Raw Zone สำหรับรายละเอียดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ วันและเวลาที่ประมาณการ จะต้องระบุใน Metadata
ในส่วน Data Quality ให้เรียบร้อย (QA5 ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Auditability)) และข้ามไป
ข้อ 10 สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการประมาณการจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 5.3.4.4
7. ในกรณีที่ได้รับข้อมูลแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและความผิดปกติของข้อมูล โดยตรวจสอบประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
- QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness)
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนหรือไม่
5.3-47
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- QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูล ข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (Orderliness)
ตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่
- QA3 ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Consistency)
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันภายในชุดข้อมูลเดียวกัน เช่น สัดส่วน
จะต้องรวมกันได้ 100% เป็นต้น
- QA4 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ซึ่งรายละเอียดในการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจะ
กล่าวถึงในหัวข้อ 5.3.4.5 ต่อไป
8. ตรวจสอบว่าข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลปกติหรือไม่
- ในกรณีที่ได้รับข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและข้อมูลปกติ ให้ไปข้อ 9
- ในกรณี ท ี ่ ข ้ อมู ลไม่ ผ ่ านเกณฑ์ การตรวจสอบหรื อข้ อมู ลมี ความผิ ดปกติ ให้ ทำการตรวจสอบ
ไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อให้แหล่งข้อเพื่อยืนยันข้อมูลเดิมหรือแก้ไขข้อมูลใหม่
a. ในกรณีที่แหล่งข้อมูลยืนยันข้อมูลเดิม ให้ไปที่ข้อ 9
b. ในกรณีที่แหล่งข้อมูลแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ย้อนกลับไปที่ข้อ 7
9. ย้ายข้อมูลจาก Transient Zone ไปไว้ใน Trusted Zone
10. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำไปใช้งานต่อ เช่น คำนวณค่าข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ได้จากการ
ประมาณการ และเก็บไว้ใน Refined Zone ซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บรายละเอียดของสูตรคำนวณให้ชัดเจน
ตรวจสอบได้ (QA5 ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Auditability))
11. ออกรายงานและเผยแพร่ข้อมูลในวันที่ 12 ของเดือนและจบกระบวนการทวนสอบ
จากขั้นตอน 11 ขั้นตอนข้างต้น นำมาเขียนเป็นแผนผังกระบวนการทวนสอบได้ ดังรูปที่ 5.3-18
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รูปที่ 5.3-3 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้า Data Lake
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สำหรับกรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12 ของเดือน แม้ว่าจะมีการประมาณการข้อมูลรวมไปถึงนำ
สำหรับกรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12 ของเดือน แม้ว่าจะมีการประมาณการข้อมูลรวมไปถึงนำ
ค่าที่ได้จากการประมาณการไปเผยแพร่ในรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ได้รับข้อมูลมา
ค่าที่ได้จากการประมาณการไปเผยแพร่ในรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ได้รับข้อมูลมา
แม้ว่าจะเป็นข้อมูลในอดีต ทาง สนพ. ก็ยังคงต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและความผิดปกติของข้อมูล
แม้ว่าจะเป็นข้อมูลในอดีต ทาง สนพ. ก็ยังคงต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและความผิดปกติของข้อมูล
เช่ นกั น และทำการแก้ ไขข้ อมู ลในข้ อมู ลที ่ เกี ่ ยวข้ องทั ้ งหมด รวมถึ งการแก้ ไขในตั วรายงานด้ ว ย
เช่ นกั น และทำการแก้ ไขข้ อมู ลในข้ อมู ลที ่ เกี ่ ยวข้ องทั ้ งหมด รวมถึ งการแก้ ไขในตั วรายงานด้ ว ย
ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเขียนออกมาเป็นผังกระบวนการได้ ดังรูปที่ 5.3-419
ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเขียนออกมาเป็นผังกระบวนการได้ ดังรูปที่ 5.3-4
รููปที่่� 5.3-19 แผนผัังกระบวนการทวนสอบข้้อมููลเข้้า Data Lake หลัังจากออกรายงานแล้้ว

รูปที่ 5.3-4 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้า Data Lake หลังจากออกรายงานแล้ว
รูปที่ 5.3-4 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้า Data Lake หลังจากออกรายงานแล้ว
5.3-50
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5.3.4.4 การประมาณการข้อมูลในกรณีได้รับข้อมูลล่าช้า
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง สนพ. ได้รับจะมีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) หรือคือชุดข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลที่ทาง สนพ. ได้รับจะมีทั้งข้อมูลรายวัน (Daily Data)
รายเดือน (Monthly Data) และรายปี (Yearly Data) โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลรายเดือน ดังนั้น การประมาณ
การหรือพยากรณ์ข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา สามารถใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
ในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีต จุดเด่นของการใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือ สามารถดูความผัน
แปรได้ทั้งในส่วนความผันแปรจากแนวโน้มระยะยาว (Trend) และความผันแปรจากฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งเป็น
ลักษณะที่พบได้บ่อยสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ทั้งนี้ ในส่วนฤดูกาลจะขึ้นอยู่กับช่วงการเก็บหรือความถี่ของข้อมูล เช่น
หากข้อมูลเป็นข้อมูลรายวัน ฤดูกาลจะประกอบไปด้วย 7 ฤดูกาล คือ วันจันทร์ วันอังคาร จนถึงวันอาทิตย์ หรือหาก
ข้อมูลเป็นข้อมูลรายเดือน ฤดูกาลจะประกอบไปด้วย 12 ฤดูกาลได้แก่ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน
ธันวาคม เป็นต้น อนึ่ง ในการเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้นนั้น ทางที่ปรึกษาจะขอนำเสนอตัวแบบ
อนุกรมเวลาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Time Series Regression) ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้
ที่ปรึกษาเสนอตัวแบบอนุกรมเวลาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 2 รูปแบบ ซึ่งมีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้ม (Trend) กับฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
(i) ตัวแบบเชิงบวก (Additive Model) ซึ่งระบุว่าข้อมูลอนุกรมเวลา เขียนได้อยู่ในรูปแบบผลบวกของ
แนวโน้มกับฤดูกาล
(ii) ตัวแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) ซึ่งระบุว่าข้อมูลอนุกรมเวลา เขียนได้อยู่ในรูปแบบผลคูณ
ระหว่างแนวโน้มกับฤดูกาล
สำหรับวิธีการดูว่าข้อมูลอนุกรมเวลาเหมาะกับตัวแบบเชิงบวกหรือเชิงคูณนั้น ดูได้จากการสร้างแผนภาพ
ตามเวลา (Time Plot) ซึ่งแสดงตัวอย่างไว้ในรูปที่ 5.3-520

5.3-51
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รููปที่่� 5.3-20 ตััวอย่่างแผนภาพแสดงตััวแบบเชิิงบวกและตััวแบบเชิิงคููณ

รูปที่ 5.3-50 ตัวอย่างแผนภาพแสดงตัวแบบเชิงบวกและตัวแบบเชิงคูณ
(ที่มา: O’Connell,
R.T., Bowerman,
B.L., Murphree, E.S., Business
and Analytics
รูปที่ 5.3-50
ตัวอย่างแผนภาพแสดงตั
วแบบเชิStatistics
งบวกและตั
วแบบเชิin Practi
งคูณce, 9th edition, McGraw-Hill, 2018.)
(ที่มา: O’Connell, R.T., Bowerman, B.L., Murphree, E.S., Business Statistics and Analytics in Practice, 9th edition, McGraw-Hill, 2018.)
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- แนวโน้ม 𝑡𝑡 โดยหากมีข้อมูลบางชุดที่ มี แนวโน้ มไม่ใช่ เส้นตรงอย่างเดี ยว
อาจจะพิจารณาตัวแปร 𝑡𝑡 2 และ 𝑡𝑡 3 เพิ่มในตัวแบบได้

- ฤดู กาล พิ จารณาโดยใช้ ต ั วแปรหุ ่ น (Dummy Variable) 11 ตั ว ได้ แก่
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽, … , 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 โดยให้

1,
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = {
0,

(3)

1,
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = {
0,

⋮

เดือนมกราคม
เดือนอื่น ๆ
เดือนพฤศจิกายน
เดือนอื่น ๆ

ใช้ตัวแบบการถดถอยที่ได้ในข้อ (2) ในการคำนวณหา ค่าพยากรณ์ 𝑘𝑘 ช่วงเวลาใน
อนาคต ด้วยค่า 𝑌𝑌̂𝑡𝑡 ที่เวลา 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛 + 1, … , 𝑛𝑛 + 𝑘𝑘 นอกจากนี้ จากตัวแบบยัง

สามารถหาการประมาณค่าแบบช่วง (Interval Estimate) ของค่าพยากรณ์ได้ หรือที่

เรียกว่า 95% Confidence Interval ซึ่งทำให้ได้ขีดจำกัดล่าง (Lower Bound) และ
ขีดจำกัดบน (Upper Bound) เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูลประเภท
อนุกรมเวลาต่อไป
(ii) ตัวแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ที่มีลักษณะที่แนวโน้มกับฤดูกาล
มีความสัมพันธ์เชิงบวก วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้นที่เหมาะสมคือวิธีดัชนีฤดูกาล (Seasonal
Index) สำหรับในการพยากรณ์ ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใช้วิธีดัชนีฤดูกาล มีขั้นตอน
ดังนี้
(1)

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ โดยให้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนในอดีต แทนด้วย

(2)

สัญลักษณ์ 𝑌𝑌𝑡𝑡 โดยที่ 𝑡𝑡 = 1,2, … , 𝑛𝑛

สร้างตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Model)

ตามสมการด้านล่าง
𝑌𝑌̂𝑡𝑡 = 𝛽𝛽̂ 0 + 𝛽𝛽̂ 1 𝑡𝑡

; 𝑡𝑡 = 1,2, … , 𝑛𝑛

โดยที่ 𝑌𝑌̂𝑡𝑡 คือตัวประมาณของ 𝑌𝑌𝑡𝑡 ที่ได้จากตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ทั้งนี้ หากมีข้อมูลบางชุดที่มีแนวโน้มไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียว อาจจะพิจารณา
ตัวแปร 𝑡𝑡 2 และ 𝑡𝑡 3 เพิ่มในตัวแบบได้
5.3-53
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(3)

(4)

คำนวณค่าสัดส่วน 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 โดยที่
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 =

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑌𝑌̂𝑡𝑡

ในแต่ละฤดูกาลหรือในข้อมูลชุดนี้คือเดือน คำนวณค่าดัชนีฤดูกาลแบบยังไม่มี
การปรับฐาน (Unnormalized Seasonal Index) 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 โดยหาค่าเฉลี่ย
ของ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ของฤดู ก าลนั ้ น ๆ ตั ว อย่ า งเช่ น มี ข ้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 5 ปี

ตั้งแต่ มกราคม 2558 – ธันวาคม 2562 ดังนั้น ค่าข้อมูลในอดีต คือ 𝑌𝑌1 , … , 𝑌𝑌60
และจะได้ว่า

- 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1 คือค่าสัดส่วนของเดือนมกราคม ปี 2558
- 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅13 คือค่าสัดส่วนของเดือนมกราคม ปี 2559
- 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅25 คือค่าสัดส่วนของเดือนมกราคม ปี 2560
- 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅37 คือค่าสัดส่วนของเดือนมกราคม ปี 2561
- 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅49 คือค่าสัดส่วนของเดือนมกราคม ปี 2562
จะได้ค่าดัชนีฤดูกาลแบบยังไม่มีการปรับฐานประจำเดือนมกราคม คือ

1
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅13 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅25 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅37 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅49 )
5

(5)

หลังจากได้ค่าดัชนีฤดูกาลแบบยังไม่มีการปรับฐาน 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ของเดือนมกราคมถึง

ธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำค่าที่ได้มาปรับฐานเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

ทั้งหมดเท่ากับ 1 โดยการนำค่า 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 แต่ละเดือนที่คำนวณได้ในข้อ (4) มาคูณ
ด้ วยจำนวนฤดู กาลหรื อในที ่ น ี ้ เท่ ากั บ 12 และหารด้ วยผลรวมของ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

ของทุกฤดูกาลทั้ง 12 เดือน) ตัวอย่างเช่น ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index (SI))
สำหรับเดือนมกราคม คือ
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 =

(6)

12 × 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 + ⋯ + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

ค่าพยากรณ์ในอนาคตด้วยวิธีดัชนีฤดูกาลสามารถหาได้จากสมการการวิเคราะห์
การถดถอยและนำมาคู ณกั บค่ าดั ชนี ฤดู กาลของเดื อนนั ้ น ๆ ตั วอย่ างเช่ น
5.3-54
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จากการใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ มกราคม 2558 – ธันวาคม 2562 หรือ
𝑌𝑌1 , … , 𝑌𝑌60 และสมมติต้องการพยากรณ์ค่าในอนาคตตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม

2563 นั่นคือ ค่าพยากรณ์ 𝐹𝐹𝑡𝑡 เมื่อ 𝑡𝑡 = 61, … , 72 จะสามารถคำนวณได้โดย
- ค่าพยากรณ์เดือนมกราคม 2563

𝐹𝐹61 = 𝑌𝑌̂61 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

- ค่าพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ไปจนถึง

𝐹𝐹62 = 𝑌𝑌̂62 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

- ค่าพยากรณ์เดือนธันวาคม 2563

𝐹𝐹72 = 𝑌𝑌̂72 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

และเช่ นเดียวกับตัวแบบอนุกรมเวลาเชิ งบวก นอกจากค่ าประมาณแบบจุ ด
(Point Estimate) ของค่าพยากรณ์ในอนาคตแล้ว เรายังสามารถหาค่าประมาณแบบช่วง
(Interval Estimate) ของค่าพยากรณ์ได้ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพิจารณา 95% Confidence
Interval ทำให้ได้ขีดจำกัดล่าง (Lower Bound) และขีดจำกัดบน (Upper Bound)
เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติได้อีกด้วย
แม้ว่าการเลือกใช้ตัวแบบระหว่างตัวแบบเชิงบวกและตัวแบบเชิงคูณนั้น สามารถดูได้จากแผนภาพ Time Plot
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากและไม่สามารถดูแผนภาพ Time Plot ทาง สนพ. ควรคำนวณ
พิจารณาตัวแบบทั้งสองแบบ และเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าจริงสำหรับข้อมูลในอดีต โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error (MAPE)) เพื่อเลือกตัวแบบที่ให้ค่า MAPE
ต่ำกว่า สำหรับค่า MAPE สามารถคำนวณได้ตามสูตรด้านล่าง
𝑛𝑛

1
𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑ |
|
𝑛𝑛
𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑡𝑡=1

โดยที่ 𝐹𝐹𝑡𝑡 คือค่าพยากรณ์แบบจุด ณ เวลา 𝑡𝑡 ที่คำนวณได้จากตัวแบบ
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โดยสรุป กระบวนการในการประมาณค่าข้อมูลกรณีที่ข้อมูลถูกส่งมาล่าช้าสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 5.3-21
รููปที่่� 5.3-21 แผนผัังกระบวนการการประมาณค่่าข้้อมููลที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ

รูปที่ 5.3-21 แผนผังกระบวนการการประมาณค่าข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ
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นอกจากนี้ ในการพยากรณ์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ข้อมูลในระยะสั้นหรือยาว หากมีการนำข้อมูล
ที่พยากรณ์ไปใช้ต่อหรือจำเป็นต้องเผยแพร่ค่าพยากรณ์ดังกล่าว จะต้องมีข้อความชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในส่วนใดบ้าง
เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และข้อมูลใดบ้างมาจากการพยากรณ์ รวมถึงจะต้องแจ้งรายละเอียดของวิธีการที่ใช้ในการ
พยากรณ์อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ ใช้ข้อมูลต่อไม่เกิดความสับสนและมีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์นี้
และเมื่อทาง สนพ. ได้รับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลจากข้อมูลที่ได้จากตัวแบบ
พยากรณ์มาเป็นข้อมูลจริง
5.3.4.5 การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล (Outlier Detection)
การตรวจสอบความผิ ดปกติ เป็ นหนึ ่ งในการทวนสอบข้ อมู ลที ่ สำคั ญเช่ นเดี ยวกั น เพราะการทราบ
ความผิดปกติของข้ อมูลจะทำให้ผ ู้ที่ทำงานตระหนักและค้ นหาสาเหตุ ของความผิดปกติ ของข้ อมูลที่เกิ ดขึ้ น
ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล หรือการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดโดยระบบ ซึ่งอาจเกิดจากการนำข้อมูลต้นทางผิด Field เข้ามา
เป็นต้น
แม้ว่าในปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ใน สนพ. จะตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลโดยอาศัยประสบการณ์และ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญส่วนบุ คคลเพียงอย่ างเดียวซึ่งไม่อาจนำมาเขียนเป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ช ัดเจนได้
แต่ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ทาง สนพ. ต้องดูแล การพึ่งพิงองค์ความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ เพียงแต่ทาง สนพ. ควรมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
เพื่อตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ อันได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic Tools) ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Visualization) มาช่วยตรวจจับข้อมูลผิดปกติโดยอาจมีการเปรียบเทียบกับค่าในอดีตได้
อาทิเช่น
- กรณีที่ข้อมูลเป็นข้อมูลรายปี สามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละปีว่ามีความผิดปกติ ได้
โดยใช้แผนภาพกล่อง (Box Plot) ซึ่งจะเห็นข้อมูลผิดปกติชัดเจน หรือนำข้อมูลรายปีมาสร้ าง
Time Plot ซึ่งคือการ Plot ข้อมูลกับปี ผู้ใช้งานก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เช่นกัน
(รูปที่ 5.3-22 และ รูปที่ 5.3-23 แสดงตัวอย่างของ Box Plot และ Time Plot ตามลำดับ)
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ชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
โครงการศึงกงานแห่
ษาการจั
ดทำแผนยุ
ฒนาศู
นย์
สารสนเทศพลั
งชาติ
เพื่อรองรัทธศาสตร์
บการใช้แขละออกแบบการพั
้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data)

สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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โดยสรุป กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผิดปกติสามารถแสดงได้ในรูปที่ 5.3-25
โดยสรุป กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผิดปกติสามารถแสดงได้ในรูปที่ 5.3-25
รููปที่่� 5.3-25 แผนผัังกระบวนการการตรวจจัับความผิิดปกติิของข้้อมููล

รูปที่ 5.3-25 แผนผังกระบวนการการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
รูปที่ 5.3-25 แผนผังกระบวนการการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ในกรณีที่พบเจอข้อมูลผิดปกติ ทาง สนพ. จำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลดังกล่าวยืนยัน
ว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยว่าใครเป็นผู้แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลเมื่อไหร่ รวมไปถึงเหตุผลในการแก้ไข
ข้อมูล เพื่อติดตามผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีความจำเป็นได้อีกด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลในหลายส่วนมีความสัมพันธ์
กัน การตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลดังกล่าวก็ควรจะอยู่ในกระบวนการทวนสอบด้วย เพื่อเป็นการ
ทวนสอบข้อมูลอีกรอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
5.3.4.6 การจัดทำรายงานตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
นอกจากกระบวนการทวนสอบแล้ว ทาง สนพ. ควรมีการจัดทำรายงานตัวชี้ว ัดคุณภาพข้อมูลทุก ๆ
สิ้นเดือนเพื่อประเมินและติดตามคุณภาพข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการจัดการคุณภาพข้อมูลทั้งในระดับ
นโยบายและระดั บปฏิ บั ต ิ การต่ อไป โดยตั วชี ้ ว ั ดจะเป็ นการวั ดเชิ งปริ มาณเพื ่ อ ประเมิ นคุ ณภาพของข้ อมู ล
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทาง สนพ. จะต้องออกแบบตัวชี้วัดรวมถึงกำหนดค่าเกณฑ์ให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน
ตัวอย่างตัวชี้วัดสำหรับประเด็นการตรวจสอบต่าง ๆ แสดงในตาราง 5.3-10
ตาราง
ในประเด็็นนการตรวจสอบคุ
การตรวจสอบคุุณภาพข้้
ตาราง 5.3-10
5.3-10 ตััตัววอย่่างตัั
อย่างตัววชีชี้้้ว�วััดัดในประเด็
ณภาพข้ออมูมููลลต่ต่่าง
าง ๆๆ
ประเด็นการตรวจสอบ
ตัวอย่างดัชนีชี้วัด
QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) - จำนวนและร้อยละของข้อมูลสูญหายทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความสูญหายต่อข้อมูล 1 ชุด
- ร้อยละความสมบูรณ์ของ Metadata
QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูล ข้อมูลเป็นไปตาม - จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่ภายนอกขอบเขต
รูปแบบที่กำหนด (Orderliness)
มาตรฐานของข้อมูลในแต่ละ Field
QA3 ความสอดคล้ องกั นของข้ อมู ลที ่ ม ี ค วาม - จำนวนของข้อมูลเดียวกันที่มีค่าแตกต่างกัน (อาจมาจาก
เกี่ยวข้องกัน (Consistency)
แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน)
QA4 ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)
- จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่ภายนอกขอบเขต
มาตรฐานของข้อมูลในแต่ละ Field
- จำนวนข้อมูลที่ทางแหล่งข้อมูลมีการแก้ไขและส่งให้ทาง
สนพ. ใหม่
- จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
- จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่ อเทียบกับ
ข้อมูลในอดีต
5.3-61
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สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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ประเด็นการตรวจสอบ
QA5 ความสามารถใน การตรวจสอ บ ได้
(Auditability)
QA6 ความไม่ซ้ำซ้อนของข้อมูล (Uniqueness)
QA7 ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness)

-
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ตัวอย่างดัชนีชี้วัด
จำนวนและร้อยละของข้อมูลที่ขาดข้อมูล Log ว่าข้อมูล
มาจากแหล่งใด และเมื่อใด
จำนวนของชุดข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
จำนวนข้อมูลที่ สนพ. ยังไม่ได้รับเมื่อครบกำหนดที่ทาง
แหล่งข้อมูลภายนอกจะต้องส่งให้
ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ล่าช้าของการส่งข้อมูล เมื่อเทียบกับ
กำหนดที่ทางแหล่งข้อมูลภายนอกจะต้องส่งให้
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ระบบต้นแบบสาธิต (Prototype)
จากแนวคิดการออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงาน

แห่งชาติ ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อแสดงการพัฒนาระบบ ทั้งทางด้าน
โครงสร้ างพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบประมวลผลข้ อมู ล ขนาดใหญ่ และการสร้ างมโนภาพ
(visualization) รวมถึงการกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลที่เป็นระบบ
โดยระบบต้นแบบสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นการนำข้อมูลปัจจุบัน (Operational Data) ของข้อมูลน้ำมันทั้งระบบ
ตั้งแต่การนำเข้าน้ำดิบ (Crude Oil) และน้ำมันสำเร็จรูป จากต่างประเทศ ไปจนถึงการขายน้ำมันสำเร็จรูปที่สถาน
บริการน้ำมัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันในประเทศ ทั้งในด้านของปริมาณ และ ด้านราคา โดย
ผู้ใช้จะสามารถเห็นแง่มุมของสารสนเทศที่ประมวลผลแล้วจากระบบการสร้างมโนภาพ ที่จะสามารถเห็นตั้งแต่
ภาพรวม (Overview) แล้วสามารถเจาะลึก (Drill Down) เพื่อให้เห็นข้อมูลในรายละเอียด ตามช่วงเวลา (Time
Series)
5.4.1 แนวคิดในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาต้นแบบสาธิต (Business Understanding)
ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อ
ทำการศึกษาถึงถังข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การนำเอาข้อมูลไปใช้งานของกอง
ต่าง ๆ ในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ กระบวนการทำงานเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยได้มีการสำรวจใน
ทุกกองของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและได้ทำการตกลงร่วมกันว่า จะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาต้นแบบ
สาธิตเพื่อแสดงภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันในประเทศ ตั้งแต่การน้ำเข้าน้ำมันดิบ การผลิตน้ำมันดิบในประเทศ
การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป การขนส่ง และการขายน้ ำมันสำเร็จรูปที่สถานบริการน้ำมัน
เอกชน ทั้งในด้านปริมาณและราคา ซึ่งจะทำให้สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำเอาข้อมูลไปใช้ ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ และเห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ และ ความต่อเนื่องของข้อมูล
เมื่อได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาแล้ว จึงได้ทำการสำรวจระบบปัจจุบัน (Existing Workflow) และความ
ต้องการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังที่ได้รายงานในบทที่ 2 ซึ่งจากการสำรวจ ที่ปรึกษาถึงกำหนด
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) เป็นแบบ Batch Data Processing ที่มีการใช้งาน ETL
เพื ่ อจั ดการข้ อมู ล และ Data Mart เพื ่ อให้ บริ การข้ อมู ล และมี ส ่ วนของ Big Data Processing และ Data
Warehouse เพื่อให้บริการข้อมูลในอนาคต สำหรับสาเหตุที่การประมวลผลเลือกใช้แบบ Batch Data Processing
นั้น ก็เนื่องจากระดับความละเอียดเชิงเวลาของชุดข้อมูล Time Series ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนั้น
5.4-1
5 - 94

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

มีความละเอียดในระดับวัน และ เดือน ซึ่งไม่เหมาะสมกับการประมวลผลแบบ Real-Time หรือ Near Real-Time
Processing นอกจากนั้น ข้อมูลที่ให้บริการของสำนักงานและแผนพลังงาน ยังมีความเชื่อมโยง (Relation) ระหว่าง
ชุดข้อมูลต่ำมาก ซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับการให้บริการแบบ Data Warehouse จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงให้บริการ
ในแบบ Data Mart แทน
ถึงอย่างไรก็ตาม ระบบต้นแบบสาธิตก็ได้ทำการติดตั้งทั้ง Hadoop Cluster และ Data Warehouse ไว้ให้ใช้
สำหรับการขยายระบบในอนาคตเมื่อมีข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบดังกล่าว
5.4.2 การเตรียมข้อมูล (Data Understanding and Preparation)
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำต้นแบบสาธิต จะประกอบไปด้วยข้อมูลสองชุดคือ ข้อมูลภายในของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเอง ซึ่งเป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลภายนอก ซึ่ง
เป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) โดยในส่วนของข้อมูลภายใน ที่ปรึกษาได้เข้าไปทำการสำรวจ
และจัดทำ Data Catalogue และ ERD ของข้อมูลทั้งหมด ดังแสดงไว้ในบทที่ 5.3 และภาคผนวก ซึ่งจากการสำรวจ
ข้อมูล ที่ปรึกษาพบว่าต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลก่อนนำไปใช้ จึงเลือกใช้กระบวนการ ETL (ExtractTransformation-Load) เพื่อทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมาทำการ
ประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ก่อนจะนำไปเก็บไว้ใน Data Mart เพื่อให้บริการต่อไป สำหรับข้อมูล
ภายนอก เนื่องจากเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น เป็นข้อมูลจาก API ภายนอก หรือเป็นการกวาดข้ อมู ล
(Scraping) จากเว็บไซต์ ที่ปรึกษาจึงจำเป็นต้องทำระบบ Web Scraping สำหรับแต่ละเว็บไซต์ หรือ API ที่ต้องการ
ดึงข้อมูลมาใช้ แล้วทำการประมวลผลก่อนนำไปวางไว้ที่ Data Mart เช่นเดียวกัน
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อัตโนมัติได้ ทั้งในรูปแบบของแฟ้มเอกสารข้อความ เช่น แฟ้ม Microsoft Word หรือ Adobe PDF และในรูปแบบ
ของแฟ้มนำเสนองาน เช่น แฟ้มข้อมูล Microsoft Power Point เป็นต้น ซึ่งการผลิตรายงานประจำวันแบบอัตโนมัติ
จะอาศัยแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ (Template File) ที่ได้ทำไว้แล้ว แล้วทำการแทรกข้อมูลที่ได้ประมวลผลรายงาน
ลงไปยังแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ เพื่อให้ได้แฟ้มข้อมูลรายวัน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้
ทันที หรือนำไปเพิ่มข้อความวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญอีกต่อหนึ่งก็ได้
5.4.4 ส่วนข้อมูลเข้า (Data Acquisition)
สำหรับการทำงานของระบบ จะเริ่มจากการดึ ง (Pull) ข้อมูลจากฐานข้ อมูลหลั กของ สนพ. ซึ่ งเป็ น
ฐานข้อมูลแบบ SQL Server ของบริษัท Microsoft ซึ่งในหลักการออกแบบที่ดี ควรใช้วิธีการผลัก (Push) ข้อมูล
ออกจากฐานข้อมูลหลัก SQL Server ออกมายังระบบ Data Staging ในระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลหลัก SQL Server มีความสำคัญ และไม่ควรจะสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกโดยตรง ซึ่งในมาตรฐานการ
ออกแบบ จะต้องมีการปกป้องฐานข้อมูลหลัก เช่น ไม่เปิดให้มีการเชื่อมต่อโดยตรงจากภายนอก หรือมีระบบไฟร์
วอลล์ป้องกันการเข้าถึง ซึ่งถ้าต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลหลัก จะต้องใช้วิธีการผลักข้อมูลออกจาก SQL
Server ไป แต่เนื่องจากการพัฒนาระบบต้นแบบสาธิต ไม่ต้องการเข้าไปแก้ไขการทำงานของฐานข้อมูลหลัก และไม่
ต้องการติดตั้งระบบเครื่องสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication Server) ซึ่งจะทำให้เกิดภาระงานกระทบต่อ
ฐานข้อมูลหลัก SQL Server ดังนั้น จึงใช้วิธีการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลหลัก โดยการติดตั้งเครื่องให้บริการอีก
เครื่องหนึ่งแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักผ่านไฟร์วอลล์ และได้รับสิทธิ์ให้อ่านข้อมูลได้เท่านั้น (ReadOnly) เพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูล
ข้อมูลที่ทำการดึงจากฐานข้อมูลหลัก จะมีโครงสร้างข้อมูล (Schema) แบบเดียวกับในฐานข้อมูลที่ใช้งานใน
ปัจจุบัน (Operational Database) เนื่องจากระบบต้นแบบสาธิตไม่ได้เข้าไปทำการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลแต่อย่างใด
ดังนั้น ข้อมูลที่นำเข้าสู่ฐานข้อมูลหลัก ก็จะสามารถดึงมาใช้งานในระบบต้นแบบสาธิตนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องทำอะไร
เพิ่มเติมที่ฐานข้อมูลหลัก ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า ระบบต้นแบบสาธิตนี้ สามารถทำงานคู่ขนาน (Concurrent
Implementation) ไปกับระบบในปัจจุบันได้ทันที ซึ่งในอนาคต ถ้าเริ่มทำการย้ายระบบ (Migration) จากระบบ
ฐานข้อมูลปัจจุบันมาเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดูแลโดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก็จะทำการแก้ไขการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นอกจากการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก SQL Server ของ สนพ. แล้ว ระบบต้นแบบสาธิตยังทำการดึง
ข้อมูลภายนอกเข้ามาประมวลผลอีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบต้นแบบสาธิตสามารถใช้ข้อมูลจากภายนอกเพื่อ
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เพิ่มมูลค่าของข้อมูลภายในของ สนพ. ในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งเพิ่มการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมด สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยนักวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการระบบเลย
โดยในแต่ละวัน ระบบต้นแบบสาธิตจะทำการดึงข้อมูลภายนอกสองชุดคือ
1. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ API ของธนาคารแห่งประเทศไทย1 ซึ่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนนี้
เป็ นข้ อมู ลที ่ เข้ าถึ งได้ แบบสาธารณะ (Open Data) และเป็ นข้ อมู ลที ่ มาจากแหล่ งที ่ เชื ่ อถื อได้
(Authentic Source) ซึ่งการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยตรง และใช้การดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์แทนการใช้เจ้าหน้าที่ในการป้อนข้อมูล จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลได้มาก
สำหรับข้อมูลที่ดึงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ จะใช้ในการแปลงราคาน้ำมันรายวัน จาก US
Dollar เป็นเงินบาท
2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอก โดยนำเข้าจากสามแหล่ง กล่าวคือ 1) Facebook.com ซึ่งเป็นเว็บเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก 2) Twitter.com ซึ่งเป็นเว็บบล๊อค
ขนาดสั้น (Micro-Blogging) 3) Pantip.com และ 4) มติ/ประกาศ กบง. กพช. และหัวข้อข่าวบนหน้า
eppo.go.th ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยข้อมูลที่นำเข้าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะเป็น
ข้อความที่ผู้ใช้ในเว็บไซต์ดังกล่าวทำการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยระบบต้นแบบสาธิตจะทำ
การสกัด (Scrapping) ข้อมูลจากเว็บไซต์ แล้วมาทำการวิเคราะห์เพื่อข้อความที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของกระทรวงพลังงาน เช่น ข้อความที่พูดถึงราคาน้ำมัน เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงความรู้สึกร่วม
(Sentiment Analysis) ของประชาชนทั่วไปต่ อสถานการณ์ พลั งงานในประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์
ความรู้สึกร่วมนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ต่อความรู้สึก
ของประชาชน เป็นต้น
เมื่อระบบต้นแบบสาธิตทำการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกทั้งสองชุดดังกล่าว ก็จะทำการเก็บข้อมูล
ไว้ในส่วน Data Staging เพื่อรอการประมวลผลต่อไป ซึ่งในอนาคต ถ้า สนพ. ต้องการใช้ข้อมูลภายนอกในลักษณะ
ดังกล่าว ก็สามารถเพิ่มการดึงข้อมูล ทั้งจากการดึงผ่าน API ของผู้ให้บริการภายนอก หรือผ่านการสกัดจากหน้า
เว็บไซต์โดยตรง และการทำงานทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลทุกวัน

1 https://apiportal.bot.or.th/bot/public/node/504
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ในแต่ละกล่องที่แสดงในภาพข้างต้น จะมีการทำงานด้านในเพื่อประมวลผลในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 5.4-3 ถัดไป
รููปที่่� 5.4-3 กระบวนการแปลงข้้อมููล

รูปที่ 5.4-3 กระบวนการแปลงข้อมูล
จากภาพดังกล่าวจะเห็นกระบวนการแปลงข้อมูลจากบนลงล่าง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ถูกออกแบบมา
เฉพาะเพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ง่าย แต่ไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงของข้อมูลแต่อย่างใด
ในภาพข้างต้น เป็นการแยกข้อมูลน้ำมันแต่ละประเภทออกจากกัน เนื่องจากในฐานข้อมูลใช้งานปัจจุบัน
ทำการรวมข้อมูลน้ำมันทุกประเภทให้อยู่ในข้อมูลเดียวกัน ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลน้ำมันแยก
ประเภทได้โดยง่าย จึงต้องทำการแยกข้อมูลน้ำมันแต่ละประเภทให้เป็นข้อมูลที่เป็นอิสระออกจากกัน นอกจากนั้น
5.4-7
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ยังต้องทำการเชื่อมข้อมูลชื่อบริษัทจากฐานข้อมูลชื่อบริษัท เพื่อให้สามารถแสดงชื่อบริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องใช้รหัส
สำหรับกระบวนการทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการที่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และ
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อกระบวนการ ETL ทำการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์แล้ว
ก็จะทำการส่งต่อข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในระบบต้นแบบสาธิตนี้ จะใช้ระบบ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท Cloudera ซึ่งเป็นระบบประมวลผลแบบ Hadoop Cluster ที่มีจำนวน
เครื ่ องประมวลผลรวม 3 เครื ่ อง โดยการประมวลผลแบบ Hadoop Cluster จะเป็ น การประมวลผลแบบ
Distributed Batch Processing กล่าวคือ จะเป็นนำคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมาช่วยกันประมวลผล โดยจะทำการ
อ่านข้อมูลจากระบบ File System เข้าเป็น Batch ตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อประมวลผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่ง
การส่งข้อมูลจากส่วน Data Staging มายังระบบประมวลผลขนาดใหญ่ จะทำผ่านระบบ Hadoop File System
(HDFS) ซึ่งเป็นระบบแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะต้องเก็บข้อมูลบนเครื่อง
ให้บริการหลายเครื่อง เนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลของเครื่องให้บริการแต่ละเครื่อง ไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้
และยังต้องสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลข้ามเครื่องให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่เก็บไว้ใน HDFS นี่
จะเก็บเป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังแบบเพิ่มข้อมูล (Incremental Daily Snapshot) เพื่อเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่ เมื่อใด
เมื่อข้อมูลถูกนำมาวางไว้ที่ HDFS แล้ว ระบบ Hadoop Cluster ซึ่งเป็นระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ เช่น การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ (Relationship) การหา
ข้อมูล ที่มีนัยะสำคัญ (Significant Data) การวิเคราะห์ความรู้สึกร่วม (Sentiment Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้
อาจจะทำได้บนระบบคอมพิวเตอร์ปกติ แต่ก็มีข้อจำกัดมาก เช่น ใช้เวลาประมวลผลนานเกินไป จนข้อมูลไม่พร้อม
ใช้งาน เพื่อผู้ใช้ต้องการใช้งาน หรือ ขนาดของข้อมูลที่ประมวลผลได้ ต้องไม่เกินขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การประมวลผลได้ ซึ่ง Hadoop Cluster บนระบบต้นแบบสาธิต ไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้ นอกจากนี้ ถ้าข้อมูลมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ก็สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องให้บริการใน Hadoop Cluster (Scale Out) ได้อีก โดยแทบไม่มีข้อจำกัดใน
จำนวนเครื่องที่ใช้ได้
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สามารถเข้
าถึงข้ทำการประมวลผลเสร็
อมูลได้ง่าย และมีความชั
อมูลทั้งหมด
่ในรูปของ
ว ไปไว้ยบังเวลา
คลังข้(Time
อมูล (Data
Mart)
อมูลให้สอามารถวิ
ยู่ในรูปแบบที
านการจั
ทำ Data
Catalogue
ข้เสร็
อมูจลแล้ตามลำดั
Series)
เพื่อโดยจั
ให้นดักทำข้
วิเคราะห์
เคราะห์่เข้ขา้อถึมูงง่ลาย้ยอผ่นหลั
งได้ ดรวมถึ
งการวิ
เคราะห์
เพื่อให้ผเชู่้ที่นนำข้การหาแนวโน้
อมูลไปใช้ สามารถเข้
ข้ออมูลดลงของราคาน้
ลได้ง่าย และมีความชั
ดเจน
ข้ทีอ่ชมูัดลเจน
เชิงเวลาได้
มการเพิ่มาขึถึ้นงหรื
ำมัน เป็
นต้นโดยข้อมูลทั้งหมด จะอยู่ในรูปของ
ข้อมูลตามลำดับเวลา (Time Series) เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเวลาได้ เช่น การหาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมัน เป็นต้น
5.4.6 การนำข้อมูลไปใช้งาน (Data Usage)
ในระบบต้นแบบสาธิตนี้ ได้แสดงการนำข้อมูลไปใช้ในสองลักษณะ กล่าวคือ การแสดงมโนทัศน์ข้อมูล
5.4.6 การนำข้อมูลไปใช้งาน (Data Usage)
(Data Visualization) โดยใช้โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ สนพ. มีการใช้อยู่แล้ว และการผลิตรายงาน
นแบบสาธิ
ตนี้ ได้Microsoft
แสดงการนำข้
ลไปใช้
ในสองลัMicrosoft
กษณะ กล่PowerPoint
าวคือ การแสดงมโนทัศน์ข้อมูล
ประจำวันในระบบต้
อัตโนมัติ โดยใช้
โปรแกรม
Wordอมูและ
โปรแกรม

(Data Visualization)
โดยใช้โปรแกรม
ซึ่งเป็านการดึ
นโปรแกรมที
สนพ. งมีข้กอารใช้
่แล้นวข้อและการผลิ
รายงาน
สำหรับการแสดงมโนทั
ศน์ข้อมูTableau
ลนั้น จะทำผ่
งข้อมูล่ จากคลั
มูล ซึอยู่งเป็
มูลปัจจุบันตไปสร้
าง

ประจำวั
นอัตาปัโนมั
โปรแกรม
Microsoft
Word และ(Worksheet)
โปรแกรม Microsoft
PowerPoint
เป็
นแผงหน้
ดข้ตอิ มูโดยใช้
ล (Data
Dashboard)
และรายงาน
ที่ผู้ใช้สามารถเห็
นข้อมูลปัจจุบันในลักษณะ
สำหรับการแสดงมโนทัศน์ข้อมูลนั้น จะทำผ่านการดึ
งข้อมูลจากคลังข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันไปสร้าง
5.4-9

เป็นแผงหน้าปัดข้อมูล (Data Dashboard) และรายงาน (Worksheet) ที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลปัจจุบันในลักษณะ
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
โครงการศึ
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แผนพลังงานของประเทศไทย
ต่าง ๆ และสามารถเจาะ
(Drill-Down) ลงไปดูรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยแผงหน้าปัดข้อมูลจะแสดงภาพรวมของ

ข้ต่อามูงลๆทั้และสามารถเจาะ
งหมด จากข้อมูลหลาย
ๆ รูปแบบที
่มีครวามสั
มพัยนดของข้
ธ์กัน ซึอ่งมูผูล้ใได้
ช้จโดยแผงหน้
ะสามารถเห็าปันภาพรวมของข้
อมูลดังกล่าว
(Drill-Down)
ลงไปดู
ายละเอี
ดข้อมูลจะแสดงภาพรวมของ
และ
้ใช้สนใจข้
ก็จะสามารถลงไปดู
รายงานของข้
าว ซึ่ งจะมีคนวามละเอี
ยด และ
ข้อมูเมื
ลทั่อ้งผูหมด
จากข้ออมูมูลลใด
หลาย
ๆ รูปแบบที่มีความสั
มพันธ์กันอซึมู่งลผูดั้ใงช้กล่
จะสามารถเห็
ภาพรวมของข้
อมูลสามารถ
ดังกล่าว

ปรัและ
บแต่เมืงได้
อกแสดงข้
ว (Filtering)รหรื
อเปลี่ยนช่วองเวลาในการดู
มูลได้ความละเอียด และ สามารถ
่อผู้เช่
ใช้นสเลืนใจข้
อมูลใดอมูก็ลจบางตั
ะสามารถลงไปดู
ายงานของข้
มูลดังกล่าว ซึข่ ง้อจะมี
ปรับแต่งได้ เช่นเลือกแสดงข้อมูลบางตัว (Filtering) หรือเปลี่ยนช่วงเวลาในการดูข้อมูลได้
รููปที่่� 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงห่่วงโซ่่อุุปทานของน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

รูปที่ 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิตแสดงห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิง
ปที่ 5.4-5 Dashboard
ตแสดงห่
วงโซ่อตุปซึทานของน้
มันอเชืุป้อทานของน้
เพลิง ำมันในประเทศ
รูปที่ 5.4-5รูแสดงแผงหน้
าปัดข้อมูลหลัระบบสาธิ
กของระบบต้
นแบบสาธิ
่งแสดงห่วำงโซ่
ทั้งตั้งแต่สรูัดปส่ทีวนปริ
และกของระบบต้
น้ำมันสำเร็นจแบบสาธิ
รู ปจากต่ตาซึงประเทศ
ตน้ำมัำนมัในประเทศ
่ 5.4-5มาณการนำเข้
แสดงแผงหน้าาน้ปัำดมัข้นอดิมูบลหลั
่งแสดงห่วและ
งโซ่อการผลิ
ุปทานของน้
นในประเทศ

ไปจนถึ
งราคาขายน้
นสำเร็จรูป ณาน้สถานบริ
ารน้ำน้มัำนมัเอกชน
้บริหารระดั
บสูง จะสามารถใช้
ปัดนี้เพื่อ
ทั้งตั้งแต่
สัดส่วนปริำมัมาณการนำเข้
ำมันดิบกและ
นสำเร็จซึรู่งปผูจากต่
างประเทศ
และ การผลิตแผงหน้
น้ำมันาในประเทศ
ตรวจสอบสถานะของการจั
ดการน้
ในประเทศได้
ไปจนถึงราคาขายน้ำมันสำเร็
จรูปำณมันสถานบริ
การน้อำย่มัานงรวดเร็
เอกชนวซึ่งผู้บริหารระดับสูง จะสามารถใช้แผงหน้าปัดนี้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของการจัดการน้ำมันในประเทศได้อย่างรวดเร็ว

5.4-10
5.4-10
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รููปที่่� 5.4-6 Dashboard
ระบบสาธิิตแสดงรายงานการนำำ�เข้้าและผลิิตน้ำำ��มัันดิิบในประเทศ รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 5.4-6 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานการนำเข้าและผลิตน้ำมันดิบในประเทศ
รููปที่่� 5.4-7 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงโครงสร้้างราคาน้ำำ�มั
� ัน

รูปที่ 5.4-7 Dashboard ระบบสาธิตแสดงโครงสร้างราคาน้ำมัน

5.4-11
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แผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 5.4-8 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงรายงานค่่าการตลาดน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง

รูปที่ 5.4-8 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง
รููปที่่� 5.4-9 Dashboard ระบบสาธิิตแสดงต้้นทุุนการขนส่่งพลัังงาน

รูปที่ 5.4-9 Dashboard ระบบสาธิตแสดงต้นทุนการขนส่งพลังงาน
5.4-12
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แผนพลั
งงานของประเทศไทย
โครงการศึ
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งงานของประเทศไทย
รููปที่่� 5.4-10แผนพลั
Dashboard
ระบบสาธิิตแสดงรายงานสถานการณ์์ราคาน้ำำ��มััน

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 5.4-10 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน
ในอีกทางหนึ
แบบสาธิตยังระบบสาธิ
สามารถช่ตวแสดงรายงานสถานการณ์
ยในการผลิตรายงานประจำวั
รูป่งทีระบบต้
่ 5.4-10นDashboard
ราคาน้นำมัทนแทนการทำงานใน
น
ปัจจุบันที่ต้องผลิตรายงานด้วยมือทุกวัน โดยขั้นตอนการผลิตรายงานประจำวัน จะอาศัยโปรแกรม Tableau เช่นกัน
ในอีกทางหนึ่ง ระบบต้นแบบสาธิตยังสามารถช่วยในการผลิตรายงานประจำวัน ทนแทนการทำงานใน
โดยจะทำการดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภาพ หรือตารางที่ต้องการแสดงในรายงานไว้ใบน Tableau
ปัจจุบันที่ต้องผลิตรายงานด้วยมือทุกวัน โดยขั้นตอนการผลิตรายงานประจำวัน จะอาศัยโปรแกรม Tableau เช่นกัน
แล้วจึงทำการส่งออกแผนภาพและตารางดังกล่าว ให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็น
โดยจะทำการดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภาพ หรือตารางที่ต้องการแสดงในรายงานไว้ใบน Tableau
ความสามารถของโปรแกรม Tableau อยู่แล้ว และในขั้นตอนถัดไป ก็จะนำเอาแผนภาพและตารางในแฟ้มข้อมูล
แล้วจึงทำการส่งออกแผนภาพและตารางดังกล่าว ให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็น
Microsoft PowerPoint ที่ออกจากโปรแกรม Tableau ไปทำการผนวก (Embedded) กับแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ
ความสามารถของโปรแกรม Tableau อยู่แล้ว และในขั้นตอนถัดไป ก็จะนำเอาแผนภาพและตารางในแฟ้มข้อมูล
(Template File) ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว ซึ่งทำให้ในแต่ละวัน ผู้ใช้งานก็สามารถผลิตรายงานประจำวันได้ โดยมี
Microsoft PowerPoint ที่ออกจากโปรแกรม Tableau ไปทำการผนวก (Embedded) กับแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ
ขั้นตอนเพียงสองขั้นตอนคือ ทำการส่งออกแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ที่มีแผนภาพและตารางของข้อมูล
(Template File) ที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว ซึ่งทำให้ในแต่ละวัน ผู้ใช้งานก็สามารถผลิตรายงานประจำวันได้ โดยมี
ในวันนั้น ออกจากโปรแกรม Tableau และในขั้นตอนที่สอง คือการเปิดแฟ้มกำหนดรูปแบบ เพื่อทำการผนวกข้อมูล
ขั้นตอนเพียงสองขั้นตอนคือ ทำการส่งออกแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ที่มีแผนภาพและตารางของข้อมูล
ก็จะสามารถได้รายงานประจำวันพร้อมใช้งาน หรือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ
ในวันนั้น ออกจากโปรแกรม Tableau และในขั้นตอนที่สอง คือการเปิดแฟ้มกำหนดรูปแบบ เพื่อทำการผนวกข้อมูล
สามารถทำได้ทั้งที่เป็นแฟ้มข้อมูล Microsoft Word หรือ แฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint
ก็จะสามารถได้รายงานประจำวันพร้อมใช้งาน หรือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ
จากรายละเอี
ยดการทำงานของระบบสาธิ
ยงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดของ
สามารถทำได้
ทั้งที่เป็นแฟ้
มข้อมูล Microsoft Wordตต้หรืนแบบ
อ แฟ้มซึข้่งแสดงการทำงานเพี
อมูล Microsoft PowerPoint
สนพ. ที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมด และเป็นการทำงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
จากรายละเอียดการทำงานของระบบสาธิตต้นแบบ ซึ่งแสดงการทำงานเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดของ
รวดเร็ว โดยอาศัยการทำธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นตัวกำกับการทำงานทั้งหมด
สนพ. ที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมด และเป็นการทำงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
5.4-13 ้งหมด
รวดเร็ว โดยอาศัยการทำธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นตัวกำกับการทำงานทั
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่่� 6

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

การออกแบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ทางเทคโนโลยีี บทที่ 6
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากแนวคิ ดของ TOGAF technology architecture ที ่ กล่ าวถึ งในบทที ่ 4 ทำให้ ต ้ องพิ จารณาถึ ง
สถาปัตยกรรมในปัจจุบัน และ สถาปัตยกรรมเป้าหมายที่จะช่วยให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ)
บรรลุถึงพันธกิจ โดยต้องตอบสนองต่อประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนนี้จึงจะทำการวิเคราะห์ประเด็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยี ป ั จจุ บ ั น การออกแบบสถาปั ตยกรรมทางเทคโนโลยี เป้ าหมาย และแนวทางในการพั ฒนาจาก
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ไปยังสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีเป้าหมาย ตามลำดับ
a. ความต้องการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จะต้องพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์ฯ คือ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
และ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และในแง่ของกฎหมายเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี คือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนนี้ จึงจะกล่าวถึงประเด็น
ทางกฎหมายของกฎหมายทั้งสี่ฉบับที่จำเป็นต้องพิจารณาในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีของศูนย์ฯ
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ที่มาของกฎหมายนี้ ก็คือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างก็ต้องการนำเอา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
Final Report
ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเอาเทคโนโลยี
นี้มาใช้

ในการผลักดันประเทศ
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พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนนี้ จึงจะกล่าวถึงประเด็น
ทางกฎหมายของกฎหมายทั้งสี่ฉบับที่จำเป็นต้องพิจารณาในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีของศูนย์ฯ
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ที่มาของกฎหมายนี้ ก็คือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างก็ต้องการนำเอา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งกฎหมายฉบั
บนี้มกษาการจั
ีจุดมุ่งดหมายเพื
่อช่วยกำหนดแนวทางในการพั
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
โครงการศึ
ทำแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังนงานแห่
งชาติเพื่อรองรั
บการใช้างข้อๆมูลอัขนาดใหญ่
(Big Data)
ในการขั
เคลื่อน
ความซ้ำซ้อนในการดำเนิ
งานของหน่
วยงานต่
นจะช่วยเพิ
่มประสิ
ทธิภบาพของการนำเอาเทคโนโลยี
นี้มาใช้

ในการผลักดันประเทศแผนพลังงานของประเทศไทย
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6.1-1
สารสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการพัฒนาและประกาศนโยบายและแผนระดั
บชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกรอบที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนดังกล่าว ศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยงานในการกำกับของกระทรวงพลังงาน ก็มีพันธกิจที่ต้องดำเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว อย่างน้อยในแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรา 6 ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรของชาติ และเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำสารสนเทศ
ด้านพลังงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์ฯ
อันจะช่วยให้หน่วยงานอื่น หรือภาคประชาชนสามารถนำสารสนเทศที่ดูแลโดนศูนย์ฯ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไปได้
(4) ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน กรอบการทำงาน วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทำให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างระบบงานข้ามหน่วยงานอย่างปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของศูนย์ ฯ
เช่น นักวิทยาการข้อมูลด้านพลังงาน เป็นต้น
(6) พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัลด้านพลังงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์
ต่อเนื่อง
จากนโยบายและแผนดังกล่าว ก็ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ จะต้องถูกออกแบบ
มาให้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่เชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ และยังต้องสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศพลังงานอีกด้วย
6-2

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
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พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ในการปฏิร ูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน ตามแนวทางของสภาปฏิรูป
ประเทศ จำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารประชาชนของภารรัฐให้มีความ
เปิดเผยมากขึ้น ตามแนวทางราชการแบบเปิด (Open Government) ซึ่งเพื่อให้สามารถบรรลุถึงแนวทางดังกล่าว
ได้ จึงได้มีการออก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยวัตถุประสงค์
สำคัญของพ.ร.บ. ฉบับนี้ คือการส่งเสริมให้นำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการทางดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ที่จำเป็นเพื่อให้การพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่มีความมั่นคงและปลอดภัย และที่สำคัญที่สุด คือการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล
เพือ่ ให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ จะต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของศูนย์ฯ
ให้สนับสนุนงานของศูนย์ในลักษณะต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ ด้าน
พลังงานต่าง ๆ และต้องทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั่วไป
(2) เปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะในรู ปแบบที ่ สามารถนำไปประมวลผลต่ อได้ ในลั กษณะ Open
Government Data เช่น การให้บริการผ่าน API เป็นต้น
(3) เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะ
แบบเบ็ดเสร็จ
(4) จัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา
จากข้อกำหนดในกฎหมายดังกล่าว ก็ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ
จะต้องถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่เชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบรรลุถึง
ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ
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พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านสารสนเทศจะต้องมี
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยกำหนดภัยคุกคามไว้สามระดับคือ ภัยคุกคามระดับไม่ร้ายแรง เช่น การโจมตีให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ภัยคุกคามระดับร้ายแรง อันมีผลกระทบต่ อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น และภัยคุกคาม
ระดั บ วิ กฤต ซึ ่ งกระทบรุ นแรงต่ อโครงสร้ างพื ้ น ฐานของระบบสารสนเทศภายในประเทศเป็ น วงกว้ า ง
ซึ ่ งโครงสร้ างสารสนเทศด้ านพลั งงานถื อเป็ นโครงสร้ างพื ้ นฐานสำคั ญที ่ ม ี ผลต่ อความมั ่ นคงของประเทศ
ระบบโครงสร้างสารสนเทศของศูนย์ฯ จึงต้องถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ ซึ่งแนวทาง
ที่ทำได้คือการออกแบบโครงสร้างสารสนเทศของศูนย์ฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นต้น
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการระบุว่าการกระทำใดเป็นการกระทำอันมิชอบบนระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในมุมมองของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก็มีการดำเนินงานที่จะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ฉบับนี้อยู่สองด้านใหญ่ ๆ คือ
(1) การป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่
(2) การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายอันจะมีผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ในกรณีแรก ศูนย์ฯ จะต้องจัดการให้มีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็น
ทางการ ในการปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จะไม่กระทำการใดที่จะละเมิด
กฎหมายฉบับนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ส่วนในกรณีที่สอง ศูนย์ฯ จะต้องมีกระบวนการและเทคโนโลยี
ที ่ สามารถป้ องกั นการกระทำความผิ ดบนระบบคอมพิ วเตอร์ ท ี ่ จะกระทบต่ อการดำเนิ นงานของศู นย์ ฯ ได้
ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องเป็นการกำหนดแนวปฏิบ ัติ กระบวนการ และ เทคโนโลยีที่ได้ร ับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ และสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งตัวอย่างของการพัฒนาแนวปฏิบ ัต ิ และ
กระบวนการเหล่านี้ คือการนำเอามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาช่วยในการออกแบบแนวปฏิบัติและกระบวนการ
ทำงานภายในศูนย์ฯ
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b. ความต้องการด้านการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
การสร้างระบบบริหารความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
มีความสำคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมันในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศของศูนย์ฯ ว่าจะมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และทันต่อการใช้งาน ซึ่งการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ควรจะ
อ้างอิงอยู่กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งจากผู้ใช้ และหน่วยงานกำกับ
ควบคุม รวมถึงสามารถหาผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่ได้รับการยอมรับได้ง่าย โดยมาตรฐานของระบบจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศที่ได้ร ับการยอมรับในปัจจุบันคือมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกโดย
International Standard Organization (ISO) ร่วมกับ International Electrotechnical Commission (IEC) โดย
ISO/IEC 27001 เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่อยู่ในชุดมาตรฐาน (Standard Series) ISO/IEC 27000 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐาน
สำหรับระบบความปลอดภัยสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งชุดมาตรฐานนี้จะแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง
ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems) ผ่านการบริหารความ
เสี่ยงของสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ในลักษณะเดียวกันกับชุดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการอื่น ๆ ของ ISO เช่น ชุดมาตรฐาน ISO 9000 เป็นต้น
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ISO/IEC 27000 เป็นชุดมาตรฐาน จึงมีการประกาศมาตรฐานจำนวนมาก
ในชุ ด มาตรฐานนี ้ เช่ น ISO/IEC 27005 Information Security Risk Management) ISO/IEC 27032
Guideline for Cybersecurity และ ISO/IEC 27033 Network Security เป็นต้น แต่มาตรฐานที่สำคัญในชุด
มาตรฐานนี้ ก็คือ ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems (ISMS) ซึ่งช่วยให้องค์กร
สามารถออกแบบระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพื่อปกป้อง
ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าหรืออ่อนไหว โดยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า (Valuable Information) รวมถึงทรัพย์สิน
ทางปัญญาขององค์กร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมู ลการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องการดำเนินงาน
ขององค์กร ส่วนข้อมูลข่าวสารอ่อนไหว (Sensitive Information) หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้องป้อง
โดยกฎหมายและไม่อาจจะเปิดเผยได้โดยไม่มีฐานของกฎหมายหรือความยิน ยอมอย่างชัดแจ้ง ซึ่งระบบ
การจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศจะปกป้องข้อมูลข่าวสารทั้งสองแบบในสามด้านคือ
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1. การรักษาความลับ (Confidentiality) หรือการปกป้องข้อมูลข่าวสารจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้น
2. การรักษาความถูกต้อง (Integrity) หรือการปกป้องข้อมูลข่าวสารไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์
3. การเข้าถึงได้ (Availability) หรือการทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีสิทธิ์และไม่สูญหาย
ซึ่งในขบวนการนำเอา ISO/IEC 27001 เข้ามาใช้ในองค์กร จะมีการกำหนดลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน พัฒนา และนำเอาระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศเข้าไป
ในใช้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9000 ในมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ก็มีการนำเอาวงรอบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เข้ามาใช้เพื่ อกำหนดขั้ นตอนการนำเอาระบบการจั ดการ
ความปลอดภัยของสารสนเทศไปใช้ กล่าวคือ
1. Plan: การพัฒนาแผนสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ โดยการสำรวจถึง
นโยบายขององค์กร ทรัพยากรที่มี กลุ่มลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้แผนที่ประกอบไปด้วยนโยบาย
เป้าหมาย ขบวนการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงของสารสนเทศ และการได้มาซึ่งโอกาส
ขององค์กร
2. Do: การทำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งรวมถึงการมอบนโยบาย การจัดการให้เกิดการควบคุมการ
ปฏิบัติตามขบวนการและวิธีการที่ระบุในแผน
3. Check: การตรวจสอบและทบทวนแผน โดยการตรวจสอบควรทำเพื่อให้เห็นทั้งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เมื่อเที ยบกับนโยบาย วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ในขั ้ นตอนถั ดไป ซึ ่ งการตรวจสอบอาจจะทำโดยหน่ วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) องค์ กรภายนอก
(External Audit) หรือการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ (Certificated Audit) ก็ได้
4. Act: การปรับปรุงแผน ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าผ่านทางการตรวจสอบภายใน
หรือการทบทวนการจัดการ แล้วจึงนำมาพัฒนากระบวนการแก้ไขหรือป้องกันเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น
ซึ่งวงรอบ PDCA นี้เป็นวิธีการที่ทำให้การนำเอามาตรฐาน ISO ไปใช้นั้นมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนไป
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ในรุ่นปรับปรุงล่าสุดของ ISO/IEC 27001 คือรุ่น 2013 ได้มีการกำหนดข้อกำหนดหลักที่ต้องปฏิบัติ
ในการทำแผนสำหรับระบบไว้ทั้งหมด 10 มาตรา (Clause) โดยอ้างอิงโครงสร้างจาก ISO Guide 83 ซึ่งทำให้การ
นำเอามาตรฐานของ ISO ไปใช้ในองค์กรมีความสะดวกและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยองค์กรจะต้องพิจารณา และ
ดำเนินการไปตามลำดับโดยจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละข้ออย่างชัดเจน
โดยมาตราทั้ง 10 ประกอบไปด้วย
1. ขอบเขต (Scope)

ในมาตรานี ้ จะอธิ บายถึ งประโยชน์ ของมาตรฐานนี ้ และองค์ กรที ่ เหมาะสมกั บการนำไปใช้
ซึ่งตัวมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ออกแบบมาสำหรับองค์ กรใดก็ได้ที่มีข้ อมูลที่มีความอ่ อนไหวหรื อมีค ุ ณค่ า
โดยไม่จำกัดถึงขนาด ความซับซ้อน ประเภทของอุตสาหกรรม เป้าหมาย หรือ วุฒิภาวะ (Maturity) ขององค์กร
ซึ่งสุดท้ายแล้ว องค์กรที่ทำตาม ISO/IEC 27001 จะได้มาซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สำหรับศูนย์ฯ จำเป็นต้องมีระบบจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทั้งจาก
วิสัยทัศน์ของศูนย์เอง และ จากข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำเอา ISO/IEC 27001 มาใช้เพื่อออกแบบ
ระบบความปลอดภัยจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม และควรจะถูกนำมาพิจารณาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ และควรจะใช้
วิธีการจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดทำ
แผนความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อทำตามขั้นตอนแล้ว ศูนย์ฯ จะได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และเมื่อมีความพร้อม ก็ควระจัดหาบริษัทผู้ตรวจสอบ (Audit) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ในระดับนานาชาติ มาทำการตรวจสอบศูนย์ฯ เพื่อยืนยันว่าศูนย์ฯ มีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
ดังกล่าว และต้องมีการตรวจสอบตามรอบของมาตรฐานด้วย
2. การอ้างอิงถึงบรรทัดฐานต่าง ๆ
มาตรฐานของ ISO นั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เป็นอิสระโดยตัวมันเอง แต่จะอ้างอิงถึงมาตรฐาน
อื ่ น ๆ ที ่ เกี ่ ยวข้ อง โดย ISO/IEC 27001 อ้ างอิ งมาตรฐานเพี ยงตั ว เดี ยวคื อ ISO/IEC 27000 Information
Technology – Overview and vocabulary ซึ่งรวบรวมการให้ความหมายของข้อกำหนด และ คำสำคัญต่าง ๆ
ซึ ่ งการเขี ยนแผนความปลอดภั ยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะต้ องอ้ างอิ งตามความหมายที ่ กำหนดใน
ISO/IEC 27000
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เพื่อให้การออกแบบและจัดทำระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศมีความสอดคล้ องกั บ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในที่สุด จึงแนะนำให้องค์กรศึกษาและปรับคำอธิบายสำหรับวิธีการทำงานให้สอดคล้อง
กับ ISO/IEC 2700
3. คำสำคัญ และ การนิยาม
ในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เองไม่ได้มีการนิยามข้ อกำหนดหรื อความหมายต่าง ๆ เอาไว้
แต่ใช้การอ้างอิงจาก ISO/IEC 27000 โดยคำสำคัญที่ใช้ใน ISO/IEC 27001 ประกอบไปด้วย
- ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงการที่ระบบสารสนเทศมีภัยคุกคาม (Threat) และจุดอ่อน
(Vulnerability) บนองค์ประกอบ (Asset) ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์โจมตี
(Incident) ได้ ตัวอย่างเช่น ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเพียงระบบเดียว อาจจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
การเชื่อมต่อเมื่อสายสัญญาณขาด หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อมีความเสียหาย
- องค์ ป ระกอบ (Asset) ของระบบสารสนเทศ อาจจะหมายถึ ง โครงสร้ า งพื ้ น ฐาน
ระบบ อุปกรณ์ หรือบุคลากรก็ได้
- สารสนเทศ (Information) หมายถึงชุดข้อมูลที่องค์กรต้องการปกป้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
- เหตุการณ์โจมตี (Incident) หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น อาจจะทำให้เกิด
ความสูญเสียความลับ (Confidentiality) เช่น กรณีข้อมูลที่เป็นความลับถูกเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ ได้รับอนุญาต
ความถูกต้อง (Integrity) เช่นกรณีข้อมูลเสียหายอันเนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย และการเข้าถึงได้
(Availability) เช่น กรณีระบบไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากการสูญเสียการเชื่อมต่อ
- ภัยคุกคาม (Threat) คือสิ่งที ่โ จมตีร ะบบ ซึ่งอาจจะเป็น ผู้ ป ระสงค์ ร ้ าย (Malicious)
อุบัติเหตุ (Accident) หรือภัยธรรมชาติ (Disaster) ก็ได้
- จุดอ่อน (Vulnerability) หมายถึงลักษณะของระบบที่ทำให้เมื่อเกิดภัยคุกคามจะทำให้
เกิดเหตุการณ์โจมตีแล้วเกิดความเสียหายกับระบบได้โดง่าย
- การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) หมายถึงกลไกของระบบที่ทำให้ผู้ที่จำเป็นต้อง
เข้าถึงระบบสามารถเข้าถึงระบบได้เท่านั้น โดยความจำเป็นอาจจะระบุโดยความต้องการทางธุรกิจ หรือ
นโยบายความปลอดภัยก็ได้ โดยทั่วไปการควบคุมการเข้าถึงจะประกอบไปด้วยสองกระบวนการ คือ การยืนยัน
ตัวตน (Authentication) เช่น การล๊อกอินโดยใช้รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือการใช้ Smart Card และการยืนยัน
สิทธิ์ (Authorization) เช่น การตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเข้าถึงหรือไม่
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- ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการที่แผนงานที่วางไว้ สามารถทำได้ตามที่กำหนด
- ความเสี ่ ย ง (Risk) หมายถึ ง การพิ จ ารณาร่ ว มกั น ของของความน่ า จะเป็ น ที ่ อ าจจะ
เกิดปัญหาทางความปลอดภัยของสารสนเทศและความรุนแรงของปัญหานั้น
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนที่จะระบุและวิเคราะห์ถึง
ระดับของความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดและความรุนแรง รวมถึงการวางแผนเพื่อลด
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินไว้
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ผู้บริหารระดับสูง (Executive Management) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่สามารถตัดสินใจถึง
ทิศทางขององค์กร และรับผิดชอบการวางเป้าหมายขององค์กร และ ทิศทางกลยุทธ์เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น
การใช้คำสำคัญและนิยามที่ตรงกัน จะทำให้การทำความเข้าใจถึงระบบจัดการความปลอดภัย
สารสนเทศได้ตรงกัน และยังช่วยให้การบรรลุถึงการได้รับการยอมรับในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นไปได้โดยง่าย
4. บริบทขององค์กร
ในขั้นตอนแรกของการทำระบบจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ จะต้องทำการวิเคราะห์
บริบทขององค์กร (Organization context) ก่อน เพื่อให้เข้าถึงถึงเป้าหมาย ทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคามต่าง ๆ ขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้การจัดทำระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กรได้ดี โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
องค์ ก รจะต้ อ งกำหนดประเด็ น ภายใน (Internal Context) และประเด็ น ภายนอก
(External Context) ที่สอดคล้องกับองค์กรและส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุพันธกิจขององค์กรในการจัดการ
ความปลอดภัยสารสนเทศ ประเด็นภายในก็เช่น วุฒิภาวะขององค์กร (Maturity) วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
ระบบการบริหารจัดการ (Management System) ขนาดของทรัพยากรที่ใช้ได้ (Resources) ข้อมูลอ่อนไหวและ
ข้อมูลมีคุณค่า (Sensitive/Value Information) ในองค์กร ประเด็นภายนอกก็เช่น คู่แข่ง (Competition) ผู้ควบคุม
(Regulator) หรื อผู ้ บ ั งคั บใช้ (Enforcement Body) ที ่ องค์ กรจะต้ องปฏิ บ ั ต ิ ตาม ประเด็ นทางเศรษฐศาสตร์
การเมือง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำการศึกษาผ่านเครื่องมือเช่น PESTLE รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร ซึ่งเมื่อมีข้อมูลเหล่านี้ครบแล้ว จึงจะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
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4.2 การกำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรจะต้องกำหนด ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Interested Parties) ที่อาจจะประกอบไปด้วย ลูกค้า
พนักงานผู้ควบคุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่ง และ อื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร และจะต้อง
กำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการความปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะกำหนดขอบเขต (Scope) ของระบบจัดการต่อไป
4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า องค์กรจะต้องจัดทำเอกสารที่ระบุของ
เขตของระบบ เช่น ขอบเขตทางกายภาพของระบบอยู่ที่ใดบ้าง ของเขตทางกายภาพและทางตรรกะของระบบ
เครือข่ายครอบคลุมส่วนใดบ้าง มีบุคลากรกลุ่มใดบ้างที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการทำงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ซึ่งขอบเขตนี้จะต้องสอดคล้องกับบริบทขององค์กรในข้อ 4.1 และ ความต้องการในข้อ 4.2 โดยมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์ที่ชัดเจน ทั้งในกิจกรรมหรือระบบที่ดำเนินการโดยองค์กรเอง หรือหน่วยงานภายนอก
ศูนย์ฯ จะต้องมีการศึกษาถึงบริบทของศูนย์ฯ โดยเฉพาะในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะกำหนด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการความคาดหวัง และ ขอบเขตของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่ชัดเจน
โดยการศึกษานี้ จะต้องสอดคล้องกับแง่มุมอื่น ๆ ของการกำหนดยุทธศาสตร์ของศูนย์
5. ภาวะผู้นำ
ในการจัดการระบบขององค์กร จะไม่สามารถทำได้ถ้าผู้นำระดับสูงไม่ได้เป็นผู้นำการปฏิบัติ
ด้วยตนเองซึ่งในมาตรฐาน ISO Guide 83 หรือเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเช่น Baldrige Excellence Framework
จะเริ่มจากการกำหนดภาวะผู้นำเสมอ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้
5.1 ภาวะผู้นำและการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ผู้นำระดับสูงจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบ
จัดการความปลอดภัยสารสนเทศประสบความสำเร็จ โดยอาจจะแสดงผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การจัดทำ ประกาศ และบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และทิศทางเชิงกลยุทธิ์ขององค์กร
(2) การทำให้มีทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการระบบบริหารความปลอดภัย
สารสนเทศ ทัง้ ในด้านบุคลากร เครื่องมือ และ สถานที่
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(3) การสื่อสารถึงความสำคัญของระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศต่อบุคลากรของ
องค์กรในทุกระดับชั้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็น วิธีการ และแนวปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของระบบ
(4) การสั่งการและสนับสนุนบุคลกรเพื่อให้สามารถบรรลุถึงผลัมฤทธิ์ของระบบบริหารความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
(5) การส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวงรอบ PDCA เป็นต้น
5.2 นโยบาย
ผู้นำระดับสูงต้องจัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศซึ่งเหมาะสมต่อเป้าหมายของ
องค์กร เป้าหมายของความปลอดภัยสารสนเทศ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม โดยสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารที่จะต้องทำให้ บรรลุ และ มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำนโยบาย จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทราบทั่วกันภายใน
องค์กร มีการตรวจสอบความเข้าใจร่วมกับของคนในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และ สามารถเข้าถึงได้โดยเหมาะสม
5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และ อำนาจหน้าที่
ผู้นำระดับสูงต้องกำหนดและสื่อสารให้ทราบทั่วกันถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ โดยผ่านการมอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจเพื่อให้
ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้องกับมาตรฐาน มีผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบอย่างชั ดเจน และมีการ
รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้นำระดับสูงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ผู้นำระดับสูงของศูนย์ฯ ซึ่งหมายถึงผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
และหัวหน้ากองในลำดับถัดมา จะต้องร่วมกันกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการความคาดหวังของศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของศูนย์ต่อไป
6. การวางแผน
ในการวางแผนการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศจะกระทำผ่านการกำหนดความ
เสี่ยงและโอกาส เพื่อนำไปสุ่การกำหนดวัตถุประสงค์ ของความปลอดภัยสารสนเทศ และแผนการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปนี้
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การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

องค์กรจะต้องพิจารณาถึงบริบทในข้อ 4.1 และ 4.2 และต้องกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นเพื่อให้
ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ป้องกันผลที่ไม่พึงปารถนา และ
สามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องรวมกระบวนการทั้งหมดเข้าไว้กับการบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้
ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ องค์กรจะต้อง
(1) กำหนดและปรับปรุ งกรอบการประเมินความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
โดยรวมถึงเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
(2) ทำให้การประเมินความเสี่ยงได้ผลการประเมินที่วัดได้ และนำไปใช้ได้จริง (Actionable
Result)
(3) ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่สำคัญ และเจ้าของความเสี่ยงนั้น
(4) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่ระบุ เพื่อประเมินโอกาสและความ
เสียหายของความเสี่ยง เพี่อประเมินระดับของความเสี่ยง
(5) ประเมินความเสี่ยงของระบบความปลอดภัยสารสนเทศ โดยใช้เทียบผลจากขั้นตอน d
จากเกณฑ์ในขั้นตอน a และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้ เพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดการที่
เหมาะสม
องค์กรจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์กรจะต้องจัดการความเสี่ยง (Treatment) ที่เหมาะสม โดยจะต้อง
(1) กำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยนำผลการประเมินความเสี่ยง
มาพิจารณา
(2) กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามทางเลือกที่กำหนดไว้ โดยอาจจะพัฒนา
มาตรการเอง หรือใช้การอ้างอิงจากแหล่งภายนอกที่เชื่อถือได้
(3) เปรียบเทียบมาตรการที่กำหนดขึ้น กับรายการใน Annex A ของมาตรฐาน ISO/IEC
27001 เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ละเลยมาตรการใด
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(4) จัดทำเอกสารการใช้มาตรการ (Statement of Applicability : SoA) ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการในข้อ (2) และคำอธิบายเหตุผลของการใช้มาตรการ
(5) จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และ ขอการรับรองจาก
ผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยง องค์กรจะต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6.2

การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุวัตถุประสงค์

หลังจากพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสแล้ว องค์กรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
สารสนเทศในระดับกระบวนการทำงาน โดยจะต้อง
(1) สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
(2) สามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลการดำเนินการได้
(3) นำความต้องการ ผลการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบ
(4) มีการสื่อสารและปรับปรุงอย่างเหมาะสม
ในส่วนของแผนงาน จะต้องมีการกำหนด
(1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
(2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
(3) ทรัพยากรที่ต้องใช้
(4) ระยะเวลาที่ใช้
(5) วิธีประเมินผลการดำเนินงาน
เช่นเดียวกับเรื่องของความเสี่ยง องค์กรจะต้องจัดเก็บวัตถุประสงค์และแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์ฯ จะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ โดยศูนย์ฯ จะต้องทำการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง โดยอาศัยโอกาสที่จะเกิดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ
และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และแผนงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
ได้ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ อาจจะจัดทำแผนความเสี่ยงเอง หรือให้ที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาช่วยทำแผนความเสี่ยง แต่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฯ เพื่อให้ได้แผนความเสี่ยงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และนำเอาไปปฏิบัติต่อได้
7.

การสนับสนุน

ในการที่จะทำให้ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
องค์กรจะต้องจัดให้มีการสนับสนุนที่เหมาะสม ซึ่งต้องประกอบไปด้วย
7.1

ทรัพยากร

องค์จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการกำหนด ปฏิบัติ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศที่เพียงพอ และเหมาะสม
7.2

สมรรถนะ

องค์กรจะต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ทำงานในองค์กรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
7.3

ความตระหนัก

บุคลากรที่ทำงานในองค์กรจะต้องตระหนักถึงนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร และบทบาท
และหน้าทีข่ องตัวเองในการที่จะทำให้ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศประสบความสำเร็จ
7.4

การสื่อสาร

องค์กรต้องมั่นใจว่าได้สื่อสารให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ทราบถึงระบบจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
7.5

การจัดการเอกสาร

ในการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศจะมีการผลิตเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก องค์กรต้องมั่นใจว่า
เอกสารเหล่านั้นถูกสร้าง ปรับปรุง ควบคุม และเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
ผู้นำระดับสูงของศูนย์ฯ จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ ได้รับ
การสนับสนุนด้านทรั พยากรและบุ คลลากรที่ เกี่ ยวข้ องที่ เพี ยงพอ รวมถึงการสื่ อสารเพื่ อความตระหนั กถึ ง
ความสำคัญของระบบฯ ของบุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์และแผนงานที่ตั้งไว้ได้
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8.

รายงานฉบับสมบูรณ์

การดำเนินการ

องค์กรจะต้องมีดำเนินการนำเอาระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศไปใช้ให้เกิดผล โดยสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของระบบความปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
8.1

การวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินการและการควบคุม

องค์กรต้องวางแผน ปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการที่จำเป็นที่สอดคล้องกับความต้องการด้านความ
ปลอดภั ยสารสนเทศ สอดคล้ องกั บความเสี่ ยงที ่ แท้ จริ งขององค์ กร และปฏิ บ ั ต ิ ตามแผนเพื ่ อให้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่กำหนดไว้ใน 6.1 และ 6.2 ตามลำดับ โดยมีการเก็บเอกสารควบคุม
การดำเนินการในระดับที่จะแน่ใจได้ว่า ได้ดำเนินตามแผนอย่างถูกต้อง และยังต้องควบคุมเปลี่ยนแปลงในระดับของ
บริบทองค์กร และทบทวนผลที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
8.2

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

องค์กรต้องมีการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององค์กร โดยนำเกณฑ์ความเสี่ยงในข้อ 6.1 มาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ขบวนการทั้งหมดต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่
เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด
ในการดำเนินกิจกรรมของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ
ศูนย์ฯ จะต้องวางแผนการควบคุมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของระบบฯ และปฏิบัติ
ตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนั้นก็ต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผน
9.

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เนื่องจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ใช้หลักการของวงรอบ PDCA ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบความปลอดภัย
สารสนเทศไปปฏิบ ัติ ก็ต้องมีการประเมินผล และปรับปรุงตามลำดับ โดยในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
9.1

การเฝ้าระวัง การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมิน

องค์กรต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ โดยจะต้อง
กำหนดอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและวัดผล วิธีการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมินตามที่เหมาะสม
โดยเลือกใช้การประเมินที่สามารถเปรียบเทียบและทำซ้ำได้ กำหนดระยะเวลาการเฝ้าระวังและวัดผล ผู้รับผิดชอบ
การนำเอาผลไปใช้ และการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์และประเมินทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรที่
เหมาะสม
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9.2

รายงานฉบับสมบูรณ์

การตรวจประเมินภายใน

องค์กรต้องตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจัดการ
ความปลอดภัยสารสนเทศนั้น
a)

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและข้อกำหนดในมาตรฐาน

b)

มีการปฏิบัติและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล

c)

ถูกวางแผน กำหนด ลงมือปฏิบัติ และ บำรุงรักษาตามแผนการที่กำหนดไว้

d)

สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน

e)

มีผู้ตรวจประเมินและการประเมินที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

f)

มีผลการประเมินที่รายงานไปยังผู้นำระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

โดยจะต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน
9.3

การทบทวนของผู้นำระดับสูง

ผู้นำระดับสูงจะต้องทบทวนระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และมีการเก็บข้อมูลที่เป็นลายลักอักษรเพื่อ
แสดงผลการทบทวนของผู้นำ
ศูนย์ฯ จะต้องมีกระบวนการวัดวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่
ชัดเจน และสามารถนำผลไปใช้ต่อได้ รวมถึงการต้องมีระบบประเมินภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมของ
ระบบฯ ยังสอดคล้องกับความต้องการของศูนย์ และ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
10.

การปรับปรุง

ตามวงรอบ PDCA องค์กรต้องทำการปรับปรุงระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาประเด็นต่อไปนี้
10.1

ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นระหว่างระบบจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศกับการดำเนินการขององค์กร จึงต้องมีการจัดการความไม่สอดคล้องโดย
a)

ตอบกลับต่อความไม่สอดคล้องนั้นตามความเหมาะสม

b)

ประเมินความจำเป็นในการกำจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

c)

ดำเนินแก้ไขผลของความไม่สอดคล้องตามที่จำเป็น

d)

ทบทวนประสิทธิผลของการดำเนินงานว่าได้รับผลกระทบจากความไม่สอดคล้องหรือไม่
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e)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ทำการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามเหมาะสม

องค์กรต้องจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงที่มา สภาพ และการดำเนินการ
ใด ๆ ต่อความไม่สอดคล้อง และผลของการดำเนินการแก้ไข
10.2

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบริบทขององค์กร องค์กรก็ต้องปรับปรุงความเหมาะสม เพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ต้องมีการ
ตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันระหว่างบริบทของศูนย์ฯ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งบริบทภายในและ
ภายนอก เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบฯ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
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มาตรฐานด้านการออกแบบ IT infrastructure
6.2.1 Uptime Institute
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี สิ่งสำคัญอันหนึ่งคือการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
(Data Center) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ข้อมูลขององค์กรสามารถทำงานได้ทั้งในภาวะปกติ (Normal Operation)
และภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation) โดยในปัจจุบัน มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ คือมาตรฐาน Operational Sustainability ที่พัฒนาโดย Uptime Institute โดยใน
เอกสาร Uptime Data Center Site Infrastructure Tier Standard ได้กำหนดระดั บมาตรฐานโครงสร้ างศู นย์
ข้อมูลเป็น 4 Tier แต่ละ Tier จะมีข้อกำหนดที่ต้องทำให้สอดคล้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น การดำเนินธุรกิจ การ
บำรุงรักษา และ การทนต่อความผิดพลาดเป็นต้น โดยจะมุ่งเน้นเรื่องประเด็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical
Systems Infrastructure) และ การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Operations) เป็นเรื่องสำคัญถัดมา
โดยในปัจจุบันมีหลายประเทศในเอเชียเช่น ญี่ปุ่นและสิงค์โป ได้กำหนดให้ใช้มาตรฐานของ Uptime Institute
ในการประเมินศูนย์ข้อมูลภายในประเทศ
ในการออกแบบศูนย์ ข้ อมูลตามมาตรฐานของ Uptime Institute มุ่งเน้นเพื่อให้ศู นย์ข้ อมูลสามารถ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Available) โดยวัดจากค่า Uptime ส่วนการดำเนินการเพื่อให้สามารถให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง จะทำผ่านการออกแบบระบบสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบให้มีระบบสำรองเป็นต้น
โดย Uptime Institute ได้กำหนดมาตรฐานให้เป็นระบบ Tier โดยกำหนดทั้งหมด 4 Tier คือ Tier I, Tier II, Tier
III และ Tier IV ซึ่งในแต่ละ Tier จะกำหนดความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง วิธีการออกแบบระบบ
รวมถึงกำหนดงบประมาณเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนั้น แต่ละ Tier ยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบย่อยด้วย
เช่น ระบบความปลอดภัย ซึ่งทำให้ผู้วางแผนและผู้รับจ้างสามารถอ้างอิงจากข้อกำหนดในแต่ละ Tier ในการสื่อสาร
ได้อย่างชัดเจน ตารางด้านล่างแสดงลักษณะและประโยชน์บางส่วนของ Tier ต่าง ๆ ควบคู่กัน
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Tier I: Basic

จำนวนวงจรจ่ า ยกำลั ง ไฟฟ้ า Only 1

Tier II:

Tier III:

Tier IV:

Redundant

Concurrently

Fault

Components

Maintainable

Tolerant

Only 1

1 active

2 active

(Number of delivery paths)
เครื่องสำรองต่อขนาน
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1 passive
N

N+1

N+1

(Redundant components)

2 (N + 1)
S+S

อัตราส่วนพื้นที่รองรับต่อพื้นยก 20%

30%

80-90%

100%

40-50

40-60

50-80

40-50

100-150

150+

18"

30-36"

30-36"

100

150

150+

208,480

12-15kV

12-15kV

3 to 6

15-20

15-20

22.0 hours

1.6 hours

0.4 hours

99.749%

99.982%

99.995%

(Support space to raised
floor ratio)
กำลั ง ไฟฟ้ า เริ ่ ม ต้ น (Initial 20-30
watts/ft)
กำลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด (Ultimate 20-30
watts/ft)
ความสู งพื ้ น ยก (Raised floor 12"
height)
การรั บน้ ำหนั กของพื ้ น (Floor 85
loading) pounds/ft
แรงดันไฟฟ้า

208,480

(Utility voltage)
จำนวนเดื อ นที ่ ใ ช้ ด ำเนิ น การ 3
(Months to implement)
ช่ ว งเวลาหยุ ด ทำงานต ่ อปี 28.8 hours
(Annual IT downtime)
ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ ช ้ ง า น (Site 99.671%
availability)
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โดยในแต่ละ Tier มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
Tier I เป็นระดับการให้บริการแบบพื้นฐาน โดย ศูนย์ข้อมูลมีวงจรจ่ายไฟฟ้าและระบบทำความเย็นเพียง
ชุดเดียว ไม่มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบ อ่อนไหวต่อการรบกวนระบบจากทั้งกิจกรรมที่อยู่ในและนอกเหนือ
แผนความเสี่ยง และ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมประจำปีส่งผลให้ต้องปิดระบบทั้งหมด
Tier II เป็นระดับการให้บริการแบบ N + 1 (Need plus one) โดย ศูนย์ข้อมูลมีวงจรจ่ายไฟฟ้าและระบบ
ทำความเย็นเพียงชุดเดียว มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบ อ่อนไหวต่อการรบกวนระบบต่ำกว่าเล็กน้อย ในการ
บำรุงรักษาวงจรกำลังไฟฟ้าหลัก ทำให้ต้องปิดระบบประมวลผล
Tier III เป็นระบบการให้บริการแบบ N + 1 ถึงระดับการดูแลรักษา โดย ศูนย์ข้อมูลมีวงจรจ่ายไฟฟ้าและ
ระบบทำความเย็น 2 ชุด แต่มีเพียงชุดเดียวที่พร้อมทำงาน (active) สามารถรองรับกิจกรรมใด ๆ ของศูนย์ข้อมูลที่
อยู่ในแผนโดยไม่หยุดการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบที่สามารถให้บริการได้
ในขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ (concurrently maintainable)
Tier IV เป็นระบบให้บริการที่ทนต่อความล้มเหลว แบบ 2 (N + 1) โดย ศูนย์ข้อมูลมีวงจรจ่ายไฟฟ้าและ
ระบบที่พร้อมทำงาน (active) 2 ชุดพร้อมกัน มีเครื่องสำรองต่อขนานในระบบและสามารถทนทานต่อความล้มเหลว
ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายในกรณีเลวร้ายที่สุด 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ โดยไม่มีผลกระทบต่อ critical load โดย
ศูนย์ข้อมูลจะต้องมีระบบ 2 ระบบแยกกันและทำงานขนานกัน และแต่ละระบบมีเครื่องสำรองต่อขนาน ส่งผลให้
ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดต้องรองรับการจ่ายไฟ 2 แหล่งพร้อมกัน รวมถึงการมีระบบสื่อสารสำรอง ระบบเก็บข้อมูลแบบ
RAID หรือการใช้ CPU clustering เป็นต้น
โดยในปัจจุบัน มีศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับระดับ Tier III คือ ศูนย์ข้อมูลของ DGA และ ศูนย์ข้อมูลของ
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และระดับ Tier IV คือศูนย์ข้อมูลของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลของที่ปรึกษา และจากข้อมูลที่มอบให้โดย สนพ. ศูนย์ข้อมูลของ สนพ. ได้รับการประเมิน
ให้อยู่ระหว่าง Tier I และ Tier II โดยมีระดับการพัฒนาอยู่ที่ 1.9 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบ N + 1 ทั้งหมด
ยกเว้นระบบสื่อสารข้อมูล โดยศูนย์ข้อมูลปัจจุบัน มีการออกแบบศูนย์ข้อมูลตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับ Tier II แล้ว
เช่น มีการยกพื้น (Raised floor) มีวงจรจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เพียง มีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) มีเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้
น้ำมันที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แต่ยังขาดระบบสำรองบางส่วน เช่น มีระบบสื่อสารข้อมูลจากผู้ให้บริการเข้ามาสู่
ศูนย์ข้อมูลเพียงชุดเดียว ซึ่งทำถ้าระบบสื่อสารจากผู้ให้บริการนี้ หยุดให้บริการ ก็จะส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลหยุด
ให้บริการไปด้วย
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ในความเห็นของที่ปรึกษา ควรพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ให้อยู่ในระดับ Tier II
และตั้งเป้าที่ความพร้อมใช้งานที่อย่างน้อย 99.9% และวางแผนในระยะยาวเพื่อให้อยู่ในระดับ Tier III และมีความ
พร้อมใช้งานที่อย่างน้อย 99.99% โดยในการพัฒนาสู่ Tier II สามารถทำได้โดยการเพิ่มวงจรสื่อสารข้อมูลสำรอง
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งชุด โดยต้องเป็นผู้ให้บริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการหลัก และมีข้อตกลงการให้ บริการ
(Term of Services) ที่กำหนดชัดเจนว่า จะต้องให้เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจากผู้ให้บริการ
หลักตั้งแต่อุปกรณ์หาเส้นทาง (Router) ที่ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล สายสัญญาณเชื่อมโยงจากศูนย์ข้อมูลของสนพ. ไปยัง
ศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ และเส้นทางการเชื่อมต่อในประเทศ (IIG) และการกำหนดเส้นทางเชื่อมต่อผ่าน AS
Number และจะต้องให้บริการในลักษณะทดแทนบริการหลัก (Service Redundancy) เมื่อระบบสื่อสารหลักมี
ปัญหา และมีกำหนดเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ใน
กรณีที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ มีปัญหา เพื่อลดเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้
ในระยะยาว ควรพัฒนาสู่ Tier III เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยที่ต้องมีการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลทางกายภาพเพื่อให้มีระบบสำรองต่อขนานในที่สามารถให้บริการได้ในขณะที่ มีการซ่อมบำรุง
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบ หรืออาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่ เพื่อใช้สร้างศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารใหม่
6.2.2 มาตรฐาน ISO/IEC 27031 และ ISO/IEC 30134
International Organization for Standardization (ISO) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยมีสมาชิก
เป็นองค์กรมาตรฐานจาก 163 ประเทศสมาชิก เป็นผู้พัฒนามาตรฐานสากลแบบสมัครใจรายใหญ่ที่สุดของโลก โดย
ได้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ มากกว่า 20,000 มาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่ สินค้า เทคโนโลยีและกระบวนการผลิด ไป
จนถึง ความปลอดภัยด้านอาหาร การเกษตร และ สุขภาพ โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักที่ใช้ออกแบบศูนย์ข้อมูล
ประกอบด้วย ISO/IEC 27031 และ ISO/IEC 30134
ISO/IEC 27031 Information technology - Security techniques - Information security
management systems - Requirements
มุ่งเน้นแนวคิดและหลักการเตรียมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) โดยระบุถึงมิติที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อยกระดับความพร้อมด้าน ICT ขององค์กร ซึ่งเอื้อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยขอบเขตของ
มาตรฐาน ISO/IEC 2703:2011 ครอบคลุมทุกด้านที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบ ICT ซึ่งรวมถึงแนว
ปฏิบัติและการบริหารจัดการสถานกรณ์ความปลอดภัยด้านข้อมูล (information security incident handling
and management)
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ISO 30134 Information technology — Data Centres — Key performance indicators
สำหรับ ISO/IEC 30134 นั้นจะมีการกำหนด นิยาม คำศัพท์เฉพาะทาง เงื่อนไขแบบมีขอบเขตสำหรั บ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล โดยวัตถุประสงค์
ของตัวชี้วัดนั้นเพื่อวัด KPI ของศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานนี้ประกอบด้วย 5 มิติสำคัญ
(1) ISO/IEC 30134-1 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators –
Part 1: Overview and general requirements
ในมิตินี้ เป็นการตีกรอบนิยามของศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ใน KPI ของศูนย์ข้อมูล และระบุมิติต่าง ๆ ของ
KPI และการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่ออธิบายประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวม
(2) ISO/IEC 30134-2 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators –
Part 2: Power Usage Effectiveness (PUE)
ในมิตินี้เป็นการนิยามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ข้อมูล และนำเสนอประเภทของค่า
วัด PUE เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ KPI นี้กับโครงสร้างศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ไอที และการปฏิบัติงานด้านไอที
(3) ISOIEC 30134-3 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators –
Part 3: IT Renewable Energy Factor (REF)
มิตินี้เป็นการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy Factor (REF) ซึง่ เป็น KPI เพื่อวัด
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล โดย REF คือ
อัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ต่อ พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล แต่ไม่นับรวมการใช้ทรัพยากรอื่น
และการประเมินรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ของศูนย์ข้อมูล
(4) ISO 30134-4 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators –
Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for Servers (ITEE)
มิตินี้เป็นการกำหนดกระบวนการที่ได้มาซึ่งค่า IT Equipment Energy Efficiency for Servers (ITEE)
เป็น KPI ซึ่งวัดความสามารถในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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(5) ISO 30134-5 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators –
Part 5: IT Equipment Utilization for Servers (ITEU_SV)
เป็นการอธิบายจุ ดประสงค์ ของการใช้ ประโยชน์อุ ปกรณ์ ไอทีเพื่ อเครื่ องแม่ข่ าย โดยการนิ ยาม
ITEU_SV ในลักษณะกรอบแนวคิด และอธิบายวิธีใช้และการรายงานผล ITEU_SV
ซึง่ ข้อดีของมาตรฐานทั้งสองตัวนี้คือเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถือ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับแนวหน้าแต่การขอใบรังรอบ ISO ทุกมาตรฐาน ใช้เวลาและการลงทุนสูงและ
การดำเนินงานตามความต้องการของ ISO ก็มีต้นทุนสูงอีกด้วย
6.2.3 Building Industry Consulting Service International standards (BISCI)
Building Industry Consulting Service International standards (BISCI) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี
เพื่อใช้ในการออกแบบและดำเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยอาศัยมาตรฐานที่มีใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในองค์กร
ภายนอก เช่ น American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) เป็ นต้ น
โดยมาตรฐาน BISCI มีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดกว่า Uptime แต่ BISCI จะไม่มีระบบแบ่งระดับมาตรฐาน
แบบ Tier โดย มาตรฐาน BISCI เจาะลึกลงในรายละเอียดและครอบคลุมขอบเขตมาตรฐานในวงกว้างกว่าเมื่ อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่น ๆ เช่น TIA-942 ตัวอย่างเช่น ในมาตรฐาน BISCI มีการกล่าวถึงข้อกำหนดในด้าน
เครื่องกล ไฟฟ้า สถานที่และความปลอดภัย ซึ่งไม่ถูกกล่าวถึงมาตรฐาน TIA-942 นอกจากนั้น มาตรฐาน BISCI ยัง
ครอบคลุมถึง การวางแผนการใช้พื้นที่ (Space Planning) การเลือกสถานที่ตั้ง สถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบ
ความร้อน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล โทรคมนาคม ตลอดจนความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลและความพร้อมใช้งานอีกด้วย
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บทวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีเป้าหมาย
จากสถาปั ตยกรรมทางเทคโนโลยีป ัจจุ บ ัน เมื่อวิเคราะห์ ถึ งสถานการณ์ ของการปรับเปลี่ ยน ขยาย
และดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศูนย์ฯ ซึ่งทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสามด้านใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี กล่าวคือ
1. การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูล (Volume) ประเภทข้อมูล (Variety) และรายละเอียดเชิงเวลาของ
ข้อมูล (Velocity) เช่น การที่ศูนย์ฯ จะต้องรับข้อมูลเข้าจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น ผ่านการเชื่อมต่อ API หรือการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ หรือการที่ศูนย์ฯ เปลี่ยน
การนำเข้าข้อมูลจากรายเดือนเป็นรายวัน เป็นต้น
2. การเพิ่มขึ้นของชุดข้อมูล (Data Set) ทั้งในรูปของชุดข้อมูลดิบ (Raw Data Set) ใหม่ เช่น ข้อมูล
จำนวนรถบนท้องถนน ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือชุดข้อมูลที่เกิดจากการ
ประมวลผล (Derived Data Set)
3. การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในลักษณะ
ต่าง ๆ และทำให้เกิดชุดข้อมูลใหม่ ๆ ขึ้น
นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังต้องตอบสนองต่อกฎหมายที่ กล่าวถึงในบทก่อนหน้า ซึ่งทำให้ศูนย์ฯ ต้องขยาย
บทบาทจากเดิม โดยต้องเพิ่มเติมบทบาทการเป็นผู้ให้บริการข้อมูล ในลักษณะ Open Data อีกด้วย
ในการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านนั้น ทำให้ต้องพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าว และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสในการขยายระบบในอนาคต ทำให้ที่ ปรึกษา
นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีแยกออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ
1. ศู นย์ ข ้ อมู ลของ สนพ. ที ่ ม ุ ่ งเน้ นการประมวลผลและวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล ในลั กษณะ batch
processing เพื่อผลิตรายงาน บทวิเคราะห์ และ ชุดความรู้อื่น ๆ ในเชิงลึก จากข้อมูลที่เก็บไว้
ตามพันธกิจของ สนพ.
2. ศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ online และ
การเผยแพร่ข้อมูล
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ในส่วนของศูนย์ข้อมูลของ สนพ. จะมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนอง
ต่อการทำงานในลักษณะ batch processing เพื่อผลิตรายงานรายเดือน และ รายวัน ตามพันธกิจของ สนพ. หรือ
เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการทำงานแบบ Peak Load ได้ในช่วงสั้น ๆ ทำให้สามารถแบ่งการ
ทำงานออกเป็นห้าส่วนคือ
1. ระบบฐานข้อมูลเดิมของ สนพ. ที่รับข้อมูลเข้าจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบเดิม
2. ระบบฐานข้อมูลใหม่ และ Data Warehouse
3. ระบบ ETL ที่เชื่อมระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่ เพื่อทำการแปลงข้อมูลที่อยู่ใน
รูป Transactional ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
ซึ่งระบบทั้งห้าส่วนนั้น มีความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลเดิม ต้องการ
มุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพของการทำงาน (Reliability) เนื่องจากต้องรับข้อมูลจากภายนอกตลอดเวลา แต่อาจจะ
มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ (Performance) มากนัก ในขณะที่ระบบ ETL ต้องการมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ต้องประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้ในภาพรวมของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี จึงต้องมีความยืดหยุ่น
(Flexibility) ที ่ จะตอบสนองต่ อภาระงานที ่ ม ี ความหลากหลายได้ ที ่ ปรึ กษาจึ งเห็ นว่ าควรใช้ ต ั วแบบอ้ างอิง
(Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถ
ตอบสนองต่อภาระงานที่หลากหลาย และสามารถขยายระบบในอนาคตได้โดยง่าย ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้
Public Cloud ในบางส่วนเพือ่ เป็นระบบสำรอง ในลักษณะ N + 1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อระบบ Private Cloud เกิด
ปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ จะสามารถย้ายการทำงานทั้งหมดไปทำบนระบบ Public Cloud ชั่วคราวได้ เพื่อให้
สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่อไปได้ (Business Continuity) สำหรับในระดับ Logical จะใช้การสร้ าง
Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น การ
ทำ Live Migration และการทำ Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ
ในส่วนศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการทำงานที่เป็น Online Processing เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของศูนย์ฯ โดยธรรมชาติของภาระงานของศูนย์ข้อมูลนี้จะต่างจากศูนย์ข้อมูลแรก เนื่องจากมีภาระงานในแบบ
Online ที่มากกว่า ทำให้ไม่สามารถคาดเดาความต้องการเชิงประสิทธิภาพได้มากนัก จึงต้องออกแบบให้มุ่งเน้นที่ความ
พร้อมใช้งาน (Availability) เป็นหลัก และสามารถแบ่งการทำงานของศูนย์ฯ นี้ออกเป็น
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1. ระบบฐานข้อมูลและ Data Warehouse
2. ระบบประมวลผลข้อมูลแบบ Big Data
3. ระบบเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก ในลักษณะ API Gateway ทั้งขาเข้าขาออก
4. ระบบ ETL แบบ Online เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เป็น Transactional
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
จะเห็นว่าระบบที่ 3 เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถคาดเดาภาระงานของระบบได้มากนัก และจะส่งผลกระทบต่อ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรใช้ตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid
Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการการใช้
งานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต้องมี Public Cloud คู่ขนาน ที่จะสามารถถ่ายโอนภาระงานที่เกินกว่าที่ระบบ
Private Cloud จะรองรับได้ ในลักษณะ Live Migration หรือการทำ Load Balancing ระหว่างสองระบบ สำหรับ
ในระดับ Logical จะใช้การสร้าง Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุน
การทำงานที่มีความยืดหยุ่น การทำ Live Migration และการทำ Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ

รููปที่่� 6.3-1 สถาปััตกรรมในระดัับตััวแบบอ้้างอิิงใน Logical
Logical View
NEIC Data
Center

Cloud
Provider

Main Database

Public service
servers

EPPO public
service servers

EPPO public
service servers
Main Firewall
(Check Point)

Hadoop cluster

Hadoop cluster

Virtual machine
cluster

Intranet
IPS

EPPO Data
Center

Public service servers

Main Database
Main Firewall
(Check Point)

Hadoop cluster

Internal sevice service

Intranet
IPS

End-Users
Devices

with VDI ตยกรรมในระดับMobile
devices างอิงทั้งใน Logical
Standalone Workstation
รูปที่Workstation
6.3-1 สถาปั
ตัวแบบอ้

6.3-3
6 - 26

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

รููปที่่� 6.3-2 สถาปััตยกรรมในระดัับตััวแบบอ้้างอิิงทั้้�งในส่่วน Physical
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สำหรับรายละเอียดการออกระบบในชั้นกายภาพของศูนย์ข้อมูล สนพ. เนื่องจากสถาปัตยกรรมปัจจุบัน
ก็สามารถรองรับภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยไม่มีปัญหา Over load หรือ Peak load แต่อย่างใด และเมื่อ
พิจารณาถึงภาระงานในอนาคต ซึ่งก็มีเพิ่มไม่มากนักในมุมของปริมาณ (Volume) แต่อาจจะเพิ่มในมุมของรูปแบบ
(Variety) และ รายละเอียดเชิงเวลา (Velocity) จึงเห็นว่าควรขยายระบบในระดับกายภาพ อย่างน้อย 3 เท่าจาก
ระบบปัจจุบัน ทั้งในระดับความสามารถของเครือข่าย (Network Capacity) และความสามารถในการประมวลผล
(Processing Capacity) โดยเป็นระบบที่สอดคล้องกับ Uptime Institute Certificate ใน Tier II และทำการเปลี่ยน
ผ่านระบบจากเครื่ องให้ บริ การเดี่ ยว (Stand-alone server) มาเป็นระบบคลาวด์ ภายใน (Private cloud) ใน
ลักษณะ Hyper-converge Infrastructure ตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขึ้นไปถึงระบบเครื่องให้บริการ
เพื่อให้สามารถจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายระบบต่อไปได้ง่าย และเพื่อบรรลุเป้าหมายให้
ได้ระดับ Tier III ในอนาคต
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สำหรับศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงาน จะต้องออกแบบให้สามารถขยายเพิ่มได้ง่ายในอนาคต เพื่อ
รองรับภาระงานที่อาจจะมีมากขึ้น ดังนั้นในระดับกายภาพจึงต้องมุ่งเน้นทั้งความง่ายในการขยายระบบ และพร้อม
ใช้งาน เนื่องจากต้องจัดการภาระงานในลักษณะที่เป็น Online processing ซึ่งอาจจะมีการทำงานที่เป็นลักษณะ
Peak load ขึ้นมาได้ แต่โอกาสเกิด Over load ที่คาดเดาไม่ได้น้อย จึงเห็นว่าควรใช้ระบบที่สอดคล้องกับ Uptime
Institute Certificate ใน Tier II และใช้ระบบ Hyper-converge infrastructure เช่นกัน โดยตั้งเป้าเพื่อให้ได้ระดับ
Tier III ในอนาคต
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การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ
ในประเทศไทย ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในประเทศอย่างชัดเจน โดยในปีพ.ศ. 2560
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ในขณะนั้น) ได้ทำการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) แต่ยังไม่ได้ออกเป็นมาตรฐาน ซึ่งที่ปรึกษาก็ได้ใช้
เอกสารจากกาประชุมนี้ในการกำหนดกรอบมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ในการออกแบบศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในระดับชาติแล้ว ศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
จะสามารถเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานดังกล่าว
ในต่างประเทศ ได้มีการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านพลังงานและไฟฟ้า
ออสเตรเลีย
- นำระบบให้คะแนนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (NABERS) ที่เป็นมาตรฐานของออสเตรเลียมา
ให้กับศูนย์ข้อมูลด้วย ซึ่งในประเทศไทยมีการผลักดันมาตรฐาน Green Computing และ Carbon
Footprint อยู่ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม
- ลดพลังงานที่อุปกรณ์ ICT ต้องการใช้ และกำหนดค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor) อยู่ที่
0.95 ถึง 0.99 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับมาตรฐานเบอร์ 5 ที่ใช้ในประเทศไทย
- สำหรับระบบทำความเย็นจะใช้อากาศภายนอกในการช่วยทำความเย็นคิดเป็น 50% ของเวลาโดยบาง
เมืองอาจใช้มากกว่า 80% ของเวลา และยังนำระบบกักลมเย็นหรือร้อน (Hot or cold aisle) มาใช้
งานด้วย แต่ในประเทศไทย อาจจะทำในลักษณะนี้ได้ยาก เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศไทย
ค่อนข้างสูง
- เพิ่มอุณหภูมิศูนย์ข้อมูลให้ทำงานอยู่ที่ 23-28 องศาเซลเซียส จากเดิมที่ใช้มาตรฐาน ASHRAE ของ
สหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ที่ 18-21 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน ที่อุณหภูมิเฉลี่ย จะต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส แต่ต้องพิจารณาถึงช่วงอุณหภูมิใช้งาน
ของอุปกรณ์ในห้องศูนย์ข้อมูลด้วย
- ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดีเซลในการสำรองไฟฟ้าเป็นหลัก
6.4-1
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อินเดีย
- ติดตั้งระบบปรับอากาศเฉพาะส่วน เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการเฉพาะในบริเวณที่สำคัญ โดยใน
บริเวณที่ไม่สำคัญของศูนย์ข้อมูลจะได้ระบบปรับอากาศทั่วไป โดยปฏิบ ัติตามมาตรฐานระดั บ
Uptime Institute Tier 1 และมีการเตรียมการเพื่อยกระดับขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
- อุปกรณ์ทำความเย็นต่าง ๆ ถูกผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO9001
- ใช้ระบบ UPS เป็นแหล่งพลังงานสำรอง และยังมีชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังเพียงพอและพร้อมใช้
งานสำรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับยืดเยื้อ
สหราชอาณาจักร
- ติดตั้งมิเตอร์วัดค่าพลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลทั้งหมด และต้องมีการรายงานผล โดยในรายงานจะ
ประกอบไปด้วย รายงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานและค่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงค่า Data
Center infrastructure efficiency (DCiE) ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่สามารถทำได้ในประเทศไทย
- ใช้การกักเก็บลมร้อน-ลมเย็น (Hot/Cold aisle containment)เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูล
- นำระบบแสงไฟประหยัดพลังงานมาใช้ และมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติช่วยควบคุม
- ใช้ระบบ UPS แบบ modular (ขยายได้) ในการสำรองไฟฟ้า
สำหรับในประเทศไทย เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี การนำเอาอากาศภายนอกมา
ช่วยลดอุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลจึงทำได้ยาก จึงควรมุ่งเน้นการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และ
ควบคุมอุณหภูมิในห้องไม่ให้สูงจนเกินไป นอกจากนั้น การเฉลี่ยภาระงานบนเครื่องให้บริการ เพื่อลดการใช้ความเร็ว
ในการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางที่สูงเกินไป ก็ยังช่วยลดทั้งความร้อน และ การใช้พลังงานอีกด้วย
ด้านสถานที่ตั้ง
อินเดีย
- ศูนย์ข้อมูลถูกกำหนดให้สร้างตรงกลางภายในอาคาร โดยศูนย์ข้อมูล 1 แห่งต้องใช้พื้นที่ประมาณ
4,000 ตารางฟุต ชั้น 1 ของอาคารคือชั้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์ข้อมูลที่สุด และไม่แน่ะนำให้สร้างที่
ชั้นใต้ดินหรือชั้นบนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรับความร้อนจากภายนอก
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ฟิลิปปินส์
- ตั้งศูนย์ข้อมูลของภาครัฐให้อยู่ในระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตรจากจุดเชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้ว
ศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ในปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่งที่รับความร้อนบ้างในบาง
เวลา แต่มีการทำผนังชั้นที่สองและติดแผ่นฟิล์มกรองแสงแล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อน ส่วนเมื่อถ้าต้อง
สร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ ตำแหน่งของศูนย์ข้อมูลในอาคารเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง
ด้านการออกแบบ การก่อสร้างและโครงสร้าง
ออสเตรเลีย
- โครงสร้างอาคารต้องผ่านตามมาตรฐานการก่อสร้างของออสเตรเลีย
- อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานจะต้องติดตั้งในตู้แร็คได้ และต้องติดตั้งในตู้แร็คที่ได้มาตรฐาน
- มีการติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องอ่านบัตรไว้ควบคุมการเข้าออกศูนย์ข้อมูล และยังมีการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในศูนย์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัย
ฮ่องกง
- อาคารศูนย์ข้อมูลต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และคำนึงถึง
การขยายศูนย์ข้อมูล
- ติดตั้งระบบพื้นยกในศูนย์ข้อมูล และต่อสายดินตามมาตรฐาน TIA-942
- มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้า-ออก และมีระบบบัตรและลายนิ้วมือสำหรับการเข้าถึงห้อง
เครื่องแม่ข่าย อีกทั้งยังมีระบบกลองวงจรปิดบันทึกภาพ 24 ชั่วโมงเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 1
เดือน
- ติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมดตามมาตรฐาน TIA-942
ฟิลิปปินส์
- โครงสร้างศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกแบบอาคารในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดแผ่นดินไหวสูงสุด (Seismic Zone 4)
- บริเวณที่สร้างศูนย์ข้อมูลต้องปราศจากเหตุอุทกภัยและน้ำรั่วไหล
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- มีระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีระบบ Facility Management System ติดตามดู แลอาคารและแจ้ งเตื อนไปยั งบุ คลากรเมื ่ อมี
อุปกรณ์ขัดข้อง
- ศูนย์ข้อมูลต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
มาตรฐานการสร้างศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศโดยทั่วไป จะเน้นการออกแบบตามมาตรฐาน เช่น TIA-942, Uptime
Institute หรือ ISO 27001 รวมถึงการออกแบบเพื่อรองรับภัยพิบัติต่าง ๆ

จากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการยอมรั บใน
อุตสาหกรรมปัจจุบัน ที่ปรึกษาจึงเสนอให้จัดการพื้นที่ทางกายภาพแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้
6.4.1 พื้นที่ทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เนื่องจากพื้นที่ทางกายภาพในปัจจุบันของศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานมีการออกแบให้เป็นแบบยกพื้น (Raised Floor) มีจำนวนตู้เก็บเครื่องให้บริการ (Server
Cabinet) ที่เพียงพอต่อการขยายระบบ มีการจัดการเรื่องพลังงาน ไฟฟ้า และการระบายความร้อนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Uptime Institute ในระดับ Tier II อยู่แล้ว ขาดแต่เพียงการเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขพื้นที่ทางกายภาพของศูนย์แต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง
สภาพทางทางกายภาพศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารแต่อย่างใด
แต่ อย่างไรก็ ตาม ก็จำเป็นต้องมี การออกแบบการเข้าถึ งพื้ นที่ ทางกายภาพ (Physical Area Access
Control) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถึงจะเข้าถึงเครื่อง
ให้บริการในศูนย์ข้อมูลได้ โดยรายละเอียดของการออกแบบ จะอยู่ในหัวข้อที่ 7 ในบทที่ 6.6
6.4.2 พื้นที่ทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เนื่องจากศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ ควรจะมีมาตรฐานของศูนย์ข้อมูลไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ Uptime
Institute ในระดับ Tier III ซึ่งการในการสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของ Uptime Institute ในระดับ
Tier III จะต้องลงทุนค่อนข้างมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาน ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าแทนที่จะลงทุนเอง ควร
จะไปใช้ศูนย์ข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Uptime Institute Tier III เรียบร้อยแล้ว
โดยในประเทศไทย มีบริษัทผู้ให้บริการหลายรายที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว เช่น บริษัทเจเนซิส ดาต้า
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ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย บริษัทยูไอเอ็ช และ บริษัททรูอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทผู้ให้บริการในระดับ Tier IV ในประเทศไทย เช่น บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)
เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการจากผู้ให้บริการเหล่านี้ จะทำให้ศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ สามารถจัดตั้งได้เร็ว ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน และมีวิศวกรของผู้ให้บริการช่วยดูแล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้บริการศูนย์ข้อมูลของบริษั ทภายนอก ทำให้ต้องมีการการออกแบบระบบ
ความปลอดภัยที่ทำให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลและระบบ จะมีความปลอดภัยในทุกด้าน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้
จะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 6.6
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การออกแบบระบบระบบประมวลผล และ Data Warehouse
จากข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ สนพ. และ สภาพความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
จึงทำให้สามารถกำหนดแนวทางเบื้องต้น สำหรับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศด้านการประมวลผลที่จะ
นำไปสู่ศูนย์ฯ โดยจัดแบ่งระบบประมวลผลออกเป็นอย่างน้อยสามระบบคือ
1. ระบบเว็บแบบสารธารณะ (Public Web System) เพื่อให้บริการข้อมูลสาธารณะแก่สาธารณะชน
ซึ่งการให้บริการในลักษณะนี้ เหมาะกับติดตั้งระบบบนกลุ่มเมฆ (Cloud System) เนื่องจากข้อมูล
เป็นข้อมูลสาธารณะ จึงไม่ติดข้อกฎหนดของกฎหมาย (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562,
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หรือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562) และด้วยธรรมชาติของระบบกลุ่มเมฆที่สามารถขยายระบบเพื่อตอบสนองต่ อความ
ต้องการเพิ่มสูงฉับพลันได้เป็นอย่างดี มีความทนต่อการโจมตีได้สูง และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อย
กว่าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง
2. ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Processing System) โดยออกแบบบนพื้นฐานของ
ระบบ Data Warehouse และมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับรองรับข้อมูลขาเข้าจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งข้อมู ลแบบดั้ งเดิ ม (Conventional Data) หรือข้อมูลใหญ่ (Big Data) ที่ส ่งมาจากหน่ วยงาน
ภายนอก หน่วยงานของ สนพ. เอง หรือ อุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ และเมื่อทำการจัดเก็บแล้ว ก็ต้อง
สามารถจำแนก (Catalogue) จัดทำดัชนี (Indexing) หรือทำการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการ
ประมวลผลแบบดั้งเดิม (Traditional Data Processing) หรือการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine
Learning) เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อมีการร้องขอข้อมูล ทั้งจาก
โดยเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เอง หรือจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางระบบอินเตอร์เฟซโปรแกรม
ประยุ ก ต์ (Application Program Interface : API) ก็ จ ะต้ อ งสามารถส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้ อาจจะต้องถูกพัฒนาบนพื้นฐานของระบบบนกลุ่มเมฆ ไม่ว่าจะ
เป็นแบบสาธารณะ (Public Cloud) หรือแบบในองค์ กร (Organization Cloud) เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ได้ โดยยังสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ระบบนี้อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของประเทศ
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3. ระบบประมวลผลภายในองค์กร (On-Premise Processing System) คือระบบประมวลผลภายใน
ปัจจุบันของ สนพ. ที่เน้นการจัดนำเสนอข้อมูลและรายงาน ที่ใช้งานตามพันธกิจของ สนพ. และ
ต้องการความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการจัดการ ซึ่งอาจจะยังติดตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงาน สนพ. แบบ
ในปั จ จุ บ ั น แต่ จ ะต้ อ งเพิ ่ ม ระบบสำรอง (Backup System) ทั ้ ง การสำรองข้ อ มู ล สำรอง
ระบบปฏิบัติการ สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ สำรองระบบเครือข่าย ทั้งระบบสำรองแบบ
ในที่ตั้ง (On-Site Backup) และ ระบบสำรองนอกที่ตั้ง (Off-Site Backup) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สนพ.
สามารถทำงานได้ อย่างต่ อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะที่เกิดภัยพิบ ัติต่าง ๆ โดยระบบ
ประมวลผลภายในจะต้องเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเข้าใช้ข้อมูล และ พลัง
การประมวลผลของระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ตามที่จำเป็น
โดยทั้งสามระบบ จะต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของ สนพ. สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ ใช้ และ
สอดคล้องกับกฎหมาย และ มาตรฐานแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังต้องตอบสนองต่อกรอบของกฎหมายที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้า ซึ่งทำให้ศูนย์ฯ ต้อง
ขยายบทบาทจากเดิม โดยต้องเพิ่มเติมบทบาทการเป็นผู้ให้บริการข้อมูล ในลักษณะ Open Data อีกด้วย
ในการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านนั้น ทำให้ต้องพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าว และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสในการขยายระบบในอนาคต ทำให้ที่ปรึกษา
นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีแยกออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ
1. ศูนย์ข้อมูลของ สนพ. ที่มุ่งเน้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะ batch processing เพื่อ
ผลิตรายงาน บทวิเคราะห์ และ ชุดความรู้อื่น ๆ ในเชิงลึก จากข้อมูลที่เก็บไว้ ตามพันธกิจของ สนพ.
2. ศูนย์ข้อมูลของ ศูนย์ฯ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ online และการ
เผยแพร่ข้อมูล
ในส่วนของศูนย์ข้อมูลของ สนพ. จะมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนอง
ต่อการทำงานในลักษณะ batch processing เพื่อผลิตรายงานรายเดือน และ รายวัน ตามพันธกิจของสนพ. หรือ
เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการทำงานแบบ Peak Load ได้ในช่วงสั้น ๆ ทำให้สามารถแบ่งการ
ทำงานออกเป็นห้าส่วนคือ
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1. ระบบฐานข้อมูลเดิมของ สนพ. ที่รับข้อมูลเข้าจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบเดิม
2. ระบบฐานข้อมูลใหม่ และ Data Warehouse
3. ระบบ ETL ที่เชื่อมระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่ เพื่อทำการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูป
Transactional ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
ซึ่งระบบทั้งห้าส่วนนั้น มีความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลเดิม ต้องการ
มุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพของการทำงาน (Reliability) เนื่องจากต้องรับข้อมูลจากภายนอกตลอดเวลา แต่อาจจะ
มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ (Performance) มากนัก ในขณะที่ระบบ ETL ต้องการมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ต้องประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้ในภาพรวมของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี จึงต้องมีความยืดหยุ่น
(Flexibility) ที ่ จะตอบสนองต่ อภาระงานที ่ ม ี ความหลากหลายได้ ที ่ ปรึ กษาจึ งเห็ นว่ าควรใช้ ต ั วแบบอ้ างอิง
(Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถ
ตอบสนองต่อภาระงานที่หลากหลาย และสามารถขยายระบบในอนาคตได้โดยง่าย ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้
Public Cloud ในบางส่วนเพื่อเป็นระบบสำรอง ในลักษณะ N + 1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อระบบ Private Cloud เกิด
ปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ จะสามารถย้ายการทำงานทั้งหมดไปทำบนระบบ Public Cloud ชั่วคราวได้ เพื่อให้
สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่อไปได้ (Business Continuity) สำหรับในระดับ Logical จะใช้การสร้ าง
Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น การ
ทำ Live Migration และการทำ Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ
ในส่ว นศูน ย์ข้อมูล ของศูน ย์ฯ จะมุ่งเน้น การทำงานที่เป็น Online Processing เป็น หลัก เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฯ โดยธรรมชาติของภาระงานของศุนย์ ข้อมูลนี้จะต่างจากศูนย์ข้อมู ล แรก
เนื่องจากมีภาระงานในแบบ Online ที่มากกว่า ทำให้ไม่สามารถคาดเดาความต้องการเชิงประสิทธิภาพได้มาก
นัก จึงต้องออกแบบให้มุ่งเน้นที่ความพร้อมใช้งาน (Availability) เป็นหลัก และสามารถแบ่งการทำงานของ
ศูนย์ฯ นี้ออกเป็น
1. ระบบฐานข้อมูลและ Data Warehouse
2. ระบบประมวลผลข้อมูลแบบ Big Data
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3. ระบบเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก ในลักษณะ API Gateway ทั้งขาเข้าขาออก
4. ระบบ ETL แบบ Online เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เป็น Transactional
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
จะเห็นว่าระบบที่ 3 เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถคาดเดาภาระงานของระบบได้มากนัก และจะส่งผลกระทบต่อ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่ปรึกษาจึง เห็นว่าควรใช้ตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid
Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการการใช้
งานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต้องมี Public Cloud คู่ขนาน ที่จะสามารถถ่ายโอนภาระงานที่เกินกว่าที่ระบบ
Private Cloud จะรองรับได้ ในลักษณะ Live Migration หรือการทำ Load Balancing ระหว่างสองระบบ สำหรับ
ในระดับ Logical จะใช้การสร้าง Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุน
การทำงานที่มีความยืดหยุ่น การทำ Live Migration และการทำ Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ
สำหรับรายละเอียดการออกระบบในชั้นกายภาพของศูนย์ข้อมูล สนพ. เนื่องจากสถาปัตยกรรมปัจจุบัน
ก็สามารถรองรับภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยไม่มีปัญหา Over load หรือ Peak load แต่อย่างใด และเมื่อ
พิจารณาถึงภาระงานในอนาคต ซึ่งก็มีเพิ่มไม่มากนักในมุมของปริมาณ (Volume) แต่อาจจะเพิ่มในมุมของรูปแบบ
(Variety) และรายละเอียดเชิงเวลา (Velocity) จึงเห็นว่าควรขยายระบบในระดับกายภาพ อย่างน้อย 3 เท่าจาก
ระบบปัจจุบัน ทั้งในระดับความสามารถของเครือข่าย (Network Capacity) และความสามารถในการประมวลผล
(Processing Capacity) โดยเป็นระบบที่สอดคล้องกับ Uptime Institute Certificate ใน Tier II และทำการเปลี่ยน
ผ่านระบบจากเครื่ องให้ บริ การเดี่ ยว (Stand-alone server) มาเป็นระบบคลาวด์ ภายใน (Private cloud) ใน
ลักษณะ Hyper-converge Infrastructure ตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขึ้นไปถึงระบบเครื่องให้บริการ
เพื่อให้สามารถจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายระบบต่อไปได้ง่าย และเพื่อบรรลุเป้าหมายให้
ได้ระดับ Tier III ในอนาคต
สำหรับศูนย์ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงาน จะต้องออกแบบให้สามารถขยายเพิ่มได้ง่ายในอนาคต
เพื่อรองรับภาระงานที่อาจจะมีมากขึ้น ดังนั้นในระดับกายภาพจึงต้องมุ่งเน้นทั้งความง่ายในการขยายระบบ และ
พร้อมใช้งาน เนื่องจากต้องจัดการภาระงานในลักษณะที่เป็น Online processing ซึ่งอาจจะมีการทำงานที่เป็น
ลักษณะ Peak load ขึ้นมาได้ แต่โอกาสเกิด Over load ที่คาดเดาไม่ได้น้อย จึงเห็นว่าควรใช้ระบบที่สอดคล้องกับ
Uptime Institute Certificate ใน Tier II และใช้ระบบ Hyper-converge infrastructure เช่นกัน โดยตั้งเป้าเพื่อให้
ได้ระดับ Tier III ในอนาคต
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สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศด้านพลังานสามารถรองรับภาระ
งานตามพันธกิจได้ จึงเห็นว่าควรออกแบบโดยใช้หลักการของการสร้าง Private Cloud บนเทคโนโลยีแบบ HyperConverge ที่อ้างอิงจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการออกแบบดังนี้
1. รวมศูนย์การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย (Centralized Server Management)
2. มีระบบสำรองข้อมูลและระบบแบบอัตโนมัติ และสามารถกู้กลับได้โดยง่าย
3. สามารถขยายและปรับเปลี่ยนระบบได้โดยง่าย เพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการทำงาน
4. มีระบบการป้องกัน เฝ้าฟังและตรวจสอบการทำงานของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบุกรุก
ทำให้การออกแบบจึงมุ่งเน้นการออกแบบระบบให้เป็นแบบรวมศูนย์แบบมีระบบสำรองที่พร้อมจะทำงาน
ทดแทนเสมอ และมีการทำระบบสำรองข้อมูลบนผู้ให้บริการแบบคลาวด์ภายนอก เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนใน
กรณีที่ระบบหลักของศูนย์หยุดทำงานไป โดยเพื่อให้เห็นภาพของขนาดของระบบให้บริการ จึงมีการกำหนด
รายละเอียดตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ที่สอดคล้องกับ Uptime Institute Tier II ดังนี้
ระบบเครือข่าย
1. มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 Gbps ตามมาตรฐาน
10GBase-T
2. Core Switch ในระดับ Data Center Class ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10GBase-T ไม่ต่ำกว่า 32 พอร์ต
ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนมากกว่าหนึ่งระบบ ทำงานขนานสองตัว
3. ไฟร์วอร์แบบ Multi-Layer ที่มี Throughput ในการทำ packet filter firewall ไม่ต่ำกว่า 20 Gbps
Throughput ในการทำ IPS ไม่ต่ำกว่า 2 Gbps สนับสนุนการทำ VPN, IPSec และสามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย 1GBase-T ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทำงานขนานสองตัว
ระบบเครื่องให้บริการ
เป็นเครื่องให้บริการที่ได้รับการรับรองในการทำงานเป็น Hyper Converge Infrastructure จากบริษัท
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้
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1. หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Enterprise Class ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2GHz มีจำนวนคอร์ต่อหน่วย
ประมวลผลไม่ต่ำกว่า 24 คอร์ มีจำนวนเธรดต่อหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า 48 เธรด จำนวนอย่าง
น้อย 4 หน่วยประมวลผล
2. หน่วยความจำแบบ ECC ทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.6GT/s ขนาดรวมไม่ต่ำกว่า 512 GB
3. มีหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาดไม่ต่ำกว่า 480GB
4. มีหน่วยเก็บข้อมูล HDD แบบ 10K SAS ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.4TB ที่เชื่อมต่อแบบ Hot Plug
5. มีการ์ดขยายระบบ RAID Controller ที่สนับสนุน RAID 0, 1, 5, 6 และ 10 เป็นอย่างน้อย
6. มีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10GBaseT อย่างน้อย 2 พอร์ต
7. มีระบบจ่ายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งระบบ
8. มีไลเซ็นต์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการทำงานแบบ Hyper Converge เช่น Microsoft Windows
2019 Data Center Edition
โดยจะต้องมีเครื่องให้บริการสองระบบต่อขนานกัน ในลักษณะ Active/Active
ระบบสำรองไฟฟ้า
1. UPS แบบ TrueOnline ขนาดไม่ต่ำกว่า 5kVA จำนวนสองระบบ
โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะมีระบบสำรอง (Redundant Infrastructure) ทั้งในระบบจ่าย
ไฟฟ้า และระบบเครือข่าย รวมถึงเครื่องให้บริการที่ทำงานคู่ขนานกัน และใช้การจัดการระบบผ่านทาง
ระบบปฏิบัติการแบบ Hyper Converge แล้วใช้การสร้างเครื่องให้บริการเสมือนเป็นเครื่องย่อย เพื่อให้บริการ
แก่งานแต่ละงานต่อไป
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รููปที่่� 6.5-1 แสดงตัั
วอย่่างการจััดการเครื่่อ� งให้้บริิการเสมืือนเพื่่อรอ
� งรัับงานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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แผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 6.5-1 แสดงตัวอย่างการจัดการเครื่องให้บริการเสมือนเพื่อรองรับงาน
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รูปที่ 6.5-1 แสดงตัวอย่างการจัดการเครื่องให้บริการเสมือนเพื่อรองรับงาน
รูปที่ 6.5-1 แสดงตัวอย่
างการจั
การเครื่องให้งบงานแห่
ริการเสมื
อนเพื่อรองรับงานของศูนย์ฯ โดยด้านบนแสดง
ของศู
นย์สดารสนเทศพลั
งชาติ
โครงสร้างของระบบทางเสมือน (Virtual Structure) และด้านล่างแสดงโครงสร้างทางกาย (Physical Structure)
รูปที่ 6.5-1 ยแสดงตั
วอย่
างการจัดาการเครื
่องให้บทริี่ไกด้ารเสมื
อนเพื่อวรองรั
บงานของศู
นย์ฯ โดยด้
ตามรายละเอี
ดสถาปั
ตยกรรมด้
นเทคโนโลยี
กล่าวไปแล้
และสำหรั
บรายละเอี
ยดตัวานบนแสดง
อย่างการกำหนด
โครงสร้รายละเอี
างของระบบทางเสมื
น (Virtual
านล่างแสดงโครงสร้
างทางกาย (Physical
ยดทางเทคนิคอของเครื
่องให้Structure)
บริการเสมืและด้
อน (Virtual
Server) ได้แสดงตามตารางต่
อไปนี้ Structure)
ตามรายละเอียดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้ว และสำหรับรายละเอียดตัวอย่างการกำหนด
รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องให้บริการเสมือน (Virtual Server) ได้แสดงตามตารางต่อไปนี้
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ตาราง 6.5-1 ตััวอย่่างการกำำ�หนดรายละเอีียดทางเทคนิิคของเครื่่�องใช้้บริิการเสมืือน (Virtual Server) เพื่่อรอ
� งรัับ
ตาราง
ตัว อย่างการกำหนดรายละเอี
งานของศูู6.5-1
นย์์สารสนเทศพลัั
งงานแห่่งชาติิ ยดทางเทคนิคของเครื่องให้บริการเสมือน (Virtual Server)
เพื่อรองรับงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
Virtual Server

Specification

DC1

Primary SQL Server #1/#2

DC2

CPU: 32 vCores
RAM: 128 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016 Datacenter
Note: Comparable to Azure VM size D32s v4, active-active replication, support horizontal
scale-out, Network Load-balancer

DC3

Master Active Directory Domain Services #1/#2

DC4

CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, Multi-master, support horizontal scale-out

PF1

Hadoop Head Node #1/#2

PF2

CPU: 8 vCores
RAM: 56 GB
Software: Ubuntu Linux 18.04, Hahoop 2.7.3
Note: Comparable to Azure VM size D13 v2, support horizontal scale-out

PF3

Hadoop Worker Node #1/#2/#3/#4

PF4

CPU: 8 vCores

PF5

RAM: 28 GB

PF6

Software: Ubuntu Linux 18.04, Hahoop 2.7.3
Note: Comparable to Azure VM size D4 v2, support horizontal scale-out
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Specification
SQL Server Read Scale Out
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, read scale-out from DC1/DC2 for feeding data
to Hadoop

ES1

API Gateway
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Ubuntu 18.04, NginX, Kong Enterprise API Gateway,
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, support horizontal scale-out

ES2

API Server #1/#2

ES3

CPU: 8 vCores
RAM: 32 GB
Software: Ubuntu 18.04, Nginx, PHP/APS.NET Core
Note: Comparable to Azure VM size D8s v4, support horizontal scale-out, API Gateway
Load-Balancer

ES4

SQL Server Ingress
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, Staging server for feeding data to DC1/DC2
from API Server
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Specification
SQL Server Read Scale Out
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, read scale-out from DC1/DC2 for feeding data
to Hadoop

โดยเครื่องให้บริการเสมือนแต่ละเครื่องจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล (Storage) ตามความจำเป็น และขยายได้
เมื่อมีความต้องการ
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสามารถ
รองรับภาระงานตามพันธกิจได้ จึงเห็นว่าควรออกแบบโดยใช้หลักการของการสร้าง Private Cloud บนเทคโนโลยี
แบบ Hyper-Converge เช่นเดียวกัน โดยอ้างอิงจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการ
ออกแบบดังนี้
1. รวมศูนย์การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย (Centralized Server Management)
2. มีระบบสำรองข้อมูลและระบบแบบอัตโนมัติ และสามารถกู้กลับได้โดยง่าย
3. สามารถขยายและปรับเปลี่ยนระบบได้โดยง่าย เพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการทำงาน
4. มีระบบการป้องกัน เฝ้าฟังและตรวจสอบการทำงานของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบุกรุก
ทำให้การออกแบบจึงมุ่งเน้นการออกแบบระบบให้เป็นแบบรวมศูนย์แบบมีระบบสำรองที่พร้อมจะทำงาน
ทดแทนเสมอ และมีการทำระบบสำรองข้อมูลบนผู้ให้บริการแบบคลาวด์ภายนอก เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนใน
กรณีที่ระบบหลักของศูนย์หยุดทำงานไป โดยเพื่อให้เห็นภาพของขนาดของระบบให้บริการ จึงมีการกำหนด
รายละเอียดตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ที่สอดคล้องกับ Uptime Institute Tier II ดังนี้
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ระบบเครือข่ายหลัก
1. มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 Gbps ตามมาตรฐาน
10GBase-T
2. Core Switch ในระดับ Data Center Class ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10GBase-T ไม่ต่ำกว่า 32 พอร์ต
ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนมากกว่าหนึ่งระบบ ทำงานขนานสองตัว
3. ไฟร์วอร์แบบ Multi-Layer ที่มี Throughput ในการทำ packet filter firewall ไม่ต่ำกว่า 20 Gbps
Throughput ในการทำ IPS ไม่ต่ำกว่า 2 Gbps สนับสนุนการทำ VPN, IPSec และสามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย 1GBase-T ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทำงานขนานสองตัว
ระบบเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย
1. มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 Gbps ตามมาตรฐาน
10GBase-T
2. Core Switch ในระดับ Data Center Class ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10GBase-T ไม่ต่ำกว่า 32 พอร์ต
ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนมากกว่าหนึ่งระบบ ทำงานขนานสองตัว
3. ไฟร์วอร์แบบ Multi-Layer ที่มี Throughput ในการทำ packet filter firewall ไม่ต่ำกว่า 20 Gbps
Throughput ในการทำ IPS ไม่ต่ำกว่า 2 Gbps สนับสนุนการทำ VPN, IPSec และสามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย 1GBase-T ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทำงานขนานสองตัว
ระบบเครื่องแม่ข่าย
เป็นเครื่องให้บริการที่ได้รับการรับรองในการทำงานเป็น Hyper Converge Infrastructure จากบริษัท
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้
1. หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Enterprise Class ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2GHz มีจำนวนคอร์ต่อหน่วย
ประมวลผลไม่ต่ำกว่า 24 คอร์ มีจำนวนเธรดต่อหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า 48 เธรด จำนวนอย่าง
น้อย 4 หน่วยประมวลผล
2. หน่วยความจำแบบ ECC ทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.6GT/s ขนาดรวมไม่ต่ำกว่า 512 GB
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3. มีหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาดไม่ต่ำกว่า 480GB
4. มีหน่วยเก็บข้อมูล HDD แบบ 10K SAS ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.4TB ที่เชื่อมต่อแบบ Hot Plug
5. มีการ์ดขยายระบบ RAID Controller ที่สนับสนุน RAID 0, 1, 5, 6 และ 10 เป็นอย่างน้อย
6. มีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10GBaseT อย่างน้อย 2 พอร์ต
7. มีระบบจ่ายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งระบบ
8. มีไลเซ็นต์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการทำงานแบบ Hyper Converge เช่น Microsoft Windows
2019 Data Center Edition
โดยจะต้องมีเครื่องให้บริการสี่ระบบต่อขนานกัน ในลักษณะ Active/Active
ระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย
Cisco Catalyst 2960-XUPS แบบ TrueOnline ขนาดไม่ต่ำกว่า 5kVA จำนวนสี่ระบบ
โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะมีระบบสำรอง (Redundant Infrastructure) ทั้งในระบบจ่าย
ไฟฟ้า และระบบเครือข่าย รวมถึงเครื่องให้บริการที่ทำงานคู่ขนานกัน และใช้การจัดการระบบผ่านทาง
ระบบปฏิบัติการแบบ Hyper Converge แล้วใช้การสร้างเครื่องให้บริการเสมือนเป็นเครื่องย่อย เพื่อให้บริการ
แก่งานแต่ละงานต่อไป
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ตาราง 6.5-2 ตััวอย่่างการกำำ�หนดรายละเอีียดทางเทคนิิคของเครื่่�องให้้บริิการเสมืือน (Virtual Server)
ตาราง 6.5-2 ตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องให้บริการเสมือน (Virtual Server)
Virtual Server

Specification

DC1

Primary SQL Server #1/#2

DC2

CPU: 32 vCores
RAM: 128 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016 Datacenter
Note: Comparable to Azure VM size D32s v4, active-active replication, support
horizontal scale-out, Network Load-balancer

DC3

Master Active Directory Domain Services #1/#2

DC4

CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, Multi-master, support horizontal
scale-out

PF1

Hadoop Head Node #1/#2

PF2

CPU: 8 vCores
RAM: 56 GB
Software: Ubuntu Linux 18.04, Hahoop 2.7.3
Note: Comparable to Azure VM size D13 v2, support horizontal scale-out

PF3

Hadoop Worker Node #1/#2/#3/#4

PF4

CPU: 8 vCores

PF5

RAM: 28 GB

PF6

Software: Ubuntu Linux 18.04, Hahoop 2.7.3
Note: Comparable to Azure VM size D4 v2, support horizontal scale-out
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PF7
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Specification
SQL Server Read Scale Out
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, read scale-out from DC1/DC2 for
feeding data to Hadoop

IS1

Internal Services Windows Server (Scale/Resize to the need)
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4

IS2

Internal Services Linux Server (Scale/Resize to the need)
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Ubuntu 18.04
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4

IS3

Tableau Server on Linux
CPU: 8 vCores
RAM: 56 GB
Software: Ubuntu Linux 18.04
Note: Comparable to Azure VM size D13 v2

IS4

Microsoft SQL Server for SSIS/SSAS/SSRS
CPU: 16 vCores
RAM: 64 GB
Software: SQL Server Enterprise 2016 on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D16s v3
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Specification
Active Directory Slave/Replication
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, Sync from DC3/

IS6

IPS Sensor Manager
CPU: 8 vCores
RAM: 16 GB
Software: Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D2s v3

ES1

API Gateway
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: Ubuntu 18.04, NginX, Kong Enterprise API Gateway,
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, support horizontal scale-out

ES2

API Server #1/#2

ES3

CPU: 8 vCores
RAM: 32 GB
Software: Ubuntu 18.04, Nginx, PHP/APS.NET Core
Note: Comparable to Azure VM size D8s v4, support horizontal scale-out, API
Gateway Load-Balancer
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Specification
SQL Server Ingress
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, Staging server for feeding data to
DC1/DC2 from API Server

ES5

SQL Server Read Scale Out
CPU: 4 vCores
RAM: 16 GB
Software: SQL Server 2017 Enterprise on Windows Server 2016
Note: Comparable to Azure VM size D3s v4, read scale-out from DC1/DC2 for
feeding data to Hadoop
โดยเครื่องให้บริการเสมือนแต่ละเครื่องจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล (Storage) ตามความจำเป็น และขยายได้

เมื่อมีความต้องการ
สาเหตุที่ออกแบบให้ระบบของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีขนาดใหญ่กว่าระบบของศูนย์ฯ
ถึงสองเท่า ก็เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบของสำนักงานฯ สามารถรองรับการทำงานแบบ Peak Load ได้ เช่นเมื่อต้องมีการ
สร้าง Hadoop Cluster เพื่อประมวลผลแบบ Big Data ขนาดใหญ่มาก ซึ่งงานลักษณะนี้จะมีน้อยบนระบบของศูนย์ฯ
สำหรั บการเชื ่ อมโยงฐานข้ อมู ลจาก Security Domain: Data Center ออกไปยั ง Security Domain
อื่นนั้น จะใช้การทำงานแบบ Failover Cluster ในการเชื่อมต่อภายใน และ Publication/Subscription สำหรับ
การเชื่อมต่อข้าม Domain ตามรูปที่ 6.5-3 โดยสำหรับภายใน Domain จะใช้การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Microsoft
SQL Server ในลั ก ษณะ Always On SQL Server Failover Cluster โดย Always On SQL Server Failover
Cluster จะทำงานอยู่บน Windows Server Failover Clustering (WSFC) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครื่องให้บริการ
หลายเครื่องบนเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Microsoft SQL Server และ Hyper-V Virtual
Machine ในลักษณะพร้อมใช้งานสูง (High Availability) โดยจะต้องทำการสร้าง Failover Cluster Instance (FCI)
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สำหรั บ SQL Server อย่ างน้ อยหนึ ่ งชุ ด ที ่ ทำงานบน WSFC บน VLAN หลายชุ ด ซึ ่ ง FCI จะใช้ แนวคิ ดของ
Availability Groups ในระดับของฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถกู้คืนจากความเสียหายได้ทันที เช่น ในกรณีเครื่อง
ให้บริการหยุดทำงาน หรือระบบถูกโจมตี จากรูปกำหนดให้มี ฐานข้อมูลบน SQL Server Failover Cluster อย่าง
น้อย 2 Node (DC1 และ DC2) และสามารถเพิ่มเติมภายหลัง (DCx) ได้ เมื่อต้องการเพิ่มความพร้อมใช้งาน
สำหรับการเชื่อมโยงข้าม Security Domain จะใช้การทำงานแบบ Transactional Replication ของ SQL
Server ซึ่งในกรณีนี้ จะกำหนดให้ฐานข้อมูลใน Security Domain: Data Center เป็น Publisher และ Distributor
และ ฐานข้อมูลใน Security Domain อื่น ๆ เป็น Subscriber เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีการเข้าถึงฐานข้อมูล SQL
Server ใน Security Domain: Data Center แต่ อ ย่ า งใด จากในรู ป ES5 เป็ น Read-Scale-Out Instance
หมายความว่า ฐานข้อมูล SQL Server ใน ES5 จะเป็น Push Subscriber ที่รับข้อมูลจาก Distributor เท่านั้น และ
ข้อมูลในฐานนี้ จะมีสถานะเป็น Read-Only ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องรับข้อมูลจาก
ภายนอก เช่น ในกรณีของ ES4 ซึ่งเป็น Ingres Database รับข้อมูลเข้าจาก API ในกรณีนี้ จะต้องกำหนดให้ SQL
Server ตัวนี้ ทำงานแบบ Publisher กล่าวคือ ฐานข้อมูลนี้จะเป็น Staging Database ที่จะถูกดึงข้ อมู ลโดย
ฐานข้อมูลใน Security Domain: Data Center อย่างสม่ำเสมอ

รููปที่่� 6.5-3 แสดงการจััดระบบฐานข้้อมููลในระบบทั้้�งใน Domain และ ข้้าม Domain
DC1
DC2

ES4
switch

switch
ES5

DCx
SQL Server

Failover Cluster

Security Domain: External Service

Security Domain: Data Center

Subscriber

Publisher

รูปที่ 6.5-3 แสดงการจัดระบบฐานข้อมูลในระบบทั้งใน Domain และ ข้าม Domain
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การออกแบบระบบเครือข่าย
จากหัวข้อ 6.5 จะเห็นว่าการออกแบบระบบเครื่องให้บริการ จะใช้หลักการของการทำงานบนแพลตฟอร์ม
แบบ Hyper-Converge ซึ่งทำให้การออกแบบระบบเครือข่าย ก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกัน โดยจากรูปที่ 6.5-2
แสดงตัวอย่างการจัดการเครื่องให้บริการเสมือนเพื่อรองรับงานของศูนย์ฯ โดยด้านบนแสดงโครงสร้างของระบบทาง
เสมือน (Virtual Structure) และด้านล่างแสดงโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Structure) โดยในส่วนของระบบ
ทางเสมือน จะใช้การกำหนดเครือข่ายผ่านทางสวิตช์เสมือน (Virtual Switch) ซึ่งเป็นการทำงานแบบเครือข่าย
กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Define Network) บนระบบ Hyper-Converge อยู่แล้ว จากในรูป จะเห็นว่าได้
กำหนดให้ ม ี การแบ่ งเครื อข่ ายออกเป็ น สามโดเมนความปลอดภั ย (Security Domain) คื อ Data Center,
Processing Farm และ External Service โดยในแต่ละโดเมนความปลอดภัย ก็จะมีสวิตช์เสมือนของตัวเองเพื่อ
แยกการจราจรทางเครือข่าย (Network Traffic) ออกจากกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนก็จะไม่สามารถเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องอื่น ที่อยู่ต่างเครือข่ายเสมือน สำหรับในระดับกายภาพ จะทำการกำหนดเครือข่าย
เสมื อน (Virtual Network) จากแต่ ละสวิ ตช์ เสมื อน ลงมายั ง เครื อข่ ายท้ องถิ ่ นเสมื อน (Virtual Local Area
Network : VLAN) เพื่อให้สามารถแยกการจราจรทางเครือข่าย จากเครื่องให้บริการคลัสเตอร์ ออกไปถึงไฟร์วอลล์
ได้ โดยใช้สายเชื่อมต่อเพียงสองสายเชื่อมต่อเท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อของระบบศูนย์ข้อมูลของศุนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ก็จะทำในลักษณะเดียวกัน
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การออกแบบระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน จะต้องคำนึงถึงทั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 และ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และ เข้าถึงได้สะดวกตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล
ซึ่งเพื่อให้สามารถควบคุมทั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน และ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูล ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ API Gateway เช่น Kong Enterprise (https://konghq.com/kong/) หรือ Istio
(https://istio.io/) เป็นต้น โดยการติดตั้ง API Gateway จะติดตั้งในเครื่องให้บริการ ES1 (API Gateway)
ตามแผนภาพรูปที่ 6.5-3 เพื่อจัดตั้งเป็นระบบบริหารการเชื่อมโยง (API Management) ระหว่างหน่วยงาน
6.7.1 องค์ประกอบของระบบบริหารการเชื่อมโยง
ในการบริหารการเชื่อมโยง จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. API Gateway ซึ่งเป็นเครื่องให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Access Point) จากภายนอก และ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในของทั้งองค์กร โดย API Gateway จะทำการซ่อมการทำงานทั้งหมด
ไม่ให้คนภายนอกเห็น เพื่อความปลอดภัย และ ความยืดหยุ่นในการให้บริการ รวมถึงยังเป็นจุด
ควบคุมการให้บริการ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมอัตราการเข้าถึงข้อมูล การจำกัดการเข้าถึง
ข้อมูลเป็นต้น ในแผนภาพรูปที่ 6.5-3 บริการ API Gateway จะติดตั้งในเครื่องให้บริการ ES1
2. API Service เป็นเครื่องให้บริการที่ติดตั้งโปรแกรมการให้บริการ API ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ซึ่งควร
จะให้บริการ API ตามมาตรฐาน เช่น OpenAPI หรือ RAML และมีการจัดทำเอกสาร API ที่ชัดเจน ซึ่ง
การให้ บริ การ API Service อาจจะทำในลั กษณะของการให้ บริ การแบบ Microservice หรื อว่ า
Service Container ก็ได้ สำรหับการเข้าถึงข้อมูล จะไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลที่ฐานข้อมูลโดยตรง แต่จะ
เข้าถึงผ่านเครื่องให้บริการฐานข้อมูล ES4 สำหรับข้อมูลเข้า (Ingres) และ ES5 สำหรับข้อมูลออก
(Egress) ซึ่งฐานข้อมูลทั้งสองฐาน จะถูกดึงข้อมูล (Pull) หรือส่งข้อมูล (Pull) จากฐานหลัก (DC) โดย
ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานหลักโดยตรง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากในระบบนี้ จะต้องปล่อยให้
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ สำหรับเครื่องให้ บริการ API Service คือเครื่อง ES2 และ ES3 ใน
แผนภาพ และอาจจะเพิ่มเครื่องให้บริการได้ ตามแต่ภาระงานของระบบ
3. Developer Portal/API Store เป็ นพื ้ นที ่ เก็ บเอกสารเกี ่ ยวกั บ API เพื ่ อให้ น ั กพั ฒนาภายนอกที่
ต้องการเชื่อมต่อ สามารถเข้ามาศึกษาและทดสอบได้ โดยทั่วไป จะติดตั้งอยู่ในเครื่องให้บริ การ
เดียวกับ API Gateway
4. Reporting/Analytics เป็นการตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบ เช่นกัน โดยทั่วไปจะติด
ตั้งอยู่ในเครื่องเดียวกับ API Gateway
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สำหรับความต้องการของระบบ API Services นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแอพพลิเคชัน และ ฝั่งธุรกิจ
เป็นหลัก แต่สำหรับความต้องการของ API Gateway มักจะเป็นความต้องการทางเทคนิค ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
6.7.2 ความต้องการทางเทคนิคของระบบ API Gateway
ระบบ API Gateway ที่ทำการติดตั้งในระบบ จะต้องสนับสนุนความต้องการต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย
1. การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Authentication/Authorization) โดย API Gateway ต้องสามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ร้องขอข้อมูลได้ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย และ ธรรมาภิบาล
ข้อมูล ซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ อาจจะกระทำผ่านการมอบ API Token หรือ การกำหนดสิทธิ์ผ ่าน
Single-Sign-On service ของศูนย์ข้อมูลเป็นต้น
2. การควบคุมการจราจร (Traffic Control) คือการจัดการ (manage) กำหนดการใช้ (throttle) และ จำกัด
การเข้าถึง (restrict) API ทั้งในขาเข้า (Inbound) เช่น การกำหนดอัตราการเรียกใช้ (Rate Limit) เพื่อ
จำกัดว่าผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้กี่ครั้งในหนึ่งช่วงเวลา และขาออก (Outbound) เช่น การ
กำหนดแบนด์วิทด์ (Bandwidth) ทีผ่ ู้ใช้จะสามารถดึงข้อมูลออกจากระบบได้ เป็นต้น
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Transformation) เช่น การปิดบังข้อมูลบางส่วน ที่ผู้ใช้บางคนไม่สามารถ
เข้าถึงได้ หรือ การลบข้อมูลส่วนบุคคลอกจากข้อมูลที่ส่งให้ผู้ใช้เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าขบวนการเหล่านี้
จะสามารถทำที่ระบบฐานข้อมูล หรือ API service ได้ แต่การทำที่ API Gateway จะช่วยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ นโยบาย หรือ แนวปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องทำการแก้ไขข้อมูล หรือ
โปรแกรมใด ๆ
4. การวิเคราะห์การใช้งาน API ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างมโนภาพ (Visualize) ตรวจสอบ
การเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน (inspect) และ ตรวจสอบการทำงานในภาพรวมของระบบ ที่ตำแหน่งเดียว
(Single Analytics Point) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของทั้งระบบได้โดยง่าย
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ภาพแสดงตัวอย่างระบบตรวจสอบการทำงานของ Kong ซึ่งแสดงปริมาณความผิดพลาดจากเครื ่ อง
ให้บริการ ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
5. การบั นทึ กการเข้ าถึ งทั ้ งหมด (Logging) เพื ่ อให้ ผ ู ้ ด ู แลระบบสามารถตรวจสอบย้ อนหลั งได้ ว่ า
เกิดปัญหาอะไรขึ้น มีการโจมตีระบบเกิดขึ้นหรือไม่ หรือระบบมีความผิดพลาดอะไรบ้าง ซึ่งการบันทึก
การเข้าถึงทั้งหมด จะช่วยให้องค์การสามารถทำงานได้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นต้น
6. การจัดการหนังสือรับรองดิจิทัล (Digital Certificate Management) ในการจัดการการเชื่อมโยง
ระหว่างเครื่องให้บริการ จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่ ง
ระหว่างเครื่องให้บริการ ซึ่งการเข้ารหัสข้อมูล จะต้องมีการใช้หนังสือรับรองดิจิทัล เพื่อยืนยัน
ตัวเครื่องให้บริการ ดังนั้น แทนที่จะติดตั้งหนังสือรับรองดิจิทัลที่เครื่องให้บริการฐานข้อมูลหรือ API
โดยตรง ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการจัดการ ก็สามารถติดตั้งหนังสือรับรองดิจิทัลที่เครื่อง API Gateway
แทน ในลักษณะ Certificate Offloading เพื่อให้การจัดการหนังสือรับรองทั้งหมด ทำที่จุดเดียว
7. การทำงานแบบเป็นคลัสเตอร์ (Cluster Server) ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบ API Gateway จะไม่มี
ปัญหาเมื่อมีภาระงานมาก หรือเมื่อถูกโจมตี
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การออกแบบระบบความปลอดภัยสารสนเทศ
ในการนำเอามาตรฐาน ISO/IEC 27001 เข้ามาใช้ในการวางระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศก็จะ
สามารถมั่นใจได้ว่าระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่กำหนดขึ้น สอดคล้องกับบริบทขององค์กร โดยจาก
การศึกษาบริบทของศูนย์ฯ และจากกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ที่ปรึกษาเสนอว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีของศูนย์ฯ ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
1.

นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ

ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำนโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการและ
สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทของศูนย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นต้น โดยนโยบายฯ จะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนคือ
1.1

นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policies) ซึ่งจัดทำและอนุมัติ

โดยผู้นำระดับสูง และสื่อสารให้กับบุคลากรทุกคน รวมถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อรับทราบ
1.2

การทบทวนนโยบายสำหรั บ ความปลอดภั ย สารสนเทศ (Information Security Policies

Review) ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดรอบการทบทวนนโยบาย หรือเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อบริบทของศูนย์ฯ
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ
2.

โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ

ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำโครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งสำหรับระบบภายในองค์กร และสำหรับการ
เข้าถึงจากภายนอก
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
ศูนย์จะต้องจัดทำกรอบการจัดการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการ โดยจะต้องประกอบ
ไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
(1) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Roles
and Responsibilities) ที่ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงสายการบังคับบัญชาและ
สายการรายงาน
(2) การแบ่งแย่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ถ้าบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบใดมี
โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์ (ผ่านทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง) จะต้องมีการแยกหน้าที่
ดังกล่าวออกจากกัน หรือมีระบบตรวจสอบ (Cross Check) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น
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(3) การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Contact with Authorities) ต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าใคร
จะเป็นผู้ติดต่อกับผู้มีอำนาจ ผู้ควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐตามกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนวิธีในการ
ติดต่อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง
(4) การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ (Contact with Experts) ต้องมีการระบุกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ศูนย์ฯ สามารถติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง
(5) ความปลอดภั ยสารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การโครงการ (Information Security in Project
Management) ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าความปลอดภัยสารสนเทศถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการโครงการในศูนย์ฯ ทุกโครงการ
2.2

การปฏิบัติงานจากระยะไกล

ศูนย์จะต้องจัดให้มีนโยบายสำหรับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Device Policy)
และการปฏิบัติงานจากระยะไกล (Tele-working) เพื่อจัดการความเสี่ยงจากการใช้งานในลักษณะดังกล่าว โดย
นโยบายดังกล่าว จะต้องระบุขอบเขต (Scope) ของงานและข้อมูลที่สามารถทำจากระยะไกลได้ ซึ่งขอบเขตของงาน
จะขึ้นอยู่กับปัจจัย (Factor) ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปฏิบัติงาน ว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานจากระยะไกลหรือไม่
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล ว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน โดยอาจจะต้อง
เป็นอุปกรณ์ที่เป็นขององค์กร หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรเท่านั้น
3. ช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกล เช่น ต้องเข้าถึงได้เฉพาะในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น เป็นต้น
4. วิธีการยืนยันตัวบุคคล เช่น ถ้าต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง จะต้องบังคับให้
ยืนยันตัวบุคคลแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication) ด้วย
5. ช่องทางการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ เช่น ในกรณีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง
จะต้องบังคับให้เชื่อมต่อผ่าน VPN เท่านั้น
ซึ่งศูนย์ฯ จะต้องจัดทำนโยบายที่มีการระบุถึงปัจจัย และ ขอบเขตงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีการเฝ้าฟังและ
ตรวจสอบ ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายจริง
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ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าบุคลากรของศูนย์มีคุณภาพและไว้วางใจได้ โดยมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
3.1

ก่อนการจ้างงาน

ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ มีความรับผิดชอบและเหมาะสมตามตำแหน่ง โดยมี
ข้อความพิจารณาดังนี้
(1) การคัดเลือก (Screening) จะต้องมีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครที่สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
กฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินงานในระดับที่เหมาสมกับความต้องการ
ทางธุรกิจ ชั้นความลับของข้อมูล และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงาน (Terms and Conditions of Employment) ศูนย์ฯ ต้องจัดทำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงเงื่อนไข
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชั้นความลับและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
3.2

ระหว่างการจ้างงาน

ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าบุคลากรในศูนย์ฯ ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยสารสนเทศของตัวเอง โดยมีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) หน้ าที ่ ความรั บผิ ดชอบของผู ้ นำระดั บสู ง (Management Responsibilities) ผู ้ นำระดั บสู งต้ อง
กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดรักษาความปลอดภั ยสารสนเทศ โดนปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายที่
กำหนดไว้ ผ่านการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ การฝึกอบรม และ กระบวนการทางวินัย
(2) การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการฝึกอบรม (Awareness, Educating and Training)
ศูนย์ฯ ต้องมีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร รวมถึงการตรวจสอบความรู้เพื่อให้
สามารถให้การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยสารสนเทศ โดยสามารถอ้างอิงจากสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
(3) กระบวนการทางวินัย (Disciplinary Process) ศูนย์ฯ จะต้องมีการกำหนดและสื่อสารกระบวนการ
ทางวินัยให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน และมีการบังคับใช้ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน
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การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน

ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าเมื่อมีการสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน จะต้องมีการปกป้องผลประโยชน์
ของศูนย์ อย่างเหมาะสม เช่น การยกเลิกสิทธิ์การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นต้น และถ้ายังต้องคงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบหลังการสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ก็ต้องมีการกำหนดและสื่อสารต่อบุคลากรผู้นั้นอย่างชัดเจน
เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของศูนย์ฯ
กระบวนการเหล่านี้ จะต้องถูกทำตั้งแต่ก่อนการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีผลในทางกฎหมาย และเป็นที่
ยอมรับทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ฯ
4.

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าศูนย์ฯ มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และทรัพย์ สินได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
4.1

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน

ศูนย์ฯ จะต้องระบุรายการบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงมีขบวนการจัดการทรัพย์สินที่ดี เช่นมีการระบุผู้ถือครอง
ที่ชัดเจน เป็นต้น โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) บัญชีทรัพย์สิน (Asset Inventory) ศูนย์ฯ ต้องจัดทำบัญชีรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศโดยต้องมีการระบุ และลงทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมกับ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
(2) ผู้ถือครองทรัพย์สิน (Asset Ownership) ศูนย์ฯ จะต้องระบุผู้ถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ไว้ในบัญชี
ทรัพย์สิน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(3) การใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม (Acceptable Use of Assets) ศูนย์ฯ จะต้องระบุเกณฑ์การใช้อย่าง
เหมาะสมสำหรับการใช้งานทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ โดยต้องระบุเป็นลายลักษณ์อั กษณ์
และบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเกณฑ์จะต้องระบุถึงเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1. ขอบเขตการปฏิบัติงานที่สามารถนำทรัพย์สินนั้น ๆ ไปใช้งานได้
2. ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถนำทรัพย์สินนั้น ๆ ไปใช้งานได้
3. ช่วงเวลา และ สถานที่ ที่สามารถนำทรัพย์สินนั้น ๆ ไปใช้งานได้
4. เงื่อนไขในการใช้งานทรัพย์สิน เช่น การรักษาสภาพ หรือ การใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ
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(4) การคืนทรัพย์สิน (Assets Return) เมื่อบุคลากรของศูนย์ฯ สิ้นสุดการจ้างงาน หมดสัญญา หรือสิ้นสุด
ข้อตกลงการจ้าง จะต้องส่งคืนทรัพย์สินขององค์กรทั้งหมดที่ถือครอง โดยจะต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับข้อตกลงการใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
4.2

การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ

ศูนย์ฯ จะต้องมีการจัดชั้นความลับของสารสนเทศ เพื่อให้สารสนเทศได้รับการป้องกันในระดับที่เหมาะสม
โดยสอดคล้องกับบริบท วัตถุประสงค์ของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ และความสำคัญของสารสนเทศ
นั้นที่มีต่อศูนย์ฯ และพันธกิจของศูนย์ฯ
(1) ชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification) ศูนย์ฯ จะต้องจัดชั้นความลับโดยพิจารณา
จากข้อกำหนดด้านกฎหมาย คุณค่า ระดับความสำคัญ ความอ่อนไหวหากถูกเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) การบ่งชี้สารสนเทศ (Information labeling) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบ่งชี้
สารสนเทศ และต้องบังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยสอดคล้องกับชั้นความลับของสารสนเทศ
นั้น ๆ เช่น การตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล การตั้งชื่อฐานข้อมูล การกำหนด Metadata ให้กับข้อมูล ขบวนการ
เหล่านี้ จะต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นต้น
(3) การจัดการทรั พย์ส ิน (Asset Handling) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำขั้ นตอนปฏิบัติสำหรั บการจั ดการ
สารสนเทศ เช่น การทำสำเนาข้อมูล การสร้างและทำลายสารสนเทศ เป็นต้น และต้องบังคับให้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยสอดคล้องกับชั้นความลับของสารสนเทศนั้น ๆ
การจัดการชั้นความลับของสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญ และมักจะถูกละเลย ผู้บริหารระดับสูง จึงต้องสร้าง
กระบวนการที่สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการบ่งชี้ และ
จัดการทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับการจัดการชั้นความลับได้
4.3 การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล
ศูนย์ฯ จะต้องมีขั้นตอนที่มั่นใจได้ว่ามีการป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การ
ขนย้าย การลบ หรือการทำลายสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล (Media) ต่าง ๆ
(1) การจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ (Removable Media Management) ศูนย์ฯ ต้องจัดทำ
ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ และบังคับให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับชั้นความลับของข้อมูลที่บันทึกในสื่อนั้น ๆ
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(2) การทำลายสื่อบันทึกข้อมูล (Physical Media Disposal) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำขั้นตอนมาตรฐาน
สำหรับการกำจัดหรือทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้สื่อบันทึกข้อมูล และ
บังคับใช้ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและเป็นทางการ
(3) การขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูล (Physical Media Transfer) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการ
ขนย้ายหรือนำส่งสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในสื่อนั้นจะไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดความเสียหายขึ้น และต้องบังคับใช้ขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
5.

การควบคุมการเข้าถึง

ศูนย์ฯ จะต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับบริบท ข้อกำหนดทางกฎหมาย
และ ความต้องการทางธุรกิจ โดยมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
5.1

การกำหนดความต้องการทางธุรกิจสำหรับการควบคุมการเข้าถึง

ศูนย์ฯ จะต้องจำกัดการเข้าถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเฉพาะที่สอดคล้ องกั บ
ความต้องการทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีประเด็นพิจารณาคือ
(1) นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access Control Policy) เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจร่ วมกั น
ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำนโยบายควบคุมการเข้าถึงเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนตามความต้องการ
ทางธุรกิจและความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(2) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย (Network and Network Services Access
Control) ศูนย์ฯ จะต้องระบุขอบเขตของเครือข่ายและบริ การเครือข่ายอย่างชัดเจน ในขั้นตอน
การจัดการทรัพย์สิน แล้วจึงทำการขอบเขตที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคน
5.2

การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้

ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำขั้นตอนวิธีมาตรฐานในการจัดการสิทธิของผู้ใช้ และการจัดการการเข้าถึงสารสนเทศ
ของผู้ใช้ ตามสิทธิและชั้นความลับ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
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(1) การลงทะเบียนและการยกเลิกผู้ใช้ (User Registration and De-registration) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำ
กระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้และยกเลิกสิทธิผู้ใช้อย่างเป็นทางการและชัดเจน โดยต้องบังคับใช้ให้มี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(2) การจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ (User Access Provisioning) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำและบังคับใช้
กระบวนการแบบรวมศูนย์ในการจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ ตั้งแต่การให้และยกเลิกสิทธิของผู้ใช้
ไปจนถึงการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศทุกระบบในศูนย์ โดยต้องมีการจัดทำรายละเอียดเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย
(3) การจัดการสิทธิการเข้าถึงตามระดับสิทธิ (Privileged Access Right Management) ศูนย์ฯ จะต้อง
ควบคุมและจำกั ดการให้ และใช้ส ิ ทธิตามระดับสิ ทธิ โดยการกำหนดเป็นขั้ นตอนปฏิบัติ ที ่ เป็ น
ลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
(4) การจัดการข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ (User Authentication Information Management)
ศูนย์ฯ จะต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการมอบข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ซึ่งเป็น
ข้อมูลลับ มีการควบคุมโดยผ่านการจัดการที่เป็นทางการ และมีลายลักษณ์อักษรชัดเจน
(5) การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ (User Access Right Review) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำกระบวนการ
ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ทุกคน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
(6) การยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง (Access Right Revoke and Update) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำ
กระบวนการยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศทั้งหมด เมื่อมีการยกเลิ กหรื อ
เปลี่ยนแปลงการจ้างงาน หมดสัญญา หรือสิ้นสุดข้อตกลงการจ้างงาน โดยกระทำเป็นลายลักษณ์
อักษร และเป็นทางการ
5.3

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำวิธีปฏิบัติของบุคลากรในศูนย์ฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศในศูนย์ฯ โดยเฉพาะ
การป้องกันข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนซึ่งเป็นความลับ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบังคับใช้อย่ างเคร่งครัด
ตัวอย่างของหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เช่น
(1) การรักษาข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนให้เป็นความลับ เช่น ไม่บอกรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านของตัวเองให้
ผู้อื่น หรือเขียนไว้ในที่ ๆ ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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การควบคุมการเข้าถึงระบบ

ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
(1) การจำกั ดการเข้ าถึ งสารสนเทศ (Information Access Restriction) ศู นย์ ฯ จะต้ องจั ดทำแนว
ปฏิบัติการเข้าถึงสารสนเทศและระบบประมวลผลสารสนเทศที่สอดคล้ องกับนโยบายควบคุมการ
เข้าถึง และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
(2) ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเข้าระบบที่มีความปลอดภัย (Secure Login Procedures) ศูนย์ฯ จะต้อง
มั่นใจว่าระบบจะต้องมีการควบคุมการเข้าระบบที่มีความปลอดภัย และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ซึ่งอาจจะรวมถึงการบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication) ด้วย
(3) ระบบจัดการรหัสผ่าน (Password Management) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำระบบจัดการรหัสผ่านที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้และเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม โดยมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
(4) การใช้โปรแกรมภายนอก (Use of External Applications) ศูนย์ฯ จะต้องมีการจำกัดและควบคุม
การใช้งานโปรแกรมภายนอกที่ไม่ใช่โปรแกรมของศูนย์ฯ หรือโปรแกรมที่ถูกระบุไว้ในระบบความ
ปลอดภัย โดยอาจจะใช้การสร้างรายการอนุญาต (Allowed List) หรือการแยกการใช้งาน (Isolation)
ระหว่างโปรแกรมของศูนย์ และ โปรแกรมผ่านนอก ผ่านเทคโนโลยีเช่น Virtual Desktop Interface
(5) การควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรม (Source Code Access Control) ศูนย์ฯ จะต้องจำกัด
และควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรมทั้งหมด ที่พัฒนาโดยศูนย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากศูนย์ฯ
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6.
การเข้ารหัสข้อมูล
ศูนย์ฯ จะต้องมีการจัดให้มีมาตรการการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Controls) เพื่อให้มีการใช้การ
เข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลมีคุณค่าของศูนย์ อย่างเหมาะสมและได้ผล โดยมุ่งหวังเพื่อ
ป้องกันความลับและความถูกต้องของสารสนเทศ โดยจะต้องจัดทำนโยบายอย่างน้อยสองชุดคือ
(1) นโยบายการใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Policy) ที่ระบุถึงมาตรฐานขั้นต่ำในการ
เข้ารหัส สำหรับข้อมูลแต่ละชุดของศูนย์ โดยสอดคล้องกับชั้นความลับของข้อมูล และ วิธีการ
ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง อาจจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความ
แข็งแรงสูง และต้องใช้กุญแจเข้ารหัสที่ดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ต้องการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น จะต้องขอให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ถอดรหัสข้อมูลให้
(2) นโยบายการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key Management Policy) ซึ่งกำหนดถึง
การสร้าง ครอบครอง ใช้งาน และ ทำลาย กุญแจเข้ารหัสอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานถึงการปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรม
โดยนโยบายทั้งสองจะต้องมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
7.
ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ในมุมมองด้านกายภาพ ศูนย์ฯ จะต้องพิจารณาอย่างน้อยสองประเด็นต่อไปนี้คือ
7.1 การจัดพื้นที่ต้องการความปลอดภัย
ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดพื้นที่ทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้
รับอนุญาต ความเสียหาย และการแทรกแซงการทำงาน ที่มีตอ่ สารสนเทศและการประมวลผลสารสนเทศของศูนย์ฯ
โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปนี้
(1) ขอบเขตทางกายภาพ (Physical Perimeter) ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดพื้นทางกายภาพที่เป็นพื้นที่สำคัญ
ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัย อันประกอบไปด้วยพื้นที่ที่มีการจัดการสารสนเทศ การประมวลผล
สารสนเทศ และการจัดเก็บอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ทั้งหมด โดยจะต้องมี
การประกาศอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใด จะถูกใช้งานในด้านใด
(2) การควบคุ มการเข้ าออกทางกายภาพ (Physical Entry Controls) ศู นย์ ฯ จะต้ องออกแบบและ
ดำเนินการป้องกันการเข้าออกอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอบเขตทางกายภาพ ความอ่อนไหว
และมูลค่าของข้อมูล และบทบาทของบุคลากรที่ต้องการเข้าออกพื้นที่ โดยกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
อนุญาตและมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศในพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ ซึ่ง
การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ จะต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
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1. การกำหนดผู้ปฏิบัติงานที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
2. การกำหนดเงื่อนไขในการเข้าพื้นที่ เช่น จะเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานที่ระบุไว้ได้เท่านั้น
3. การกำหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่ เช่น จะเข้าพื้นที่ได้เฉพาะในเวลาปฏิบัติงานปกติ ยกเว้น
ในกรณีฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
4. วิธีการผ่านเข้าออกพื้นที่ เช่น ต้องมีระบบยืนยันตัวบุคคล โดยใช้อัตลักษณ์ทางชีวภาพ (Bioidentity) หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะบุคคล เช่น บัตรพนักงานแบบ Smart Card หรือหลายวิธีการร่วมกัน
5. การบันทึกการเข้าออกพื้นที่ โดยควรทำอย่างน้อยสองระบบควบคู่กัน คือ การลงบันทึกโดย
ผู้ปฏิบัติงานเอง เช่น การลงชื่อในแฟ้มเข้าออก และ การลงบันทึกโดยระบบ เพื่อให้มีข้อมูลอย่างน้อยสอง
ชุดที่สามารถนำมายืนยันกันได้ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เข้าออก เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ยืนยันตัวบุคคลภายหลังได้
(3) การรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงาน (Office Security) ศูนย์ฯ จะต้องออกแบบและดำเนินการ
ป้องกันการเข้าสู่พื้นที่สำนักงานที่มีอุปกรณ์สารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบสารสนเทศของ
ศู นย์ ฯ อย่ างเหมาะสม โดยการกำหนดระดั บความปลอดภั ย จะต้ องสอดคล้ องกั บระดั บชั้ น
ความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ หรือ โดยผู้ปฏิบัติงาน
ที่สามารถเข้าไปยังพื้นที่นั้น ๆ ได้
(4) การป้องกันภัยคุมคามจากภายนอก (External Threats Protection) ศูนย์ฯ จะต้องออกแบบและ
ดำเนินการป้องกันการบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอกพื้นที่ โดยอาจจะใช้อุปกรณ์ป้องกัน หรือใช้บุคคล
การในการควบคุมป้องกันก็ได้
(5) การป้องกันภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อม (Environment Threats Protection) ศูนย์ฯ จะต้องออกแบบ
และดำเนินการป้องกันทางกายภาพต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น
มีระบบป้องกันไฟไหม้ หรือน้ำท่วม ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องให้บริการ เป็นต้น
(6) การปฏิบัติงานในพื้นที่ปลอดภัย (Secure Area Working Procedure) ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดขั้นตอน
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานในพื้นที่ปลอดภัย ตั้งแต่การเข้าพื้นที่ การปฏิบัติงาน จนถึงการออกจากพื้นที่
โดยเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นทางการ และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
(7) พื้นที่รับส่งสิ่งของ (Delivery and Loading Areas) ศูนย์ฯ จะต้องแยกพื้นที่รับส่งสิ่งของที่สามารถ
เข้าถึงโดยบุคคลภายนอกออกจากพื้นที่ปลอดภัย และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
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การดำเนินการทั้งหมด จะต้องมีการทำลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สื่อสารให้ทราบในทุกระดับของ
องค์กร และมีการบังคับใช้ที่เคร่งครัด
7.2

อุปกรณ์

ศูนย์ฯ จะต้องมีการดำเนินการควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหาย เสียหาย
หรือการเป็นอันตรายต่อสารสนเทศของศูนย์ รวมถึงการป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
(1) การจัดตั้งและป้ อ งกั นอุ ปกรณ์ (Equipment Sitting and Protection) ศูนย์ฯ จะต้องระบุ อย่ าง
ชัดเจนว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะต้องถูกจัดตั้ง ณ ตำแหน่งใด ตามลักษณะการใช้งาน สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
สภาพแวดล้อม และโอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักงาน จะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ไม่มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ต้องใช้งาน
เฉพาะในงานที่ระบุไว้เท่านั้น
(2) ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน (Supporting Systems and Equipment) ศูนย์ฯ จะต้องมีการ
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะได้รับการป้องกันจากการล้มเหลวของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ทำ
ความเย็น หรือการหยุดชะงักอื่น ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการล้มเหลวของระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ทำงานต่าง ๆ เช่น การมีเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟที่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น
(3) ความปลอดภัยของสายสื่อสาร (Cabling Security) ศูนย์ฯ จะต้องมีการออกแบบและเดินสายสื่อสาร
โทรคมนาคม ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ที่ป้องกันการขัดขวางการทำงาน การแทรกแซงสัญญาณ
หรือการทำให้ใช้งานไม่ได้ รวมถึงการมีสายสื่อสารมากกว่าหนึ่ งวงจร ที่มีการแยกการเชื่อมต่อตั้งแต่
อุปกรณ์หาเส้นทาง ไปจนถึงการเชื่อมต่อไปยัง National Network Exchange เป็นอย่างน้อย
(4) การบำรุงรั กษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำแผนการบำรุ งรั กษา
อุปกรณ์ในลักษณะป้องกันความล้มเหลว (Preventive Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
และทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟตามรอบ การเปลี่ยน
ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องสำรองข้อมูล การเปลี่ยนเครื่องให้บริการเมื่อถึงรอบเวลา เป็นต้น
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(5) การนำทรัพย์สินของศูนย์ฯ ออกจากพื้นที่ (Removal of Assets) ศูนย์ฯ จะต้องป้องกันไม่ให้มีการ
นำเอาอุปกรณ์ สารสนเทศ หรือสิ่งอื่น ออกจากพื้นที่ของศูนย์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ดูแลอุปกรณ์
เหล่านั้นก่อน โดยอาจจะใช้การยึดอุปกรณ์ไม่ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือ การตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ โดยจะต้องมีเอกสารที่ระบุอย่างชัดเจน
ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
(6) ความปลอดภัยของทรัพย์สินนอกสำนักงาน (Off-Premises Assets Security) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำ
ขั้นตอนวิธีและบังคับใช้ขั้นตอนวิธีเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีการนำเอาทรัพย์สินของศูนย์ฯ ไปใช้นอกพื้นที่
จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน สารสนเทศที่อยู่ภายใน และการเข้าถึงทรัพย์สิน
เหล่านั้น โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของการปฏิบัติงานภายนอกพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงระบบของ
ศูนย์ฯ ผ่านการทำงานระยะไกล
(7) อุปกรณ์ที่ทิ้งไว้โดยไม่ มีผ ู้ดูแล (Unattended Equipment) ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดและบังคั บใช้
ขั้นตอนวิธีที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติเมื่อต้องทิ้งอุปกรณ์ไว้ ทั้งในศูนย์ฯ และ นอกศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแลใน
ช่วงเวลาหนึ่ง
(8) การจัดการโต๊ะทำงานไม่ให้มีเอกสารสำคัญและการป้องกันหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy) ศูนย์ฯ จะต้องบังคับใช้นโยบายโต๊ะทำงานไม่ให้มีเอกสารสำคัญ และการ
ป้องกันหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันสารสนเทศของศูนย์
การดำเนินการทั้งหมด จะต้องมีการทำลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สื่อสารให้ทราบในทุกระดับของ
องค์กร และมีการบังคับใช้ที่เคร่งครัด
8.

ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ

ศูนย์ฯ จะต้องมีการออกแบบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความปลอดภัย โดยมีประเด็นพิจารณา
ต่อไปนี้
8.1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Procedures) และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
งานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอย่างชัดเจน ผ่านขบวนการต่อไปนี้
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(1) การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented Operating Procedures)
ศูนย์ฯ จะต้องพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และเข้าถึงได้โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะอยู่ในรูปของคู่มือปฏิบัติงาน (Operational
Manual) ที่เป็นกระดาษ หรือ ออนไลน์ก็ได้
(2) การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ศูนย์ฯ จะต้องติดตามและทบทวนความ
ต้ องการทางธุ รกิ จ บริ บท หรื อสภาพแวดล้ อมการทำงานที ่ เปลี ่ ยนแปลงไป เพื ่ อให้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
(3) การจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity Management) ศูนย์ฯ จะต้องติดตามการใช้
ทรัพยากรของระบบ รวมถึงความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถคาดการณ์ถึงการใช้งานใน
อนาคต เพื่อให้สามารถปรับปรุง หรือจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ฯ จะมีทรัพยากร
เพื่อการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
(4) การแยกสภาพแวดล้ อมสำหรั บการพั ฒนา ทดสอบ และให้บริ การออกจากกั น (Separation of
developing, testing and operating environments) ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอ
สำหรับการจัดทำสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และให้บริการแยกออกจากกัน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือทดสอบซอฟต์แวร์เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ หรือการเข้าถึงระบบ
ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.2

การป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย

ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการที่เพียงพอให้การป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious program) ทั้ง
ในแง่ของการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบและป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการบุกรุก
(Intruder Prevention System) โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ เป็นต้น การพัฒนาขบวนการทำงานที่จะลด
ความเสี่ยงจากโปรแกรมประสงค์ร้าย รวมถึงการเตรียมมาตรการการกู้คืนสารสนเทศและระบบจากโปรแกรม
ประสงค์ร้าย โดยต้องมีการดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
โดยอาจจะมีการตรวจสอบความพร้อมเป็นระยะ เช่น การทดลองส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่หลอกขอรหัสผ่าน
(Password Phishing Email) เพื่อตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่
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การสำรองข้อมูล

ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีการจัดทำนโยบายการสำรองข้อมูล และมาตรการการสำรองข้อมูลที่เป็นระบบ และมี
การทดสอบความพร้อมใช้ของข้อมูลสำรองอย่างสม่ำเสมอ โดยการสำรอง ควรครอบคลุมถึงการสำรองสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ และอิมเมจของระบบเป็นอย่างน้อย โดยการสำรองข้อมูล ควรจะมีทั้งที่เป็นการสำรองในที่ตั้ง (Onsite
Backup) ที่สามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการสำรองข้อมูลไว้ในเครื่องให้บริการที่สามารถ
ทดแทนได้ทันที (Hot Backup) หรือต้องใช้เวลาระยะสั้นในการกู้คืน (Warm Backup) และ การสำรองไว้นอกที่ตั้ง
(Remote Backup) ที่เป็นการสำรองที่ต้องใช้ระยะเวลาในในการกู้คืนระบบ (Cold Backup) เป็นต้น
8.4

การบันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวัง

ศูนย์ฯ จะต้องมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวังของศูนย์ฯ สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับความเสี่ยงของศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ ควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) มีการบันทึกข้อมูลล็อกเหตุการณ์ (Event Logging) ซึ่งเป็นการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ระบบทั้งที่เป็น
การทำงานตามปกติ และไม่ปกติ การทำงานของระบบที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนปกติ ความผิดพลาด
หรือคำเตือนของระบบ เหตุการณ์ความปลอดภัย โดยจะต้องมีการบันทึก จัดเก็บ และ ทบทวน อย่าง
สม่ำเสมอ
(2) การป้องกันข้อมูลล็อก (Log Protection) ศูนย์ฯ จะต้องมีขั้นตอนวิธีที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลล็อกจะ
ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(3) การตั้งเวลาให้ตรงกัน (Clock Synchronization) ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องของศูนย์ฯ มีความคลาดเคลื่อนจากเวลามาตรฐานภายในขอบเขตที่กฎหมายยอมรับได้
8.5

การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ

ศูนย์ฯ จะต้องมีขั้นตอนวิธีที่เป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ
ให้บริการ และมีการบังคับใช้ขั้นตอนวิธีอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึ งการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ของซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบภายหลังได้
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8.6 การบริหารช่องโหว่ของระบบ
ศูนย์ฯ จะต้องมีขั้นตอนวิธี ที่เป็นทางการและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการติดตามการเกิดช่องโหว่ของ
ระบบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จากผู้ผลิต หน่วยงานด้านความปลอดภัย หรือจากที่ปรึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะ
สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ได้อย่างทันกาลและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังควรจะจำกัดการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ
เท่านั้น การบริหารช่องโหว่ของระบบ อาจจะกระทำโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เอง ที่จะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ว่าจะต้องมีการตรวจสอบช่องโหว่อย่างไร และเมื่อใด หรือ การใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวสอบช่องโหว่
ทั้งในลักษณะ White Box Analysis หรือ Black Box Analysis
8.7 การประเมินระบบ
ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินระบบ (System Audit) อย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากผู้ประเมินภายใน และ
ภายนอก เพื่อลดโอกาสการหยุดชะงักการให้บริการ
9.
ความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล
เนื่องจากพันธกิจหลักของศูนย์ฯ คือการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานของ
ประเทศ ศูนย์ฯ จึงต้องทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ โดยมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาดังต่อไปนี้
9.1 การจัดการความปลอดภัยเครือข่าย
ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีการจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายผ่านขั้นตอนวิธีต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
สารสนเทศที่ส่งผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกศูนย์จะมีความปลอดภัย โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้
(1) การจัดทำมาตรการเครือข่าย (Network Controls) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำมาตรการในการจัดการและ
ควบคุมเครือข่ายเพื่อปกป้องสารสนเทศในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ความปลอดภั ยของบริ การเครื อข่ าย (Network Service Security) ศู นย์ ฯ จะต้ องจั ดให้ ม ี กลไก
ด้านความปลอดภัยของเครือข่าย ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และการกำหนด
ความต้องการของผู้นำสำหรับทุกบริการเครือข่าย และสื่อสารในรูปของข้อตกลงการให้บริ การ
เครือข่าย ไปยังผู้รับผิดชอบบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในศูนย์ฯ หรือนอกศูนย์ฯ ก็ตาม
(3) การแบ่งแยกเครือข่าย (Network Segregation) ศูนย์ฯ ต้องออกแบบระบบเครือข่ายให้มีการจัดแบ่ง
เครือข่ายตามกลุ่มของสารสนเทศ ผู้ใช้ และระบบ โดยแยกกลุ่มที่มีความอ่อนไหวในระดับต่าง ๆ
ออกจากกัน แล้วจัดทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายโครงสร้างและลักษณะการใช้ง าน
แต่ละกลุ่มเครือข่ายอย่างชัดเจน
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การถ่ายโอนสารสนเทศ

ศูนย์ฯ จะต้องกำหนดขั้นตอนวิธีที่เป็นทางการในการถ่ายโอนสารสนเทศภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศระหว่างการถ่ายโอนอย่างเพียงพอ โดยมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาคือ
(1) การจัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Information Transfer Policies
and Procedures) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและเป็นทางการภายในศูนย์ฯ โดยจะต้องมี
การปฏิบัติเพื่อป้องกันสารสนเทศที่มีการถ่ายโอน ไม่ว่าจะโดยการสื่อสารในรูปแบบใดก็ตาม
(2) จัดทำข้อตกลงสำหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Information Transfer Agreements) ที่จะต้องมีการ
ตกลงร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่จะโอนข้อมูล อย่างเป็นทางการและมีเอกสาร
กำกับที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transfer) จะต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น การ
เข้ารหัสข้อมูล (Encryption) หรือการใช้ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certification) เพื่อให้มั่นใจว่าการ
รับส่งข้อมูลมีความปลอดภัย รวมถึงมีขั้นตอนวิธี (Protocol) ที่ชัดเจน เช่น ต้องมีการยืนยันตัวผู้รับ
ข้อมูล ก่อนส่งข้อมูล เป็นต้น
(4) การจั ดทำข้ อตกลงการรั กษาความลั บหรื อการไม่ เปิ ดเผยความลั บ (Confidentiality or Nondisclosure Agreements) เพื่อใช้ควบคุมการส่งมอบสารสนเทศให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
เพื่อสะท้อนถึงความจำเป็นของศูนย์ฯ ในการปกป้องสารสนเทศ และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
และบันทึกเป็นเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
10. การบำรุงรักษาระบบ
ศูนย์ฯ จะต้องมีกระบวนการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบ
ความปลอดภัยสารสนเทศจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
10.1 ความต้องการด้านความปลอดภัยของระบบ
ศูนย์ฯ ต้องทำให้ความต้องการด้านความปลอดภัยของระบบ เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและพัฒนา
ระบบ ซอฟต์แวร์ กระบวนการทำงาน หรือการทำงานอื่นใด โดยมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาคือ
(1) การวิเคราะห์ และกำหนดความต้ องการด้ านความปลอดภั ยสารสนเทศ (Information Security
Requirements Analysis and Specification) ที่ต้องทำกับการออกแบบระบบใหม่ หรือการปรับปรุง
ระบบเดิมที่มีอยู่
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(2) ความปลอดภัยของบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสาธารณะ (Public Network Service Security) ใน
กรณีที่ศูนย์ฯ มีบริการใดที่ต้องให้บริการบนเครือข่ายสาธารณะ เช่น Web Server จะต้องมั่นใจว่า
บริการนั้นสามารถทนต่อการโจมตี เช่น การติดตั้งไฟล์วอลล์ หรือ การใช้บริการ DDoS Mitigation
และให้บริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) การป้องกันธุรกรรมของสารสนเทศ (Information Transaction Security) ศูนย์ฯ จะต้องมีการติดตั้ง
ระบบที่ให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมของสารสนเทศที่ส่งผ่านเครือข่าย เป็นการรับส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ไม่ถูก
ดัดแปลงทำซ้ำ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคโนโลยีเช่นการเข้ารหัสข้อมูลเป็นต้น
10.2

ความปลอดภัยของการพัฒนาและสนับสนุน (Development and Support Processes Security)

ศูนย์ฯ จะต้องมีกระบวนการเพื่ อให้มั่นใจว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการสนับสนุนทำให้
สารสนเทศมีความปลอดภัย ตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ โดยอาจจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การออกนโยบายการพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ
ปฏิบัติตามสำหรับการพัฒนาระบบของศูนย์ฯ
(2) การออกขั้นตอนปฏิบัติสำหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดูระบบจะไม่ทำให้
ระบบหยุดทำงานหรือเกิดปัญหา โดยเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นทางการและมีการทำเอกสารกำกับทุก
ครั้งที่เปลี่ยนแปลงระบบ และ อาจจะใช้วิธีการอื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น การทำ Rolling Update หรือ
การทำ Staging Update เป็นต้น
(3) การทบทวนทางเทคนิคต่อระบบหลังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบจะไม่กระทบต่อระบบงานที่ทำอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น
(4) การจำกัดการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ใน
ศูนย์ฯ ให้ต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ และจำกัดการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นและอย่างรัดกุม
(5) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น การใช้ระบบกระบะทราย
(Sand Box) เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะไม่ส่งผลต่อการให้บริการ
(6) การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะกระทำโดยบุคลากร
ของศูนย์ฯ ภายใต้ขั้นตอนวิธีที่กำหนดไว้ หรือใช้ที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ทดสอบให้ก็ได้
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6 - 72

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

11.

รายงานฉบับสมบูรณ์

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก

เนื่องจากศูนย์ฯ จำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการภายนอกจำนวนมากเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจของศูนย์ ฯ
ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เป็นทางการ และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นพิจารณาสองประเด็นใหญ่คือ
11.1

ความปลอดภัยของสารสนเทศที่เข้าถึงโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในกรณีที่ศูนย์ฯ จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึงสารสนเทศหรือทรัพย์สินของศูนย์ฯ จะต้อง
ดำเนินการให้มั่นใจว่าสารสนเทศและทรัพย์สินของศูนย์ฯ ได้รับการปกป้องที่เพียงพอ โดยอาจจะดำเนินการ
อย่างน้อยดังนี้
(1) การจัดทำ นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศกับผู้ให้บริการภายนอก (Information Security Policy
for Supplier) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรของศูนย์ฯ และผู้ให้บริการภายนอก โดยจะต้องมี
การกำหนดและตกลงรูปแบบ มาตรฐาน ขบวนการ และสิ่งอื่น ๆ อย่างเป็นทางการและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน
(2) การระบุความปลอดภัยสารสนเทศในข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่า
ความปลอดภัยสารสนเทศจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบโดยผู้ให้บริการภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ
ประมวลผล จัดเก็บ สื่อสาร หรือการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบโดยผู้ให้บริการภายนอก
(3) การจัดการห่วงโซ่ การให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดยผู้ ให้ บริ การภายนอก
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นอีกทอด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้
ให้บริการภายนอกได้ควบคุมการทำงานของผู้ให้บริการช่วงตามมาตรฐานของศูนย์ฯ
11.2

การจัดการการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในกรณีที่ต้องให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการการให้บริการให้ ศูนย์ฯ จะต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกมี
การรักษาไว้ซึ่งระดับความปลอดภัยและระดับการให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้กับศูนย์ฯ โดยอาจจะกระทำผ่านการ
ติดตามและทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก แล้วเมื่อพบว่าการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกไม่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของศูนย์ฯ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบริการของผู้ให้บริการภายนอกอย่างทันท่ วงที
เพื่อให้บริการของศูนย์ฯ ได้รับผลกระทบ
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12. การเผชิญเหตุ
ศูนย์ฯ จะต้องจัดให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า
เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ บุคลากรและระบบจะสามารถจัดการกับเหตุเหล่าได้นั้นอย่ าง
เหมาะสม โดยอาจจะทำผ่านการจัดทำ ระบบจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security
Incidents Management) ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
(1) การกำหนดหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบและขั ้ นตอนการปฏิบ ั ติ เมื ่ อเกิ ดเหตุ (Responsibilities and
Procedures)
(2) การรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยสารสนเทศ (Event Report)
(3) การรายงานจุดอ่อนความปลอดภัยสารสนเทศ (Weakness Report)
(4) การประเมินและตัดสินใจต่อสถานการณ์ความปลอดภัยสารสนเทศ (Assessment and Decision)
(5) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response)
(6) การเรียนรู้จากเหตุการณ์ (Learning)
(7) การเก็บรวบรวมหลักฐานและการทำสรุปรายงาน (Evidence Collecting and Reports)
ศูนย์ฯ จะต้องจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการตอบสนองต่อเหตุที่ตอบสนองต่อประเด็นพิจารณาข้างต้น แล้ว
สื่อสารอย่างเป็นทางการให้กับบุคลากรเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และควรมีการซ้อมแผนตอบสนองต่อ
เหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอด้วย
13. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ศูนย์ฯ จะต้องมีแนวปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่าศูนย์ฯ สามารถให้บริการในกรณีที่ถูกโจมตี เกิดวิกฤตหรือเกิด
ภัยพิบัติ โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ
13.1 ความต่อเนื่องด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ศูนย์ฯ จะต้องมีการจัดทำ ปฏิบัติ ตรวจสอบทบทวน แผนความต่อเนื่องด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดการถูกโจมตี เกิดวิกฤต หรือ ภัยพิบัติ บุคลากรของศูนย์ จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็น
ทางการ ทันสมัย และเป็นระบบ ที่จะทำให้ระบบของศูนย์ฯ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
13.2 การเตรียมอุปกรณ์สำรอง
ศูนย์ฯ จะต้องมีการประเมินสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ทั้งในระดับโรงสร้างพื้นฐาน และ อุปกรณ์
ประมวลผล และจัดต้องจัดการอุปกรณ์สำรองให้เพียงพอกับความต้องการด้านสภาพความพร้อมใช้ที่กำหนดไว้ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.8-19
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4. บริบทขององค์กร
4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและ
บริบทขององค์กร
4.2 การกำหนดความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบ
จัดการความปลอดภัยสารสนเทศ

ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
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1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
5. การควบคุมการเข้าถึง
5.1 การกำหนดความต้องการทางธุรกิจสำหรับการควบคุมการ
เข้าถึง
7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
7.1. การจัดพื้นที่ต้องการความปลอดภัย, 7.2 อุปกรณ์

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

สารสนเทศที่นำเสนอ โดยเปรียบเทียบในลักษณะตารางดังนี้

องค์ประกอบ 6.2. กำรจัดลำดับความสำคัญในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
-

องค์ประกอบ 6.5 โครงสร้างการบริหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561

บริหารความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ จึงได้นำเอาแผนงาน/โครงการดังกล่าว มาเทียบกับ ISO/IEC 27001 และมาตรการการรักษาความปลอดภัย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2557 – 2561 ซึ่งในแผนดังกล่าว มีแผนงาน/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
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5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
และ อำนาจหน้าที่

5. ภาวะผู้นำ
5.1 ภาวะผู้นำและการมุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ
5.2 นโยบาย
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2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

กลยุทธ์ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององค์กรให้มี ความพร้อมใช้งาน
ตอบสนองความต้องการของภารกิจ และสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาความ ปลอดภัย
สำหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย
-

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
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6. การวางแผน
6.1 การจัดการกับความเสี่ยงและ
โอกาส
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2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
3. ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. การควบคุมการเข้าถึง
6. การเข้ารหัสข้อมูล
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
9. ความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล
10. การบำรุงรักษาระบบ
11. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก
12. การเผชิญเหตุ
13. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

กลยุทธิ์ 2.3 จัดให้มีการทำแผนรองรับการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูล
โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาความ ปลอดภัย
สำหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน
โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเมล์ และความ
มั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
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7.2 สมรรถนะ
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ

6.8-23

6.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความ 1. นโยบายากรจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
ปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
7. การสนับสนุน
7.1 ทรัพยากร
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
7.2 อุปกรณ์
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แผนงาน 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนงาน 5.2 แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
แผนงาน 5.3 แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย
แผนงาน 5.5 แผนบำรุงรักษา
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ทดแทน
ของหน่วยงาน
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อม
อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม และรองรับการขยายของ
ระบบแบบ Virtualization
แผนงาน 5.4 การพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
-
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7.5 การจัดการเอกสาร

7.4 การสื่อสาร

7.3 ความตระหนัก
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7.2 อุปกรณ์
9. ความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล
9.1 การจัดการความปลอดภัยเครือข่าย
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
3. ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
3.2 ระหว่างการจ้างงาน
8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

องค์ประกอบ 6.1 การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-

องค์ประกอบ 6.1 การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
องค์ประกอบ 6.3 การพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานของบุคลากร
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

8. การดำเนินการ
8.1 การวางแผนเกี่ยวกับการ
ดำเนินการและการควบคุม
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1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
3. ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. การควบคุมการเข้าถึง
6. การเข้ารหัสข้อมูล
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
9. ความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล
10. การบำรุงรักษาระบบ
11. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก
12. การเผชิญเหตุ
13. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แผนงาน 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนงาน 5.2 แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
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8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 การทบทวนนโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

8.2 การประเมินผลการจัดการความ
เสี่ยง

9. การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
9.1 การเฝ้าระวัง การวัดผล การ
วิเคราะห์ และ การประเมิน

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

องค์ประกอบ 6.6 การกำกับติดตามและประเมินผล
ในทางปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
แผนงาน 5.3 แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย
แผนงาน 5.5 แผนบำรุงรักษา
กลยุทธิ์ 2.3 จัดให้มีการทำแผนรองรับการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูล
โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาความ ปลอดภัย
สำหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน
โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเมล์ และความ
มั่นคงปลอดภัย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10. การปรับปรุง
10.1 ความไม่สอดคล้องและการ
ดำเนินการแก้ไข

9.3 การทบทวนของผู้นำระดับสูง

9.2 การตรวจประเมินภายใน
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8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
8.6 การบริหารช่องโหว่ของระบบ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 การทบทวนนโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

8.4 การบันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวัง
8.6 การบริหารช่องโหว่ของระบบ
8. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
8.7 การประเมินระบบ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
1.1 นโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 การทบทวนนโยบายสำหรับความปลอดภัยสารสนเทศ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
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องค์ประกอบ 6.4 การบริหารความเปลี่ยนแปลง
(Change Management) และปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
โครงการบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการ

-

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ.
ปี 2557-2561
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จะเห็นว่าแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2557 – 2561 มีความครอบคลุมในงานปัจจุบันของ
สนพ. ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว แต่ถ้าต้องการให้มั่นใจได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสนพ. สามารถได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 ก็จำเป็นต้องปรับให้แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของ
สนพ. ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ โครงการ มีความสอดคล้องตามประเด็นพิจารณาของ ISO/IEC 27001
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ธรรมาภิิบาลข้้อมููลด้้บททีา่ นพลัั
งงาน
7
ธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน
ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล พลั ง งาน (Energy Data Governance) มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การดำเนิ น งาน
ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ซึ ่ ง จะครอบคลุ ม แนวคิ ด ของประเด็ น ธรรมาภิ บ าลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
บริบ ท (Context) ภายนอกที่เ กี ่ย วข้ อ งโดยเฉพาะกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง ร่างนโยบายธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
นิยามและกฎเกณฑ์ข้อมูล โครงสร้างธรรมาภิบาล รวมไปถึงแนวปฏิบัติสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมาภิบ าลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงความมั่น คงปลอดภัย และตัว อย่างการจัดทำแนวปฏิบ ัติในกระบวนการ
ดำเนินงาน

7.1

ด้านกฎหมายและข้อบังคับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดทำฐานข้อมูลที่พบบ่อยครั้งคือ ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล

ที่จะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งโดยปกติข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ซึ่งถูกเก็บโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยอาจเป็นในลักษณะของการ
ขอความร่วมมือ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรก ๆ แต่ในระยะต่อ ๆ ไป หน่วยงานที่ให้ข้อมูลอาจมีภารกิจอื่น ๆ
ที่เร่งรัดหรื อ มี ก ารเปลี ่ย นแปลงลั กษณะงานในองค์ กร จึงทำให้การส่ ง ข้ อ มูล มี ความล่า ช้า หรื อ ขาดช่ ว ง
หรือหยุดส่งไปเลยซึ่งเป็น ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งในการจัดทำฐานข้อมูล ที่ต้องพึ่งพาข้อมูลในลักษณะนี้
โดยเฉพาะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัญหาที่ พบได้แม้จะได้มีการวางระบบการเชื่อมโยง
ไว้แล้วก็ตาม
การจัดทำศูน ย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จำเป็น จะต้องพึ่งพาข้อมูล ทุติยภูมิเป็น จำนวนมาก
จากหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ไม่เ กิดปัญหาและอุปสรรคจากการขาดความต่อเนื่ องหรือล่าช้าของ
ข้อมูลจากแหล่งต้นทาง การศึกษานี้จึงจะให้มีการทบทวนวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
โดยข้อกำหนดของการศึกษาคือให้ที่ปรึกษาทบทวนกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อดูว่าจะสามารถ
ปรับปรุง แก้ไขให้เอื้อต่อการที่ศูนย์สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติจะสามารถเข้าถึง ถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
ต่ า ง ๆ ที ่ จ ำเป็ น กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั ้ ง ในสั ง กั ด และนอกสั ง กั ด กระทรวงพลั ง งาน ซึ ่ ง ทางที ่ ป รึ ก ษา
ได้ ท ำการศึ ก ษาทบทวนและรวบรวมข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว โดยพิ จ ารณาแนวทางใน การศึ ก ษาจากรายงาน
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ที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงานได้เคยทำการศึกษาในประเด็นนี้ มาประกอบกับแนวคิด
ที่ทางที่ปรึกษาได้พิจารณา พ.ร.บ. กฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเข้าถึง ถ่ายโอนและ
เชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ที ่ ท างกระทรวงพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ก ำหนดขึ้ น โดยมี ร ายละเอี ย ด
ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
7.1.1 กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้มีความพยายามศึกษาและผลักดันกฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ ายโอนและเชื่ อมโยงข้ อมูลมาโดยตลอดขั้ นตอนนี้ ทางที่ ปรึ กษาได้ ศึ กษารวบรวมข้ อมู ล
รายละเอียดเนื้อหาและประเด็นที่สำคัญ โดยพิจารณาจากกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
และเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
• พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติที่รวมเอาร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ั ล และร่ างพระราชบั ญญั ต ิ ก องทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม มาไว้ ร ่ ว มกั น
เป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียว 1 เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องการนำระบบ
1

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, บทสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ), http://web.senate.go.th/document/manual/554.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
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เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ อย่างไรก็ตามประเทศ
ไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การมีพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จะทำให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญโดยกำหนดให้มี
คณะกรรมการดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม มี นายกรั ฐมนตรี ม ี หน้ าที ่ จ ั ดทำนโยบายและแผน เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผน ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ และให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะ ได้แก่ คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม และคณะกรรมการเฉพาะด้ านอื ่ น ซึ ่ งคณะกรรมการดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม แต่ งตั้ ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่จัดทำโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายและแนวทางตามที่กฎหมายกำหนด
เป็นอย่างน้อย และให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติดังกล่าว และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนข้างต้น โดยให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติข้างต้น
โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้อง
กั บแผนพั ฒนาดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ซึ ่ งกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่ อสารร่ ว มกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 2 ดังนี้

2

พระราชโองการ ประกาศ เรื ่ อง นโยบายและแผนระดั บชาติ ว ่ าด้ วยการพั ฒนาดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม, ,
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/047/T_0001.PDF (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
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(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กำหนดเป้าหมายให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีความเร็วเพียงพอ ค่าบริการ
ไม่สูงเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ทั้งยังตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยมีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IXP)
ที ่ เป็ นศู นย์ กลางของ ASEAN ตอนเหนื อ และมี ผ ู ้ ให้ บริ การข้ อมู ล (Content Provider) ระดั บโลกมาลงทุ น
ตั้งศูนย์ข้อมูล ตลอดจนมีโคร่งข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ และมีระบบวิทยุดิจิทัล
ให้บริการ
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบกิจการมากขึ้นเพื่อลดต้ นทุน
ในการผลิตสินค้าและให้บริการ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
(3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชน โดยทำให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการของรัฐ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ทั้งนี้ภาครัฐต้องมี
ข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก และต้อง
พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ เกิดเป็น
บริการในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และสามารถหลอมรวม
การทำงานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกันได้ในอนาคต โดยมีแผนงานหลายประการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
แพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรม
และการให้บริการพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่อย่างชาญฉลาด
(5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
ในการประกอบอาชีพ ทั้งพัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้เชี่ยวชาญได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การจ้างงานมูลค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศ
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(6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาที่ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรค
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและธุรกิจ
ออนไลน์
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคมได้ กำหนดมาตรการเฝ้ าระวั งรั บมื อภั ยคุ กคามไซเบอร์ โดยเฉพาะการปกป้ องโครงสร้ างพื ้ นฐาน
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและพลังงานอีกด้วย
(2) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติเพื่อสร้างมาตรการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายไอทีของโครงสร้าง
พื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ หรือบริการที่สำคัญของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถให้บริการได้เป็นปกติ
และหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที 3 โดยบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญกำหนดให้โครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศต้องมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อ
เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุ การณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ 4 โครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงของรัฐ
ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ด้านการเงิน การธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คู่มือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน สนช. เพื่อรอ
ประกาศใช้,
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%
E0%B8%AD/3894/ (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
4
มาตรา 49 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562
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ทั้งนี้ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศมีการเฝ้าระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพื่อกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ โดยเมื่อ
เกิดภัยคุ กคาม โดยหน่วยงานต้ องตรวจสอบ เพื่อประเมิ นว่ ามีภ ั ยคุ กคามเกิ ดขึ ้ นหรื อไม่ หากมีภ ั ยคุ กคาม
ก็ต้องดำเนินการป้องกัน และลดความเสี่ยง ตลอดจนแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หากพบอุปสรรคในการรับมือกับภัยคุกคามหน่วยงานสามารถร้องขอความช่วยเหลือไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ โดยมีการแบ่งภัยคุกคามออกเป็ น
3 ระดับ 5 ดังนี้
(1) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงอย่างมี
นัยสำคัญ ถึงระดับที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ หรือ
การให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง
(2) ภั ยคุ กคามทางไซเบอร์ ในระดั บร้ ายแรง หมายถึ ง ภั ยคุ กคามที ่ โจมตี โครงสร้ างพื ้ นฐานสำคัญ
ของประเทศ และทำให้ระบบคอมพิ วเตอร์หรื อ โครงสร้างสำคั ญทางสารสนเทศที ่น ั้ นเสี ยหาย
จนไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้
(3) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต หมายถึง ภัยคุกคามที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
และทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ โครงสร้างสำคัญทางสารสนเทศที่นั้นเสียหายในลักษณะที่เป็น
วงกว้าง จนทำให้การทำงานทั้งระบบไม่สามารถควบคุมการทำงานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐได้ หรือ ไม่สามารถใช้มาตรการเยียวยาตามปกติเพื่อแก้ไขได้ และเสี่ยงลุกลามไปยังโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญอื่น ๆ โดยอาจมีผลกระทบให้บ ุคคลจำนวนมากเสียชีว ิต หรื อระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวนมากถูกทำลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ หรือกระทบ
หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกัน และ
ลดความเสี่ยง โดยเมื่อเกิดเหตุจะต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
และหากพบอุปสรรคก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ ทั้ งนี้
เมื่อมีภัยร้ายแรงที่ทำให้การให้ บริการที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน คณะกรรมการ
กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีอำนาจออกคำสั่งให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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ไซเบอร์ แห่ งชาติ ดำเนิ นการรวบรวมข้ อมู ล พยานหลั กฐาน พยานบุ คคล พยานวั ตถุ ท ี ่ เกี ่ ยวข้ อง และให้
ความช่วยเหลือในการรับมือภัยคุกความที่เกิดขึ้น โดยเลขาธิการสำนักงานมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
ขอความร่ วมมื อบุ คคลเกี ่ ยวข้ องมาให้ ข ้ อมู ล หรื อขอข้ อมู ลเอกสารสำเนาที ่ อยู ่ ในความครอบครองผู ้ อื่ น
เข้าไปตรวจสอบในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานที่ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคาม
ตลอดจนมี อำนาจสั ่งให้มี การเฝ้าระวั งและตรวจสอบคอมพิ วเตอร์หรื อระบบคอมพิว เตอร์ ดำเนินการแก้ ไข
ภัยคุกคามนั้น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัยคุกคาม โดยการเข้าถึง
ดังกล่าวจะต้องมีคำสั่งศาล
สำหรับหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน้าที่
จัดทำนโยบายและแผน ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้มีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีหน้าที่
ดำเนินนโยบายตามแผน ดูแลและดำเนินการรับมื อกับภัยคุ กคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรง และกำกับดู แล
การดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์ กลาง
เฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
ดังนั้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านพลังงานและสาธารณูปโภค หน่วยงานที่ดูแลมีหน้าที่จะต้อง
จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และหากมีการตั้งศูนย์ข้อมูล ก็จะเป็นอีกระบบคอมพิวเตอร์ที่จะอยู่
ในความดูแลของหน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในขณะที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 บัญญัติขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยมั่งคงไซเบอร์ ป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศต้องกระทำ ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ก็เป็นกฎหมายที่กำหนดให้การกระทำบางประการที่มีลักษณะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ รวมไปถึง
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การกระทำอื ่น ๆ ที่กระทำต่ อข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ เป็นความผิ ดอาญา และให้อำนาจ
เจ้าพนักงานในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าว จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำข้างต้น ซึ่งเป็น
สิ่งสำคัญในการที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความสำคัญต่อประเทศ ที่ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์เหล่านั้นโดยมิชอบ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือระบบดังกล่าว อันอาจนำมาซึ่งความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดความผิดที่กระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์หลายฐานความผิด
เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน เช่น รหัสผ่าน โดยไม่มีส ิทธิ
โดยชอบด้วยกฎหมาย การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่น การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์
ของผู ้ อ ื ่ นโดยมิ ชอบ ไม่ ว ่ าจะเป็ นการทำให้ เสี ยหาย ทำลาย แก้ ไข เปลี ่ ยนแปลง หรื อ เพิ ่ มเติ ม การรบกวน
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
หรือการกระทำที่เป็นสแปม ซึ่งการกระทำเหล่านี้ ล้วนเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้กฎหมายยังคุ้มครองระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพิ่ มเติม โดยกำหนดให้
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูล การดักรับข้อมูล การกระทำที่เป็น
สแปมที่กระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ หรือ โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ มีโทษสูงกว่าการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยังบัญญัติถึงการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความผิดอีกด้วย
โดยมุ่งเอาผิดการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง ตลอดจนข้อมูลลามกอนาจาร
ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งแบ่งเป็นผู้ ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถ
ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น และผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้อง
กำกับดูแลการใช้บริการ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้ อมูลนั้นเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งยังต้องมีมาตรการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการและระงับหรือนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่ข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งหากผู้ให้บริการทราบถึงการนำเข้าข้อมูลที่เป็นการกระทำความผิดนั้นยังละเลย
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ปล่อยให้มีการนำเข้ามาหรือปล่อยให้ข้อมูลนั้นคงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการก็จะมีความผิด สำหรับอำนาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิด
เพื ่ อหาหลั กฐานและหาตั วผู ้ กระทำความผิ ด โดยในบางกรณี เช่ น ต้ องมี การทำสำเนาข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์
ที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน การสั่งให้บุ คคลส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือการถอดรหัสลับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล หรือการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์
จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาจกระทบกระเทือนความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
ขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ หากศาลได้มีคำสั่งแล้วมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามก็จะมีโทษปรับ และปรับเป็นรายวันอีกจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
(4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กรณีมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นบางส่วนอาจเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นนอกจากจะต้องมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว ก็จำเป็นต้องมี
มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องกระทำ
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย แต่หากกรณีผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพระราชบัญญัติจะใช้บังคับในกรณีที่เป็นกิจกรรมการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นการ เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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ทั้งนี้จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562 มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ โดยมีหลักการคือการจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งการขอความยินยอมจะต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือ หรือทำโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้การขอความยินยอมจะต้องแยกส่วนจากข้อความอื่นชัดเจน มีแบบหรือ
ข้อความที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ต้องใช้ภาษาที่อ่านง่ายและต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจ
ผิดในวัตถุประสงค์ที่ขอความยินยอม และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่ อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมเท่านั้ น
นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลยังต้องเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ หรือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทีไ่ ด้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
กรณีที่ไม่จำต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็ บ รวบรวม การนำไปใช้ หรื อ
เปิดเผยข้อมูล ได้แก่
- การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือ
สถิติ โดยต้องมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest)
- เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบ ัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่ส ัญญา หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น (Contract)
- เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล (Public task)
- ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate interest) แต่ต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์
ดังกล่าวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legal obligation)
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นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นการเฉพาะ
ด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพเป็นต้น โดยห้าม
มิให้มีการเก็บรวบ ใช้ หรือเปิดเผยรวมข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้ น
เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ
ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเข้าถึงและ
ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม หากผู้ ค วบคุ มข้อ มูล ส่ว นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบได้
ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้ อมู ล
ส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล
ข้อมูล และกรณีมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และหาก
มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ต้องดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ทั้งนี้ในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด หรือการดำเนินกิจการจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
หรือระบบอย่างสม่ำเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก หรือมีกิจกรรมหลั กเป็นการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ตลอดจนประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บท
การดำเนินงาน ออกประกาศหรือระเบียบตลอดจนกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และมีอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
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ส่วนบุคคล และมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนตรวจสอบการกระทำ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดมาตรการการลงโทษออกเป็ น
3 ประเภท ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่ง อันได้แก่ การชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือ
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริ ง
ความรับผิดทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก รวมไปถึงความรับผิดทางปกครอง
(5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ตราขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการบริหารงานและการให้บริการของภาครัฐ สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 6 เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ และบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน มีสาระสำคัญกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำ
บริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล และทำให้ข้อมูลภาครัฐเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงและปลอดภัย
เพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพ ในการอำนวยความสะดวกในการให้ บริ การและการเข้ าถึ งของประชาชน ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ
เพื่อกำหนดกรอบและทิ ศทางการบริ หารงานภาครั ฐและการจั ดทำบริ การสาธารณะในรู ปแบบของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกัน
จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว ตลอดจนจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัล ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญั ตินี้
และติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางและศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยให้มีสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย

6

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.) , https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/
(สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
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สำหรับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะต้องกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน มีระบบ
การคุ้มครองข้อมูลในทุกขั้นตอน มีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลรวมทั้งมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครอง
ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอีกด้วย ทั้งหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐในระดับหน่วยงานด้วย
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ ภาครัฐสามารถบริหารงานผ่านระบบดิจิทัล สามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ จึงกำหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล โดยหน่วยงานที่นำข้อมูลไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอำนาจของตน
เท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูล ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูล โดยสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ต้อง
ปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ สำหรับการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ ต่อประชาชน กำหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสำนักงานทำหน้าที่ในการประสานงานให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่ าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการของหน่วยงานตนเอง
ที่ได้จัดทำในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้การจัดทำเห็นได้ว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนั้น
หากเป็นข้อมูลทั่วไปหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอำนาจของตน แต่หากเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งโดยหลักการ
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่มีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจจะพิจารณาอาศัยฐานกรณีดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิเช่นนั้นก็จำเป็นต้องมีกฎหมาย
ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐในการที่จะขอข้อมูลจากอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อมาใช้ประโยชน์
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(6) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกัน
การทำธุรกรรมแบบปกติที่มีการทำเป็นหนังสือ ตลอดจนรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสมอกับการทำหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน โดยพระราชบัญญัติกำหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
ทำหน้าที่วางนโยบายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ใช้บังคับการทำธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวกั บ
ครอบครัว และธุรกรรมที่เกี่ยวกับมรดก7
พระราชบั ญญั ต ิ ว ่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 มี สาระสำคั ญคื อ รั บรองสถานะ
ทางกฎหมายของข้ อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผู กพั นและการบั งคับใช้ ทางกฎหมาย
ของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ถือว่าการจัดทำข้อความ
ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เป็นการทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่
กฎหมายกำหนด แล้ วหากเป็ นข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ท ี ่ สามารถเข้ าถึ งและนำกลั บมาใช้ ได้ โดยความหมา ย
ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังรับรองการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้วิธีการตามที่กฎหมายกำหนดมีผล
ทางกฎหมายเช่ นเดี ยวกั บการลงลายมื อชื ่ อ ซึ ่ งเป็ นวิ ธ ี การที ่ เหมาะสม น่ าเชื่ อถื อ สามารถระบุ ต ั วตนของ
เจ้าของลายมือชื่อได้ และการลงลายมือชื่อนั้นสามารถแสดงถึงการแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อได้ จริ ง
ส่ วนในทางการพิ จารณาคดี แพ่ ง คดี อาญาและคดี อ ื ่ น ๆ ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ก ็ ได้ ร ั บการรั บรองให้ ร ั บฟั ง
เป็นพยานหลักฐานได้ โดยการชั่งน้ำหนักพยานขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ๆ แต่ศาลจะปฏิเสธไม่รับฟัง
เพราะเหตุเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
สำหรับการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 รับรองการทำคำเสนอและคำสนองในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงบัญญัติให้การเสนอเพื่อทำ
สัญญาผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่
บุคคลทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ หรือการเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ
ให้ ถ ื อเป็ น คำเชิ ญชวนเพื ่ อ ทำคำเสนอ และห้ ามมิ ให้ ป ฏิ เสธสั ญ ญาที ่ เ กิ ด จากระบบแลกเปลี ่ ยนข้ อ มู ล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
7

พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549 ประกอบ มาตรา 3 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
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สำหรับภาครัฐเอง มีการกำหนดให้การติดต่อกับภาครัฐสามารถกระทำผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งคำขอ
การอนุญาต การจดทะเบียน การชำระเงินกับหน่วยงานรัฐ รวมไปถึงการออกคำสั่งทางปกครอง ประกาศโดย
หน่วยงานรัฐ ซึ่งได้มีรูปแบบเหมาะสม สามารถแสดงหรืออ้างอิงเพื่อใช้ภายหลังโดยคงความครบถ้วนสมบูรณ์
กำหนดวิธีการที่ทำให้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ ประเภท ลักษณะ รูปแบบลายมือชื่อ และแสดงได้ว่าเจ้าของ
ลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดจนมีวิธีการแจ้งการตอบรับด้วย เพื่อเป็นหลักฐานว่า
มีการดำเนินการด้วยวิธ ีการอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกต่ อประชาชน และต่อภาครั ฐเอง
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐมีหน้ าที่จ ั ดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติ ในการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการควบคุม
การใช้งาน ระบบสำรองข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอยู่เสมอ และหากมี
การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานรัฐจะต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2544 มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กำหนด
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกระเบียบหรือประกาศต่าง ๆ
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ทางที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแนวนโยบายรัฐบาลและ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและ
เชื่อมโยงข้อมูล โดยสรุปผลการศึกษารายละเอียดดังนี้
• การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2560 ให้ทุกกระทรวง และหน่วยงานตามรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่ งครั ด พ.ศ.2559 ดำเนิ นการประเมิ นรู ปแบบและจำนวนศู นย์ ข ้ อมู ลที ่ จำเป็ นสำหรั บ
การดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ ขณะเดียวกันก็ได้ให้สำนั กงาน
รั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) (สรอ.) ขณะนั ้ นพั ฒนาแนวทางและมาตรฐาน
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ในการดำเนินการในเรื่องบริ การศูนย์ข้ อมูลของหน่วยงานภาครัฐในรู ปแบบต่ าง ๆ ซึ่งได้ มี
การจั ดทำ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาศู นย์ ข ้ อมู ลภาครั ฐ (Government Data Center
Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ไว้แล้ว
• วันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มีการติดตามการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงต่าง ๆ โดย
กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลดิบทั้งหมด การเตรียมการเรื่อง infrastructure และการร่วม
ขับเคลื่อน/ผลักดันหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยข้อมูล ภายในเดือน ธันวาคม 2561
กระทรวงพลังงานตั้งโจทย์จะสามารถดำเนินการนำร่อง เรื่องการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยผู้ผลิตขนาดเล็ก และมอบโจทย์เรื่องการสร้าง
การรับราคาพลังงาน : ราคาน้ำมัน ให้ปตท.รับผิดชอบ โดยกระทรวงพลังงานจำเป็นต้องจัดหา
storage แบบ Network เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
• วันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการดำเนินงานเกี่ยวกับ Data Center และคลาวด์ของภาครัฐ ระบบจะถูกแบ่งเป็น
4 ระดับคือ
o คลาวด์ระดับกระทรวง ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยการเช่าใช้บริการการประมวลผลและ
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐ

o คลาวด์ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นรูปแบบที่มี Data Center อยู่แล้ว
และพัฒนาต่อยอดให้ได้มาตรฐาน กับรูปแบบที่มี data center อยู่แล้วและวางแผนจะ

ย้ายไประบบคลาวด์ทั้งหมดผ่านการเช่าใช้บริการการประมวลผลและการจัดเก็บข้ อมูล
จากผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐ
o คลาวด์กลางภาครัฐ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

o Data Center กลางภาครัฐ เพื่อให้บริการข้อมูล ทำให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามองค์กร
มีประสิทธิภาพ
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• วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติ
o ให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้ านสารสนเทศเพื่ อการประมวลผลข้ อมู ล (Infrastructure Architecture) และ
กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ไปใช้เป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจ ิทั ล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลต่อไป ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการ
จัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ตามที่
กระทรวงดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคมเสนอ เพื ่ ออำนวยความสะดวกในการจั ดทำรายการข้ อมู ลภาครั ฐ
ง่ายต่อการสืบค้นและเข้าถึงในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ
ซึ่งต้องมีการร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงาน
7.1.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
จากรายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิ จการ
พลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียมในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และจากมุมมอง
ที ่ ทางที ่ ป รึ กษากำหนดเพิ ่ มเติ ม ในประเด็ น ที ่ เกี ่ ย วข้ องกั บ กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บของหน่ ว ยงานที ่ ท าง
คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติพลังงาน ซึ่งมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาจำนวน 17 ฉบับได้แก่
1. พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
4. พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
5. พ.ร.บ. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
6. พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
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8. พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
9. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
10. พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
11. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562
12. พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
13. พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
14. พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
15. พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534
16. พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
17. พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
เนื่ องจากกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางที่ปรึกษาจึงได้รวบรวมประเด็นสำคัญ
ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายดังกล่าวกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มหี น้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว โดยแยกเป็นหน่วยงานตามรายชื่อดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการขนส่งทางบก
กรมศุลกากร
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• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่ อให้ เกิ ดการกำหนดนโยบายและการบริ หารพลั งงานของประเทศที ่ เป็ นอั นหนึ ่ งอั นเดี ยวกั น โดยให้ มี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานรวมทั้งกำกับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้มี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้ง
การเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ และมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาพลั งงานของประเทศ ตลอดจนเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ติ ดตามความเคลื ่ อ นไหว
ของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยให้อำนาจขอข้อมูลที่จำเป็ น
เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน
สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น จากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ สำนักงานนโยบายพลั งงานจึงเป็นศูนย์กลาง
ที่มีการรวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงาน มีข้อพิจารณาที่จะต้องมี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อป้องกันและปราบปรามการโจมตีทางไซเบอร์
ไม่ให้กระทบกับข้อมูลพลังงานที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ทั้งนี้สำหรับอำนาจ
ที่สำนักงานอาจขอข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ได้นั้น หากเป็นการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง พระราชบัญญัต ิการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานสามารถเชื่อมโยงระบบเพื่อ นำข้อมูลไปตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอำนาจของตนได้
โดยต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูล แต่หากเป็ นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลหรื อเป็ นการขอข้ อมูลส่วนบุ คคลจากบุ คคลใด ๆ ก็จะต้ องปฏิ บัต ิ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งในกรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่ามีอำนาจโดยเป็นการ
จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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(2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับ
การอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยี
ด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และมีหน้าที่กำกับดูแลโรงงาน
ควบคุม และอาคารควบคุมให้ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
ที่ได้มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเข้ามาทุก ๆ ปี
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีอำนาจเสนอนโยบาย เป้าหมาย มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้สาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น เป็นการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยกำหนดให้โรงงานควบคุม และอาคาร
ควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง และกำหนดให้
ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานหรืออาคารแต่ละแห่ง ตลอดจนต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุกปี ทั้งนี้อธิบดีมีอำนาจ
ออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับการใช้พลังงาน เพื่อตรวจสอบว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการทำกำหนดหรือไม่ และให้ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออุดหนุน
การลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดจนการให้ความรู้ ศึกษาวิจัย และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
อนุรักษ์พลังงาน
สำหรับการกำกับดูแลนั้นพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้อำนาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของโรงงานและอาคารควบคุม หากพบว่าโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือน หากไม่ทำตามจะมีการบังคับตามกฎหมายซึ่งมี
บทลงโทษทางอาญา
โดยพระราชบั ญญั ต ิ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดการควบคุ มเกี ่ ยวกั บความมั ่ นคงแข็ งแรง
ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม
และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร โดยรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร
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เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารกำหนดให้มี คณะกรรมการควบคุมอาคาร ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี กำกับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รับขึ้นทะเบียนและ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้สาระสำคัญของกฎหมายกำหนดควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร โดยจะต้องขอรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และอาคารอื่น ๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบอาคาร และ
การใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
สำหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดประเภท ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกภายใต้อำนาจมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบ มีผลทำให้การก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีอำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารนอกเหนือไปจากพระราชบัญญัติ
การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ด้วย ทำให้กฎกระทรวงที่ออกมานั้นเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เจ้าของอาคาร
ควบคุมจะต้องปฏิบัติตามในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารควบคุมนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้มีกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารซึ่งมีพื้นที่รวมกัน
ในหลังเดียวตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน โดยครอบคลุ มถึ ง
อาคารชุมนุมคนและอาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งยังกำหนดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในอาคารจะต้องมีอย่างเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ
เพื ่ อการนั ้ น อย่ างไรก็ ตามอาคารที ่ อยู ่ ในขอบข่ ายกำหนดของกฎกระทรวงนี ้ แต่ ได้ ย ื ่ นคำขออนุ ญาตหรื อ
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แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้งานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้
มีผลบังคับใช้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัต ิโรงงาน พ.ศ.2534 เป็นภารกิจของกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งหมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร
มีกำลังรวม 50 แรงม้าขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือใช้คนงาน 50 คนขึ้นไป โดยแบ่งโรงงานเป็น โรงงานจำพวกที่ 1
สามารถประกอบกิจการได้ทันที โรงงานจำพวกที่ 2 จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ และ
โรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้เมื่อการออกใบอนุญาตแล้ว หากจะมีการขยายกิจการไม่ว่าจะเป็น
การเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่จะทำให้กำลังเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด จะต้อ งได้รับ
อนุญาตขยายโรงงานเสียก่อน เว้นแต่เป็นการขยายเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดมลพิษ การลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ไม่ต้องได้รับอนุญาตแต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยพระราชบัญญัติโรงงานนี้ไม่ใช้บังคับแก่ โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์
แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
สำหรับ กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์พลังงานมีห น้าที่ ดำเนิน การตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยพระราชบัญญัติ
การพัฒ นาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดนิยามโรงงานให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2534 ดั ง นั ้ น การพิ จ ารณาสถานะของโรงงานที ่ จ ะอยู ่ ภ ายใ ต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลจึ ง ต้ อ งพิ จ ารณา
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534
นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534 ได้มีการตรากฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูล
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 กำหนดให้แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง.8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
และแจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง.9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยมี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องกำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 กำหนดแบบการแจ้ง และประกาศสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน กำหนดวิธีการแจ้งข้ อมูล ทั้งนี้ข้อมูล
ในแบบ ร.ง.8 ประกอบด้วย ปริมาณสินค้าสำเร็จรูป และมูลค่าการจำหน่าย แรงงาน วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้
ในการประกอบกิจการ ผลพลอยได้ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย ตลอดจนรายละเอียด
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น ให้รายงานทั้งความต้องการ
ไฟฟ้าทั้ง on peak, off peak และ holiday พลังงานไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้ารี แอคตีฟ และค่าไฟฟ้า รวมถึง
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รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้ำ เช่น แก๊ส น้ำมัน ถ่านหิน เป็นต้น และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ โดย
การส่งแบบรายงานนั้นอาจกระทำโดยยื่นทางไปรษณีย์ ส่งโทรสาร หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่แบบ
ร.ง.9 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการประกอบกิจการ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยการส่งแบบรายงานนั้นอาจกระทำโดยยื่นทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้นโรงงานที่อยู่ภายใต้ กฎกระทรวงฉบับนี้จึ งต้ องมีการรายงานข้ อมูลไปยัง สำนักงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นระยะ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากเชื้อเพลิง
ชนิดอื่นรวมอยู่ด้วย โดยหากเป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
ก็จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจั ดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 ตราขึ้นเพื่อใช้ แทนที่พระราชบั ญญั ติ
การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2496 โดยเปลี่ยนสำนักงานพลังงานแห่งชาติเป็นกรมพัฒนาและส่งเสริมพลั งงาน
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน โดยกำหนดอำนาจ
หน้าที่ในด้านหนึ่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ค้นคว้า พัฒนา เกี่ยวกับการผลิต
แปรรูป ส่งและใช้พลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน และสร้างระบบการผลิต แปรรูป ระบบส่งและระบบใช้
พลังงาน รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม ฝึกอมรม เผยแพร่ความรู้ ทั้งยังกำหนดอำนาจในด้านการกำกั บดูแล
โดยให้มีอำนาจกำหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่ง
พลังงาน ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น ตลอดจนกำหนดอัตราค่าตอบแทน
สำหรับการใช้พลังงานที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 กำหนดให้พลังงานควบคุ ม
อยู่ในความควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยห้ามผู้ใดผลิตหรือขยายการผลิต
พลังงานควบคุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และหากมี
กฎหมายเฉพาะกำหนดการอนุ ญาตหรื อ ได้ส ัม ปทาน ก็จะต้องปฏิบ ั ติ ตามกฎหมายเฉพาะนั ้นด้ว ย ทั้ง นี้
พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 ได้กำหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวม
ของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานงานควบคุม ทั้งนี้ การขออนุญาตนั้นมี
กำหนดครั้งละไม่เกิน 4 ปี โดยการยื่น แบบ พค. 2 ซึ่งกำหนดตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2539)
ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได้ โดยในแบบคำขอจะให้กรอกรายละเอียดของเครื่องต้นกำลังที่ ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม วิธีการผลิต
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พลังงานควบคุม วัตถุดิบหรือวัสดุธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เงินลงทุน วัตถุประสงค์ของการผลิ ตพลังงาน
ควบคุม ซึ่งหากเป็น การผลิต เพื่ อจำหน่ ายจะต้อ งแจ้ง ด้ว ยว่ าจำหน่า ยให้แ ก่ ใคร มีอัตราจำหน่ายกี ่ บ าท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดจนชื่อผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 ให้อำนาจอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ออกคำสั่งควบให้ผู้ผลิตพลังงานควบคุม ลดหรือเพิ่มการผลิต การจำหน่ายหรือการใช้พลังงาน
ควบคุม เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ตลอดจนเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนอย่างสูงที่เรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน
ควบคุม ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีอำนาจสั่งให้ผู้ผลิต
พลังงานควบคุมในกรณีเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคล ทรัพย์สิน อนามัยของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ เปลี่ยนแปลงซ่อมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่ องอุปกรณ์
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ จัดหา หรือสร้างสิ่งใด ๆ ซึ่งจะขจัดหรือป้องกันอันตราย และอาจสั่งให้งดการผลิต การส่ง
การใช้ หรือการจำหน่ายพลังงานควบคุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม
หรือจัดการขจัดหรือป้องกันอันตราย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานควบคุมพลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาด
การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ว่ามีใครเป็นผู้ผลิตบ้าง มี รายละเอี ยด
ในการผลิตอย่างไร และพลังงานที่ผลิตได้นั้นไปอยู่ที่ใด
(3) กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งการค้า การกลั่น
ตลอดจนการกำหนด ควบคุมและพัฒนามาตรฐาน คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงโดยพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นิยามความหมายของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ผู้กระทำการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยซื้อ
นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิงด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียม มีการกำหนดให้ผู้คา้ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณรวมกัน
ทุกชนิดตั้งแต่ 100,000 เมตริกตันต่อปี หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดเดียว 50,000 เมตริกตัน ต้องได้ใบรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดการค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าที่ยังไม่ถึงเกณฑ์
ที่กฎหมายกำหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีด้วย หากจะดำเนินกิจการค้าน้ำมันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ
ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันต้องส่งบัญชีตามแบบและรายการเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บ
น้ำมันแต่ละชนิดที่นำเข้า ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และ ที่เหลืออยู่แต่ละเดือนภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป
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โดยยื่นส่งโดยตรงหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักการค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจ
พลังงาน หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์8 โดยข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อมูล ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฉบับนี้ อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
นอกจากนี้ผ ู้ ใดจะประกอบกิ จการเป็ นผู ้ ขนส่งน้ ำมั นจะต้ องแจ้ งต่ ออธิ บดี ตามแบบที่ อธิบดี กำหนด
เพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำมัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ทั่วประเทศ อันมีผลเป็นการห้ามผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือ
คุณภาพแตกต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เข้าไปให้สถานที่เพื่อเก็บตัวอย่าง สั่งให้ตรวจสอบปริมาณน้ำมัน ยึด อายัดกรณีสงสัย
ฝ่าฝืน สั่งให้ส่งเอกสาร เรียกมาสอบถาม
พระราชบัญญัต ิการควบคุมน้ำมันเชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมน้ ำมั น
เชื้อเพลิง ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและมาตรการการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหาย
หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้มีการกำหนดประเภท
กิจการควบคุมของการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คลังน้ ำมันเชื้อเพลิง และการ
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแบ่งกิจการควบคุม 3 ประเภท ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที กิจการที่
ต้ องแจ้ งให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที ่ ทราบก่ อน และกิ จการที ่ ต ้ องได้ ร ั บใบอนุ ญาตจากอธิ บดี กรมธุ รกิ จพลั งงาน
โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมแต่ละประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่ น เรื่อง
ชนิดน้ำมัน ภาชนะที่บรรจุ สถานที่ประกอบกิจการ ทั้งคลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิ ง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับหน่วยงานของรัฐคณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐใดจัดให้ มี
คลังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ เพื่อให้บริการ ทั้งนี้กฎหมายให้ความคุ้มครอง
การขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยห้ามกระทำด้วยประการใด ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคแก่การขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ไม่ว่าจะเป็นบนบก ในน้ำ ใต้พื้นท้องน้ำ หรือพื้นท้องทะเล เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากรัฐมนตรี ทั้งห้ามมิให้มีการทอดสมอเรือ เกาสมอ ลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์ใด ๆ ในเขตระบบการขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในน้ำ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนเป็ นผู้รับสัมปทานในการจัดให้มีคลังน้ำมัน
เชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของรัฐก็ได้
8

กฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ
กลั่นผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2559
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อย่างไรก็ดี โรงกลั่นน้ำมันฝาง แหล่งน้ำมันดิบฝาง อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 750 บาร์เรลต่อวัน จากหลุมผลิต
ทั้งหมด 62 หลุมส่งเข้าโรงกลั่นฝาง เพื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปใช้ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก 9
จึงเป็นการดำเนินการของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอบประโยชน์ชาวไร้อ้อยโดยให้ชาวไร้อ้อยและเจ้าของโรงน้ำตาลทรายมีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต จนถึงการจัดสรรรายได้จากการขาย โดยมีการกำหนดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อย
และน้ ำตายทรายที ่ ผลิ ตจากออ้ อยของชาวไร้ ผ่ านคณะกรรมการต่ าง ๆ และให้ ม ี คณะกรรมการอ้ อยและ
คณะกรรมการน้ำตาลซึ่งมีตัวแทนจากชาวไร้อ้อยและโรงงานอยู่ด้วย ทั้งนี้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2527 ให้มีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสูงสุดกำหนดแผนการปลูกและ
ผลิตอ้อยและการผลิตน้ำตาลทราย ทั้งท้องที่และพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน
สถาบันชาวไร่อ้อย ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และกำหนดระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบ
และควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตายทราย และให้มีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด และควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อยและคณะกรรมการ
น้ำตาลทราย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐ ชาวไร่อ้อย และโรงงานทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการในอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด ทั้งกำหนดในมีการจดทะเบียน
ชาวไร้อ้อย หัวหน้าชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย เพื่อให้การจัดการระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่าย
อ้อยและน้ำตาลทรายบรรลุผล กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้โรงงานต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการต่าง ๆ
กำหนดขึ้น ทั้งยังควบคุมการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย โดยการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทรายนั้นจะต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งมีกระบวนการกำหนด
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและ
โรงงาน และให้มีกองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาล
ทรายตลอดจนรั กษาเสถี ยรภาพของอุ ตสาหกรรม และราคาน้ ำตาลทรายที ่ ม ี การกำหนดไปถึ งผลพลอยได้
ของการผลิตน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นการผลิต บรรจุ เก็บรักษา สำรวจ ขนย้าย และการส่งมอบ ทั้งนี้รายได้ จาก
9

Saranya Thongthab, “เร่งวิจัยพัฒนาต่ออายุแหล่งน้ำมันดิบ ‘ฝาง’ - The Bangkok Insight”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2562,
https://www.thebangkokinsight.com/77891/.
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ผลพลอยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานด้วย โดยในปัจจุบันโรงงาน
น้ำตาลบางแห่งได้มี การผลิตไฟฟ้ าโดยอาศั ยพลังงานส่วนเกินที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำตาลตลอดจน
ผลพลอยได้โดยมีการนำไอน้ำและชานอ้อยมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งโรงงานที่ผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในและโรงงานที่มีกำลังผลิตเกินความต้องการ ทั้งนี้อาจดำเนินการในรูปแบบที่โรงงานน้ำตาล
ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเอง หรือตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เป็นอีกหน่วยธุรกิจแยกออกจากโรงงานน้ำตาล ซึ่งใน
อุตสาหกรรมอ้ อยและน้ ำตาลนั้ น มี รายงานพื้ นที่ ปลู กอ้ อยและปริ มาณผลผลิ ตอ้ อยเพื ่ อส่ งโรงงาน ตลอดจน
การคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตน้ำตาลทรายในแต่ละปี ในปริมาณที่ค่อนข้างแม่นยำและชัดเจน 10
เมื ่ อวั นที ่ 11 ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ที ่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี ม ี มติ เห็ นชอบแผนการปรั บโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยกำหนดแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมการ
ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน รวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ องอื่ น ๆ ได้ ทั้งนี้ตามระเบี ยบคณะกรรมการอ้ อยและน้ ำตาลว่ าด้ วยการผลิ ต การบรรจุ
การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงาน
ปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 กำหนดให้โรงงานจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรตามชนิด
และคุณภาพที่คณะกรรมการกำหนด โดยการนำน้ำตาลทรายดิบออกจำหน่ายภายในราชอาณาจักรจะกระทำได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
ซึ่งมีประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง กำหนดประเภทกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้
โรงงาน จำหน่ายน้ำตาลทรายดิบในราชอาณาจักรและเงื่อนไขในการอนุญาต พ.ศ. 2550 กำหนดให้กิจการ
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล และแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในกิจการที่ให้โรงงานสามารถจำหน่ายน้ำตาลทรายดิ บ
ภายในประเทศไทย โดยโรงงานที่ประสงค์จะจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบให้กับกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมต้อง
ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานของกิจการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเป็นผู้ดำเนินการผลิตเอทานอลเองด้วยนั้น
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 น้ำมันเชื้อเพลิงมีความหมายรวมถึง
เอทานอลและไบโอดีเซลด้วย ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็ นน้ำมัน
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล | กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2019,
http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2151.
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เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 พ.ศ.2548 ดังนั้นโรงงานที่รับซื้อน้ำตาลทราย
จากโรงงานน้ำตาลเพื่อนำมาผลิตเอทานอล จึงเป็นผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นผู้กลั่นหรือ
ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในกฎหมายดังกล่าวโดยอาจต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน หรือจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และรายงานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและในกรณีที่เป็นผู้ค้าน้ำมันซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ผู้ค้ าน้ำมัน
ดังกล่าวจะต้องส่งแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือน
ถัดไปให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
สำหรับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย กำหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ กำหนดนโยบายแผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และติดตามประเมินผล และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอนโยบายแผนงานและการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากและข้อความเตือน เสนอความเห็น
เกี่ยวกับกำหนดเวลาขาย สถานที่ห้ามขาย วิ ธีการขายและการโฆษณา กำหนดหลักเกณฑ์การบำบัดรักษาฟื้นฟู
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอื่น ๆ
สำหรับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ผู้ผลิตหรือนำเข้าจะต้องจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลากและ
ข้อความเตือน และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนด ทั้งกำหนดสถานที่ห้ามขายและ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวันเวลาที่ห้ามขายซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรี ตลอดจนห้ามขายให้แก่บุคคลที่กฎหมาย
กำหนด และกำหนดห้ ามวิธ ี การขายบางประเภทเช่ น เครื่องอั ตโนมัต ิ การเร่ ขาย หรือการส่ งเสริ มการขาย
โดยลดราคา ตลอดจนห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกฎหมายให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ผลิตหรือนำเข้า
สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธุรกิจพลังงานนั้น เป็นสถานที่
ซึ่งห้ามขายตลอดจนห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่นกัน ซึ่งครอบคลุมสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และหมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็น
เขตสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น
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(4) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลตามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงานด้วยการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในประเทศ บริหารจัดการการให้สัมปทานปิโตรเลียม ทั้งสัมปทานสำรวจและผลิ ต รวมถึงการเก็บรักษา
ขนส่ง ขายและจำหน่าย รวมถึงการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน
โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ จัดทำแผนการจัดหาเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้เหลว (Liquefied
Natural Gas) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก ส่งเสริมและสนั บสนุนการใช้ถ่ านหิ น
ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมความร่วมมือด้านการสำรวจและพัฒนา
แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น 11 รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม
และเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น ๆ
โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
โดยบัญญัติให้ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดจะสำรวจหรือผลิต จะต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ
ได้รับสัญญาจ้างบริการ และให้มีคณะกรรมการปิโตรเลียมทำหน้ าที่ให้คำแนะนำรัฐมนตรีในการให้สั มปทาน
การต่อเวลา และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้สำหรับผู้รับสัมปทาน จะต้องเป็นบริษัท มีทุน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม โดยแบ่งเป็นสัมปทาน
สำรวจปิโตรเลียม มีระยะเวลา 6 ปี และสัมปทานผลิตปิโตรเลียมมีระยะเวลา 20 ปี ลดลงจากกฎหมายฉบับเดิมที่ให้
ระยะเวลาสัมปทานผลิต 30 ปี โดยกรมเชื้อเพลิงเป็นผู้กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจ ทั้งยังกำหนดสิทธิหน้าที่
ของผู้รับสัมปทานและการให้หลักประกันของรัฐ ทั้งนี้การทำสัญญาสัมปทานกำหนดให้มีการจ่ายค่าภาคหลวง
ตอบแทนรัฐ ส่วนกรณีสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการนั้น ให้มีการกำหนดแบบสัญญาขึ้นมีรายละเอียด
กำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันตามกฎกระทรวง
ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องรายงานผลการประกอบกิจการ
ปิ โ ตรเลี ย ม แผนงานและงบประมาณประจำปี ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และระยะเวลาที ่ อ ธิ บ ดี ก ำหนด
โดยในระยะเวลาการผลิต กำหนดให้ผ ู้รับสัมปทานต้ องส่ งรายงานประจำวัน ภายในเวลาสิบสามนาฬิ กา
11

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, “ภารกิจหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”, สืบค้น 20 ตุลาคาม 2562,
https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/882.
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ของวันถัดไป และส่งรายงานประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 12 และรายงานดังกล่า วให้ถือเป็น
ความลับและไม่ให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่กรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ ได้รับรายงานหรือพึงได้รับ
รายงาน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหรือบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เป็นการ
นำข้อสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียงและเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคหรือ
สถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว โดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสนเทศด้านพาณิชย์ให้มากที่สุด หรือได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของผู้รับสัมปทาน
ต้องกระทำโดยไม่ชักช้า
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 อนุวัตการก่อตั้งองค์กรร่วมไทยมาเลเซียตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจั กรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวี ปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันของสองประเทศ ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยบังคับตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในพื้นที่เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดการจัดเก็บภาษีสำหรับกิจการปิโตรเลียม
เป็นการเฉพาะ แยกออกจากประมวลรัษฎากร โดยกำหนดวิธีการคำนวณกำไรสุทธิ การยื่นแบบแสดงรายการ
เงินได้ ซึ่งต้องยื่นแบบครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่จะพึงมีสำหรับ
ระยะเวลาบัญชีนั้น และสิ้นปีบัญชี โดยใช้แบบแสดงรายการเงินได้ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และ
กำหนดให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
ในการประเมิ น ภาษี เ บี ้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ ่ ม โดยในกรณี จ ำเป็ น เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี อธิ บ ดี
กรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งเป็ นหนังสือ ให้บริษัทแสดงบัญชี หลักฐาน รายงาน หรือแจ้งข้อความใด ๆ
ซึ่งเกี่ยวกับ หรือซึ่งอธิบดีมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 กำหนดให้
สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยซึ่งหมายถึงเขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะ
500 เมตร โดยวั ด จากแต่ ล ะจุ ด ของขอบด้ า นนอกของสถานที ่ ผ ลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในทะเล ให้ ถ ื อ ว่ า
อยู ่ ใ นราชอาณาจั ก ร และการกระทำความผิ ด ตามกฎหมายไทยที ่ เ กิ ด ขึ ้ น บน เหนื อ หรื อ ใต้ ส ถานที่
ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย ให้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร เนื่องจากในบางครั้งสถานที่
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ผลิตปิโตรเลียมนั้นอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งกว่า 12 ไมล์ทะเล จึงจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดขึ้น
เป็นการเฉพาะ โดยให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสืบสวนสอบสวนเบื้อ งต้น ทั้งมีอำนาจตรวจค้นเรือ หรือ
อากาศยานและสอบสวนผู้ควบคุมและบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้นในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะใช้หรือ
ได้ใช้ในการก่อวินาศกรรม หรือกระทำความผิดอาญาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การเดินเรือในเขตปลอดภัย
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติด้วย
(5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน ตลอดจนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว และประเทศมาเลเซียโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งระบบ 43,253 เมกะวัตต์
โดยมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 14,629.58 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นการรับซื้อไฟฟ้ามาจากมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
และไฟฟ้าจากต่างประเทศ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีภารกิจในการเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) รวมทั้งเป็นเจ้าของ
โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National Transmission Grid) และสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่กระจายทั่วประเทศ 13
และเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานได้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบโครงข่ายพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งต้องยอมให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นเชื่อมต่อระบบ โดย
กำหนดให้การสร้างโรงไฟฟ้าผลิตสูงกว่า 20 เมกะวัตต์เพื่อใช้เอง หรือ 6 เมกะวัตต์ เพื่อขายประชาชน หากประสงค์
จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องยื่นคำขอและ
ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้รับผิดชอบกิจการและบำรุงรักษาเขื่อน
กั้นน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ และสิ่งอื่นที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง

13

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, “การดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า”, สืบค้น 21 ตุลาคาม 2562,
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=132.
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อำนาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีอำนาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลซึ่งไม่ใช่เคหสถานเป็นการชั่วคราว มีอำนาจเดินสายส่งไฟฟ้าไฟฟ้ า ปักหรือตั้งเสา และ
สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่ตั้งโรงเรือน ประกาศเขตเดินสายไฟฟ้า และรื้อถอนหรือทำลายสิ่งที่อยู่
ในเขตเดินสายไฟ ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ
ในการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้มีคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนด
นโยบายดำเนินงาน และมีผู้ว่าการทำหน้าที่บริหารกิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการเข้าถึง มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการระบบ และจัดทำ
แผนแม่บทมาตรฐานความมั่นคงปลอดภั ย 14 และมีระบบ cyber security ของโรงไฟฟ้าต่ าง ๆ เพื่อควบคุ ม
การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโรงไฟฟ้า
สำหรับการกำกับดูแลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องจัดทำงบประมาณประจำปีโดยเสนองบลงทุนแก่คณะรัฐมนตรี
และงบทำการเสนอแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และจัดทำรายงานผลงานและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
โครงการและแผนงานที่จะทำ ในอนาคตเสนอรัฐมนตรีปีละครั้ง นอกจากนี้การที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ประกอบ
กิจการพลังงาน จึงต้องส่งรายงานการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามที่กำหนด
ทั ้ งนี ้ การประกอบกิ จการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตนั ้ น เป็ นการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้ นฐานที ่ สำคั ญ
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้ องจัดให้มีมาตรการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รั บความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

14

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, รายงานประจำปี 2561, 2562, http://www.egat.co.th/images/businessop/annualreport/2561/annual-report-61-th.pdf, หน้า 38.
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(6) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 และรับโอนกิ จการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมดมาจากการปิโตรเลี ยม
แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท โดยได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 15 และ
มี กระทรวงการคลั ง เป็ นผู ้ ถ ื อหุ ้ น รายใหญ่ ถ ึ งร้ อ ยละ 51.111 16 ทั ้ งนี ้ ปตท.มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ำมันและค้า ปลีก
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจการกลั่น และการลงทุนต่างประเทศ 17
การประกอบกิจการของ ปตท.จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการ
ประกอบกิจการพลังงาน (กิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ในกิจการก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมยังอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด้วย และอยู่ภายใต้ กรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องมีการรายงานการประกอบกิจการและ
ข้ อมู ลต่ าง ๆ ตามกฎหมายเหล่ านี ้ ไปยั งหน่ วยงานที ่ ร ั บผิ ดชอบ นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน)
เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
ทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น

15

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), “เกี่ยวกับ ปตท.”, สืบค้น 23 ตุลาคาม 2562,
http://www.pttplc.com/th/About/Pages/About-PTT.aspx.
16
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 2562,
http://ptt.listedcompany.com/misc/ar/20190320-ptt-ar2018-th.pdf, หน้า 118.
17
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), “เกี่ยวกับ ปตท.”
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(7) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คณะกรรมการกำกั บกิ จการพลั งงานจั ดตั ้ งขึ ้ นตามพระราชบั ญญั ต ิ การประกอบกิ จการพลั งงาน
พ.ศ. 2550 มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ คุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการ โดยกำหนดให้การประกอบกิจการพลังงานต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน มีการกำหนดประเภท ขนาดและลักษณะกิจการที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลสถิติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาจกำหนดให้กิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่ต้องมาแจ้งต่อ
สำนักงานก็ได้
สำนักงาน มีอำนาจรับผิดชอบงานธุรการ รวมไปถึงศึกษารวบรม วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการพลังงาน สภาพการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน
และห้ามมิ ให้ผ ู้ ร ั บใบอนุ ญาตเรียกเก็ บค่ าบริ การเกิ นกว่ าอั ตราค่ าบริ การที่ คณะกรรมการให้ ความเห็ นชอบ
และกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน
ทั้งนี้กิจการพลังงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กิจการไฟฟ้า ซึ่งหมายความถึงการผลิต การจัด
ให้ได้มา การจัดส่ง การจำหน่ายไฟฟ้า หรือการควบคุมระบบไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า การขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
การจัดหาและค้าส่ง ก๊าซธรรมชาติ หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึง
การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง และกิจการระบบโครงข่ายพลั งงาน หมายถึงกิจการระบบส่ ง
โครงข่ายไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของตนเอง โดยต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับการใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานให้ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อทราบด้ วย ทั้งต้องเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และ
อัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน เพื่อป้องกันการผูกขาด
สำหรับการส่งข้ อมูลนั้ น พระราชบั ญญัติ การประกอบกิ จการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผ ู ้ รั บ
ใบอนุญาตจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน เช่น แผนการประกอบกิจการ ผลการประกอบ
กิจการ ผลการดำเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและขุมชน
การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีแสดง
สถานะการเงินและงบการเงินให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องเก็ บรักษา
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เป็นความลับ ห้ามเผยแพร่เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับใบอนุญาต เจ้าของข้อมูล หรือ
เป็นผู้มีอำนาจเปิดเผยได้ตามกฎหมาย หรือศาลมีคำสั่ง ทั้งนี้การส่งข้อมูลอาจส่ งทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ด้วยการเข้ารหัสและชื่อผู้ใช้งาน ส่งโดยตรงที่สำนักงาน ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางโทรสาร 18 เช่น
ข้อมูลประเภทและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า จะต้ องนำส่งทุก ๆ 1 เดือน รายจ่ายทุกไตรมาส
สรุปการผลิตไฟฟ้าจริ งและแผนการผลิตรายเดื อนทุ ก ๆ 1 เดือน และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ทุก ๆ 1 เดือน หรื อ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าเป็นเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิ ต การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องอยู่ใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยต้องได้รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และยังคงมีอำนาจตามกฎหมายฉบับเดิมเท่าที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
(8) การไฟฟ้านครหลวง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 กำหนดให้การไฟฟ้านครหลวงมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจดำเนินการจัดให้ได้มาและจำหน่ายไฟฟ้า
ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ก ารไฟฟ้านคร
หลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

19

โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ทำ

หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้านครหลวงตลอดจนวางข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีผู้ว่าการ
เป็นผู้บริหารกิจการ
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานของเอกชนเป็นการชั่วคราว เดินสายส่งศักย์สูงย่อยหรือสายส่ง
ศักย์ต่ำไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ตลอดจนตั้งเสา สถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนที่ดิน
ซึ่งไม่ใช่ท่ีตั้งโรงเรือน โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน หากต้องได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์นั้นให้เวนคืนตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีอำนาจรื้อถอนป้าย โครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งอื่นเพื่อความปลอดภัยในการส่ง
พลังงานไฟฟ้า โดยหากเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว การไฟฟ้านครหลวงต้องใช้เงินทดแทน
18

ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561
19
การไฟฟ้านครหลวง, “มีที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้งสิ้น 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด”, สืบค้น 23 ตุลาคาม
2562, https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/3967.
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การไฟฟ้านครหลวงมีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้า โดยนำศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA มาใช้เพื่อเป็นระบบตรวจสอบ วิเคราะห์
ข้อมูลและการทำงานของระบบควบคุม สำหรับการบริหารจัดการควบคุมแรงดันร่วมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 20
สำหรับการกำกับดูแลนั้นกฎหมายกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวงทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี กล่าวถึง
ผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้านครหลวง และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ และ
แผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า และต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีก ำไร
ขาดทุน นอกจากนี้เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ประกอบการพลังงาน จึงต้องส่งรายงานการดำเนินงานให้แก่
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ทั้งนี้การประกอบกิ จการของการไฟฟ้ านครหลวงนั้ น เป็นการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้ นฐานที่ สำคั ญ
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีมาตรการ
เฝ้าระวังภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้
ระบบคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้า
นครหลวงมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
(9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 กำหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์ผลิต จัดให้ได้มา
จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์
20

PPTV Online, “การไฟฟ้านครหลวงพาชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (คลิป)”, สืบค้น 19 ตุลาคาม 2562,
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/28514.
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แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเขตอำนาจส่วนภูมิภาคนอกเหนือเขต การไฟฟ้านครหลวง และมีอำนาจเขตประเทศ
ใกล้เคียง ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าการทำหน้าที่บริหารกิจการการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ อำนาจ
หน้าที่ ข้อบังคับ และนโยบาย ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจใช้สอยหรื อ
เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานของเอกชนเป็นการชั่วคราว
เดินสายส่งศักย์สูงย่อยหรือสายส่งศักย์ต่ำไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ตลอดจนตั้งเสา สถานีไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ต ่ าง ๆ ลงบนที่ด ิ นซึ่ งไม่ ใช่ ที ่ต ั้ งโรงเรื อน โดยต้องจ่ ายค่ าตอบแทนการใช้ท ี่ ดิ น หากต้องได้ มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เวนคืนตามกฎหมาย ตลอดจนมีอำนาจรื้อถอนป้าย โครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือ
สิ่งอื่นเพื่อความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยหากเป็นสิ่งทีมีอยู่ก่อนแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องใช้เงิน
ทดแทน
ทั้งนี้การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่าย เป็นสาธารณูปโภค และอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และการไฟฟ้ าส่วนภูม ิภาคได้ มี การนำระบบควบคุ มการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ (SCADA) 21 มาใช้ร่ วมกั บ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ตลอดจน มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้าสู่
ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย 22
การประกอบกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านพลังงาน
และสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป และการที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงอยู่ภายใต้ บังคับของ พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดถึงแนวทางการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

21

การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค, รายงานประจําปี 2561 การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค, 2562,
https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/PEAV02.pdf, หน้า 38.
22
ในที่เดียวกัน, หน้า 51.
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(10) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกเป็นกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบ
การขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและ
วางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดเกี่ยวกับการขนคน สัตว์หรือสิ่งของ โดยทางบก
ด้วยรถ โดยกำหนดให้การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่ ง
ส่วนบุคคล ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่อาจขอรับใบอนุญาตได้ ตลอดจน
กำหนดการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเอกสาร
รวมถึงรายงานการขนส่งและรายงานอุบัติ เหตุที่เกิดจากการขนส่ง นอกจากนี้ยังกำหนดถึงการรับจัดการขนส่ง
ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดถึงลักษณะของรถที่จะใช้ในการขนส่งให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รั บการตรวจ
สภาพและรับรองตามกฎหมาย และกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ กำหนดให้ผู้ประจำรถ
ต้องมีใบอนุญาตและกำหนดคุณสมบัติไว้ ทั้งกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกำหนดเกี่ยวกับสถานีขนส่ ง
ซึ่งกรมการขนส่งจัดให้มีหรือบุคคลอื่นจัดตั้งโดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบก ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการขนส่งทางบก การพัฒนาและดำเนินการสถานีคนส่ง ตลอดจนกำหนด
มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกในเรื่องต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด และให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง
บกกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ทำหน้าที่กำหนดเกี่ยวกับการขนส่งประจำทางและ
ไม่ประจำทาง ทั้งลักษณะ เส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการ จำนวนรถ อัตราค่าบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับจัดการขนส่ง ขณะที่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการใช้รถ โดยกำหนดให้มีจดทะเบียน และได้เสียภาษีประจำปี และกำหนดการใช้รถแต่และ
ประเภท ตลอดจนการออกใบอนุญาตรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ใบอนุญาตขับรถประเภทต่าง ๆ และกำหนด
เกี่ยวกับการเสียภาษีประจำปี
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(11) กรมศุลกากร
กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า และการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์ร วบรวมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติศ ุลกากร พ.ศ. 2560 กำหนดให้การนำของเข้าและการส่งของออกจะต้ อง
ดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่าง ๆ โดยต้องยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรให้ครบถ้วนตามพิกัดและอัตรา
ของของนั้น โดยใบขนสินค้านั้นจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งชนิดแห่งของ ปริมาณ น้ำหนัก และคุณภาพแห่งของ
ราคาศุลกากร ประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางควบคุมการนำเข้าส่งออก โดยมีการกำหนดเกี่ยวกับวิธีการนำ
ของเข้าและส่งของออกทางทะเล ทางบก และทางอากาศ รวมถึงกำหนดเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร ตลอดจนอำนาจของพนักงานศุลกากร ทั้งนี้ในการนำเข้าหรือส่งออก
ของนั้น ของบางประเภทเป็นของต้องห้ามมิให้นำเข้าหรือส่งออก และของบางประเภทเป็นของต้องกำกัด คือต้องมี
การได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายในการนำเข้าหรือส่งออก
สำหรับการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรนั้น มีการประกาศกฎกระทรวง โดย 23
- กรณีส่งออกก๊าซธรรมชาติกำหนดให้เจ้าของสินค้าที่ขนส่งสินค้าทางท่อหรือผู้รับผิดชอบการขนส่ง
ยื่นรายงานการนำเข้า และบัญชีสินค้า และยื่นใบขนสินค้า ซึ่งมีเอกสาร บัญชีราคาสินค้ารายเดือน และ
ใบรับรองปริมาณก๊าซธรรมชาติรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำเข้า โดยมีการ
ตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าผ่านทางท่อ ด้วยวิธีการตรวจวัดโดยผ่านมาตรวัด
- สำหรับการส่งออกพลังงานไฟฟ้า ให้เจ้าของพลังงานไฟฟ้าจัดทำรายงานการนำเข้าและบัญชีสินค้า
และใบขนสินค้ายื่นต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำเข้า โดยใบขนสินค้า
ขาเข้าต้องมีเอกสารบัญชีสินค้า บัญชีราคาสินค้า และข้อมูลยื นยันปริมาณและมูลค่าพลังงานไฟฟ้า
ที่นำเข้ารายเดือน โดยตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต ิ ดตั้ง
ณ ประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศผู้นำเข้า

23

กฎกระทรวง กำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
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- สำหรับการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า
ที่ส่งออก ผู้ส่งออกต้องจัดทำบัญชีข้อมูลสินค้า และใบขนสินค้าขาออกแสดงบัญชีราคาสินค้าและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการส่งออกยื่นต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือน
ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรมศุลกากรจึงมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับของที่ได้มีการนำเข้าหรื อส่งออก
ไปด้วย
(12) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ในการ
อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการอุ ตสาหกรรมแร่และโลหการ ตามกฎหมายแร่ และกฎหมายโรงงาน
โดยพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ มีหน้าที่เสนอ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
นโยบายและแผนแม่บทนั้น และให้มีคณะกรรมการแร่ มีหน้าที่ให้คำแนะนำรัฐมนตีในการประมูลเขตแหล่งแร่
การอนุญาตเกี่ยวกับประทานบัตรการทำเหมืองประเภทที่ 2 และ 3 ซึ่งมีพื้นที่เกินกว่า 100 ขึ้นไป และการทำเหมือง
ในทะเล และการทำเหมืองใต้ดินหน้าที่อื่น ๆ และคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเกี่ยวกับ
ประทานบัตรการทำเหมืองแร่ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 100 ไร่
สำหรับการกำกับดูแลกำหนดให้การสำรวจแร่ต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่
หรืออาชญาบัตรพิเศษ การทำเหมืองแร่จะต้องได้รับประทานบัตร การขุดหาแร่รายย่อยต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และการร่อนแร่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม โดยแร่ที่ได้จาก
ประทานบัตร จากการทำเหมือง การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ จะต้องชำระค่าภาคหลวงแร่ จึงจะสามารถทำ
การซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนได้ ทั้งนี้การประกอบธุรกิจแร่ที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย
ครอบครอง เก็บ หรือ ขนแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ได้รับอาชญาบัตรและประทานบัตรต้องมีการรายงานผล
การดำเนินงาน รวมทั้งอธิบดีมี อำนาจประกาศให้ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ครอบครอง ผู้เก็บ ผู้ร ับใบอนุญาตแต่ งแร่
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ใช้แร่ ต้องรายงานการซื้อ การขาย การครอบครอง การเก็บ การแต่งแร่
การประกอบโลหกรรม หรือการใช้แร่
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แม้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการแร่ แต่ด้วยตามพระราชบัญญัติ
แร่นั้น นิยามแร่รวมถึงถ่านหินและหินน้ำมันด้วย ทำให้กิจการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจึงมีความเกี่ยวพันกับ
พระราชบัญญัติแร่ด้วยในกรณีที่มีการใช้ถ่านหินหรือหินน้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้า
(13) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ดำเนินภารกิจอันพึงเป็น
งานของธนาคารเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน
โดยในการดำเนินการของธปท. มีคณะกรรมการ 4 คณะได้แก่
(1) คณะกรรมการธปท. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการบริหารงานของธปท. เช่น พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ
(2) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ทำหน้าที่กำหนดและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการเงินของ
ประเทศ
(3) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ทำหน้าที่กำหนดและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
(4) คณะกรรมการระบบชำระเงิน ทำหน้าที่กำหนดและติดตามการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การชำระเงินที่ธปท.ดูแล และระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคาร
สำหรับการกำกับดูแลธปท.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจกำกับดูแลโดยทั่วไป โดยทุกสิ้น
สัปดาห์ ธปท.มีหน้าที่เผยแพร่รายงานแสดงฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการ
ธนบัตร เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ต้องจัดทำรายงานสภาพเศรษฐกิจและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐมนตรีเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและแนวทางการดำเนินงาน
ด้วย และจัดทำรายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายการชำระเงิน แนวทางการ
ดำเนินงานและประเมินผล เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี ทุกหกเดือน สำหรับการเปิดเผยข้อมูลนั้น
ห้ามมิให้ผู้ว่าการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของธปท. เปิดเผยกิจการ ซึ่งตามปกติวิสัยพึงสงวนไม่เปิดเผย หรือ
กิจการที่คณะกรรมการต่าง ๆ มีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่การ
สอบสวนหรือพิจารณาคดี การเปิดเผยเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
ฐานะหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงิน การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานใน
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ประเทศและต่างประเทศที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในประเทศและต่างประเทศ การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศที่หน้าที่กำกับดูแลหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ หรือกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือการเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(14) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีหน้าที่กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ของประเทศและโลก โดยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและเสนอคณะรัฐมนตรีตามลำดับก่อนจะมีการ
ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ให้มีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ดำเนินงานเป็นเจ้าหน้าที่เลขานุการ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจัยและติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และโลกตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติของประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจ
ของสั งคมของประเทศ ตลอดจนกรอบการลงทุ นประจำปี ของรั ฐวิ สาหกิ จ ของเสนองบประมาณประจำปี
ของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งพิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
ส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาต่าง ๆ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ หน่วยงานของรัฐมี หน้ าที่ รายงานผลการปฏิบ ัติ งานประจำปี และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อสำนักงาน โดยการรายงานผลนั้นต้องไม่ซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มขั้นตอนการรายงาน
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้สำนักงานสามารถนำข้อมูลจากรายงานผลดังกล่ าวไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างบูรณาการ
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(15) สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เนื่องจากได้ยุบ
เลิ กสถาบั นบริ หารกองทุ นพลั งงาน (องค์ การมหาชน) และตั ้ งสำนั กงานกองทุ นน้ ำมั นเชื ้ อเพลิ งขึ ้ นแทน
โดยรับผิดชอบงานธุรการในการบริหารของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งที่รับโอนเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินมาจาก
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547
ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้กรอบการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่เสนอแผนรองรับวิกฤตและรายงานผลการปฏิบัติงาน กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
หรือได้รับเงินชดเชย อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามแผนรองรับวิกฤต และหน้าที่ อื่น ๆ ตามกฎหมาย โดยมีอำนาจ
ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย สำหรับสำนักงานกองทุนน้ำมัน
เชื ้ อเพลิ ง ทำหน้ าที ่ เป็ นหน่ วยงานธุ รการ โดยมี ผ ู ้ อำนวยการเป็ นผู ้ ร ั บผิ ดชอบบริ ห ารกิ จการขึ ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ในการดำเนินงานของกองทุน กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้มีการส่งเงินเข้ากองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด โดยกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตภายในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตและจำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนให้กรมสรรพสามิตตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีเป็นน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่นำเข้า ให้ผู้นำเข้าส่งเงินเข้ากองทุน ให้แก่กรมศุลกากรตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนกรณีก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติที่ซื้อหรือได้มาจากรัฐ ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่งเงินเข้ากองทุนให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ทำการ โรงกลั่น สถานที่เก็บและสถานีจำหน่ ายน้ำมันเชื้อเพลิ ง
เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ
หรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน หรื อวัตถุใด เพื่อพิจารณาการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ำมัน
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นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด ซึ่งจะมีขึ้นในกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าต้ นทุนของ
ผู้ประกอบการทำให้เกิดการขาดทุนในปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ จึงกำหนดให้มีการจ่ายเงินเพื่ อชดเชย
ผลการขาดทุนให้แก่ผู้ค้าน้ำมันได้ ป้องกันการลดปริมาณจำหน่ายหรืองดการจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
ในการเก็ บเงิ นเข้ ากองทุ นน้ ำมั นเชื ้ อเพลิ งนั ้ นจะเห็ นได้ ว ่ ากฎหมายได้ กำหนดให้ เป็ นหน้ าที ่ ของ
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วแต่กรณีและให้หน่วยงานดังกล่าวส่งเงินให้กั บ
สำนักงานกองทุนน้ำมันอีกครั้ง เช่นเดียวกับการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายผ่า นหน่วยงานข้างต้นเช่นกัน จึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ โดยผู้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจะต้องยื่นเรื่องที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติตามแบบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงใน
ประเทศนั้น การส่งเงินเข้ากองทุนและการขอรับเงินชดเชยเป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้มีการนำส่งเงินพร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิต โดยมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินหรือการรับเงินชดเชย ได้แก่ บัญชีสรุปแสดงปริมาณและอัตราของน้ำมันเชื้อเพลิงที่
ส่งออก บัญชีสรุปแสดงชนิด ปริมาณ อัตราของน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออก/รับเข้าโรงกลั่น บัญชี
สรุปแสดงชนิด ปริมาณ และอัตราของไบโอดีเซลที่นำมาผสมเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว รายงานสรุปการส่งเงินเข้า
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานสรุปการรับเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และรายงานสรุปการส่ งเงินคืนกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ขอคืนภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยจำนวนอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม เช่นเดียวกับ
ใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยื่นต่อกรมศุลกากร
ทั้งนี้มี พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เดิมที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน และได้มีการออกคำสั่งตั้งกองทุน
น้ำมันตลอดจนมาตรการการส่งเงินเข้ากองทุนและการได้รับเงินชดเชย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ใช้แทนที่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 โดยปัจจุบันมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง
กำหนดมาตรการเพื ่ อแก้ ไขและป้ องกั นภาวการณ์ ขาดแคลนน้ ำมั นเชื ้ อเพลิ ง ออกมาเพื ่ อให้ สอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีอำนาจ
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กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคาและกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย ณ โรงกลั่นเพื่อใช้ในประเทศ
หรือที่นำเข้าเพื่อใช้ในประเทศ หลักเกณฑ์การคำนวณและค่าการตลาด ค่ าขนส่งน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิง และราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นหรือราคาขายปลีก ตลอดจนสามารถกำหนดให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่ง
หน้าโรงกลั่นต่อคณะกรรมการได้ ซึ่งทำให้จากเดิมที่อำนาจในการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย
อยู่กับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กลายไปเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ดังนั้นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงมีข้อมูลที่ได้จากแบบรายงานสรุปเมื่อมีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือ
รับเงินชดเชย ซึ่งมีการดำเนินการผ่านกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และส่งต่อมายัง
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(16)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2562 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และ
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดการทรัพยากร และบริหารราชการของกระทรวง โดยมี
อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
พลังงาน รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
2. พัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารของกระทรวงพลังงาน และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติงาน
3. จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบ ัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
กระทรวงพลังงานในต่างประเทศ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบ ัติราชการของหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงพลังงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงพลังงาน
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานในภารกิจของงานด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
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9. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
10. ศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
11. ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
แม้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะไม่ได้มีหน้าที่ในทางปฏิบัติการ แต่การกำหนดนโยบายเป้าหมาย
และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ นั้น จำเป็นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานใน
การดำเนินงาน การได้มาซึ่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญ เนื่องจากสำนักปลัดมิได้เป็นผู้เก็บข้อมูล
เหล่านั้นมาโดยตรง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์
ตามอำนาจหน้าที่ของตนได้
นอกจากนี้สำนักงานปลัดยังมีหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จึงต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
ให้ปลอดภัย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทางที่ปรึกษาได้รวบรวมรายละเอียด สาระสำคัญ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนำมา
สรุปผลการศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลด้านพลั งงาน
แสดงในรูปที่ 7.1-1
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7.1.1.2 ข้อเสนอแนะทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ ว ยเหตุ ท ี ่ ห ลั กการตามกฎหมายเดิ ม ของหน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชนกำหนดให้ ห น่ ว ยงาน
ใช้ความระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน้าที่และ
อำนาจของแต่ละหน่วยงานก็แยกกันไปตามเหตุผลการทำงานดั้งเดิมโดยไม่สามารถถ่ายโอนและเชื่อมโยงกันได้
โดยง่ายด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย ดังนั้นพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ.2562 จึงกำหนดวางหลักเกณฑ์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ภาครั ฐสามารถ
บริหารงานผ่านระบบดิจิทัล และสามารถบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ จึงกำหนดให้มีศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางและมีมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล โดยหน่วยงานที่นำข้อมูล
ไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอำนาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะต้องมีการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ทางที่ปรึกษาได้นำผลการศึกษาทบทวนข้อมูลด้านกฎหมายการเข้าถึง ถ่ายโอน และเชื่อมโยงข้ อมู ล
มาจัดเตรียมประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อจะใช้ใน
การเตรียมความพร้อมและรายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติฯ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต โดยเบื้องต้นทางที่ปรึกษาได้สรุปผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
• การเชื่อมโยงข้ อ มูล บางหน่ว ยงานเป็น หน่ว ยงานที ่มี กฎหมายรองรั บ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
การนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน จึงมีข้อจำกัดในการที่จะให้หน่วยงานอื่นใน
การเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอนหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในระยะเริ่มต้นหน่วยงานที่ต้องการ
ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะต้องใช้การหารือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือและการ
อนุญาตการเชื่อมโยงข้อมูลโดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน หรือ
จัดทำเป็นหนังสือเพื่อขอความยินยอม ต่อมาในระยะถัดไปจะใช้รูปแบบการบูรณาการทำงานภายใต้
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวงหรือ ระหว่างกระทรวง ซึ่งในปัจจุบัน ทางสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจ ิทัล พ.ศ. 2562 เมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ.
บู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ผ่า นระบบดิ จ ิ ท ั ล ได้ โดยจะต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน ข้ อ กำหนด และ
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หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ในส่วนนี้ทางที่ปรึกษาจะแนะนำให้ทาง สนพ.
เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในอนาคต
• การจัดเก็บข้อมูล จากหลักการตามกฎหมายเดิมของหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดให้แต่ละหน่ วยงาน
ใช้ความระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 จึงกำหนดวาง
หลักเกณฑ์และกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ภาครัฐสามารถบริ หารงาน
ผ่านระบบดิจิทัล สามารถบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ จึงกำหนดให้มีศูนย์
แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล กลางและมี ม าตรฐานเกี ่ ย วกั บ การเชื ่ อ มโยงและแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ดิ จ ิ ทั ล
โดยหน่วยงานที่นำข้อมูลไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอำนาจของตนเท่านั้น
และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มี
สิทธิเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ที่ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วย รวมทั้งจะต้องดำเนินการจัดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ LOG ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้
• ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อน ในอนาคตทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
จะต้องวางแผนการศึกษาวิจ ัย และพัฒ นารูป แบบหรือเครื่องมือทั้งทางกฎหมายหรือเทคโนโลยี
ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ทันเวลา มีความถูกต้อง และระบบมีความ
ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
สาระสำคัญกำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมี
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกำหนดให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สำคัญทางสารสนเทศต้องมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน
ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงของรัฐ ด้านบริ การภาครัฐ
ที่สำคัญด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
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• การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อให้การทำงานได้สำเร็จ
ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยกำหนดผู้มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย คล่องตัวและ
ยืดหยุ่นเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้ศูนย์ฯสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
• การเผยแพร่ข้อมูลหรือการให้บริการข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติคือภาคประชาชนและภาคเอกชน ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมู ลภายใต้ศูนย์ฯ
จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ตนเองที่ได้จัดทำในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลแล้ว ไปยังศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐภายใต้สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และในอนาคตทางที่ปรึกษามี
ข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลหรือสารสนเทศด้านพลังงานที่พัฒนาขึ้นเฉพาะตาม
ความต้องการสารสนเทศด้านพลังงานในรูปแบบที่แตกต่ างจากที่ได้จัดทำไว้ปกติ ดังนั้นการปรับปรุ ง
กฎหมายมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ อุปกรณ์ทั้ง Hardware หรือ Software ที่มี
ความสามารถสูงขึ้น
• รูปแบบการจัดตั้งองค์กรหรือระดับของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ
เนื่องจากการยกระดับความสำคัญของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคตจะเป็นการกำหนด
ทิศทางในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต เบื้องต้น
ทางที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้
o ระดับภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
o ระดับภายในกระทรวงพลังงาน

o ระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือองค์กรอิสระ

o ระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เป็นอิสระโดยแนวทางนี้จะมีลักษณะเดียวกันกับ EIA (Energy Information Administration)
ของสหรัฐอเมริกา และในอนาคตยกระดับเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งอาเซียนได้ต่อไป
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หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้กำหนดทั้งรูปแบบของชุดข้อมูลและรูปแบบการรับส่งข้อมูล สิ่งเหล่านี้ถือว่า
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
เป็นปัญหาอุปสรรคในการพั
ฒนาศูนย์ฯ ในอนาคต
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
ดังนั้นทางที่ปรึแผนพลั
กษาจึงงานของประเทศไทย
งทำการศึกษาอำนาจหน้าที่และกฎระเบียบที่ทาง สนพ. มีอำนาจในการบั
งคับใช้บสมบูรณ์
รายงานฉบั
ในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งดำเนินการศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขั
บเคลื่อนแผนพับ ทัฒ้งนารั
บาลดิ
จิทัลอทีงปฏิ
่ทางรับฐัตบาลโดยกระทรวงดิ
จิทัลเพื
่อเศรษฐกิ
จและสังคม ญ ญั ติ
โดยการยกระดั
4 ฐระดั
บจะต้
ิตามและดำเนินการให้
ส อดคล้
องตามพระราชบั
ได้พัฒนาขึ้นจำนวน 6 ฉบับ เพื่อเป็นการลดช่องว่างและแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวในการเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 เบื้องต้นทางที่ปรึกษาได้เสนอแนะแนวทาง
โดยผลการศึกษาพบว่า ทาง สนพ. สามารถจัดทำ “ธรรมาภิบ าลข้อมูล ภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูน ย์
ขั ้ น ตอนการกำหนด “ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ ด้ า นพลั ง งาน” ของศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็น กลไกหลักในการขับ เคลื่อนศูน ย์ฯในอนาคต และสอดคล้อง
ตามพระราชบั
ญญัตหิการงานและการให้
ารบริหารงานและการให้
บริการภาครั
ฐผ่านระบบดิ
ิทัล พ.ศ.2562
จะต้องสอดคล้อง
ตามพระราชบั
ญญัติการบริ
บริการภาครั
ฐผ่านระบบดิ
จิทัล จพ.ศ.2562
ซึ่งเป็ซึน่งกฎหมาย
กับธรรมาภิ
ฒนารัฐอบาลดิ
จิทัล ฐแสดงใน
รูปที่ 2.1.2.3-1
ที ่ พ ั ฒ นาขึ
้ น เพื ่ อ เป็บาลภาครั
น การแก้ฐซึป่งั ญกำหนดโดยคณะกรรมการพั
หาอุ ป สรรคในการเชื ่ อ มโยงข้
มู ล ภาครั
ให้ ส ามารถดำเนิ
น การได้
โดยที่ไม่ขัดแย้งกับกฎระเบียบและข้อบังคับการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
เจ้าของข้รููอปมูที่่ล� 7.1-2
โดยมีขั้้ข�นั้นตอนการกำำ
ตอนการพั�ฒหนด
นาดั“ธรรมาภิิ
งรูปที่ 27บาลข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัังงาน” ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

รูปที่ 7.1-2 ขั้นตอนการกำหนด “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
นย์สารสนเทศพลั
งานแห่ฐด้งชาติ
รูปที่ 27 ขั้นตอนการพัฒนาของศู
“ธรรมาภิ
บาลข้อมูลงภาครั
านพลังงาน”
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ทั้งนี้หากอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 จะทำ
ให้ขั้นศูนตอนต่
ย์สารสนเทศพลั
งงานแห่งชาติสามารถเชื
่อมโยงข้
จากหน่วยงานต่
าง อๆมูเป็ลภาครั
น “ศูนฐย์ด้แาลกเปลี
่ยนข้อมูลกลาง
อไปหลังจากการกำหนดเป้
าหมายเพื
่อพัอฒมูลนา“ธรรมาภิ
บาลข้
นพลังงาน”
งงาน” เพื่องใช้งานแห่
ประโยชน์
ข้อมูลการศึ
ตามวัตกถุษารายละเ
ประสงค์ หน้อีายทีดกรอบธรรมาภิ
่และอำนาจของศูนบย์สาลข้
ารสนเทศพลั
งงานแห่
ของศู นด้ย์าสนพลั
ารสนเทศพลั
ง ชาติ
อ มู ล ภาครั
ฐ งชาติ
โดยกำหนด “ธรรมาภิ
ด้าานพลั
งงาน” สอดคล้ธอีกงกั
บกรอบธรรมาภิ
อมูลภาครักฐษาโดยกำหนด
ที่ได้มีการประกาศใช้
เป็นสิ่งบทีาลข้
่สำคัอญมูทีล่จภาครั
ะต้อฐงเข้
ใจแนวทางและวิ
ารพั
ฒนาดังกล่าวบาลข้
โดยผลการศึ
เบื ้ อ งต้สินทพบว่
บ าลข้
ล เป็อนมูหลั
ลำดั บ แรกในการพั
ธิ หน้าาทีการวางนโยบายธรรมาภิ
่ และความรับผิดชอบในการบริ
หารจัอดมูการข้
ลพลัก งการสำคั
งานทั้งที่มญาจากหน่
วยงานอื่น ๆ ทีฒ่เกีนา
่ยวข้อง และ
ที่จัดทำโดยศูนย์เอง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน มีระบบการ
ลในทุกขั้นจำกั
ตอนด (มหาชน)
มีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็
โดย บริษคุัท้มอิครองข้
นเทอร์เอน็มูตประเทศไทย
42นปั จจุบั น
ตลอดจนกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลรวมทั้งมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครอง
ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอีกด้วย
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สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ศูนย์ฯสามารถจัดทำข้อมูลในรูปแบบ “ข้อมูลแบบเปิด”
(Open Data) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แทนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแบบเดิมตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 รวมถึงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการนี้จะทำให้ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่ละเรื่องและกฎระเบียบของหน่วยงานแต่ละ
แห่ง ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้เลยในทางปฏิบัติ เพราะแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดตามกฎหมายดังได้กล่าวไว้แล้ว
แต่ด้วยแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 นี้จะทำให้
สามารถบูรณาการข้อมูลพลังงานทั้งหลายตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายเปิ ดช่องทางให้แก้ไขปัญหาองค์กรที่แยกส่วน
กันทำงานโดยเสนอผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและคณะรัฐมนตรีได้

7.1.2 กฎหมายข้อบังคับความมั่นคงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากที่ได้มีการศึกษาทบทวน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอน และเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎกระทรวง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาจัดเตรี ยมความพร้อมและ
รายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่ อให้ การพัฒนาศู นย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ทำงานได้
อย่างสมบูรณ์ในอนาคต
ในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กล่าวมาแล้ว ทางที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การบำรุงรักษาระบบและการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเหมาะสม
ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยในระบบ ICT เป็นเรื่องที่ทางทุกภาคส่วนเริ่ มเห็นถึงความสำคัญ
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายทางกฎหมายเบื ้ อ งต้ น สำหรั บ การจั ด ทำ
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารออกมาจำนวนมาก รวมทั้ง
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กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ผ ลั ก ดั น แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
(Data Government Framework) ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในหัวข้อนี้
ดั ง นั ้ น ทางที ่ ป รึ ก ษาดำเนิ น การศึ ก ษารายละเอี ย ดข้ อ มู ล ตั ้ ง แต่ ก ารเก็ บ รวบรวม การนำไปใช้
และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำการศึกษาในหัวข้อที่ 2.1.2 มาพิจารณาร่วมกันกับกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตลอดจนมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ์ด้านพลังงาน วิเคราะห์แนวโน้มและประเมิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยพระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ให้อำนาจขอข้อมูลที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็ น
รายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น จากหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ได้ ทั้งนี้
ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมู ลกับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งหากได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะต้องมีการปรับปรุง รูปแบบวิธีการในการเชื่อมต่อข้อมูล
และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
ความมั่นคงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลั งงานจะไม่ได้มีหน้าที่ ในทางปฏิบัติการ แต่มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์
และจั ด ทำข้ อ มู ล ซึ ่ง ใช้ ใ นการกำหนดนโยบาย เป้ า หมาย และผลสั ม ฤทธิ ์ข องกระทรวงพลั งงาน พั ฒ นา
ยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการบริหารงานและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ข้อมูล ที่
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สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีอยู่ ข้อมูลที่สำนักงานได้มาจึงไม่ใช่ข้อมูลที่สำนักงานฯ จัดเก็บมาโดยตรง
โดยอาศัยฐานอำนาจของตนเอง แต่ได้มาโดยการเชื่อมต่อข้อมูลมาจากส่วนอื่น ๆของกระทรวงพลังงาน
สำหรับอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานั้น ไม่มีกฎหมาย
กำหนดไว้เป็น การเฉพาะ อำนาจการเปิดเผยข้อมูล จึงเป็นไปตามกฎหมายที่ให้อำนาจหน่ว ยงานต้นทาง
ในการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็น
ฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรื อเชื่อมโยงข้อมูลเหล่า นี้ ไม่ว ่าจะเป็น
ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล
ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้ นอกจากนี้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลัง งาน ในฐานะหน่ว ยงานที่ มีห น้าที่จ ัดสรรและบริห ารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน
เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงพลัง งาน ก็จ ะมีส ่ว นในการจัด การและบริห ารทรั พยากรที่จ ะใช้ใ นการ
ดำเนินงานศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หากได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายใต้
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้พลังงานควบคุมอยู่ใ นความ
ควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ์พลังงาน โดยห้ามผู้ใดผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน
ควบคุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาด
การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานงานควบคุม ทั้งนี้ในแบบ
คำขอรับใบอนุญาตผลิ ตพลังงานควบคุม พค.1 จะให้กรอกรายละเอียดของเครื่องต้นกำลังที่ใช้ในการผลิต
พลั ง งานควบคุ ม วิ ธ ี ก ารผลิต พลัง งานควบคุ ม วั ต ถุ ด ิ บ หรื อ วั ส ดุ ธ รรมชาติท ี ่ใ ช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง เงิ น ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งหากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายจะต้องแจ้งด้วยว่าจำหน่ายให้แก่ใคร
มีอัตราจำหน่ายกี่บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดจนชื่อผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม แต่ไม่พบว่ามีกฎหมาย
บัญญัติให้มีการรายงานการผลิตพลังงานภายหลังได้รับอนุญาตแล้วกลับมายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานแต่อย่างใด
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ในขณะที่พระราชบั ญญัติการส่งเสริมการอนุร ักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้โรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง
และกำหนดให้ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานหรืออาคารแต่ ละแห่ง ตลอดจนต้องส่ง
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทุกปี โดยในรายงานจะมีข้อมูลสรุปผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เช่น ข้อมูล
การใช้อาคาร ข้อมูลระบบไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สัดส่วน
การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานอีกด้วย นอกจากนี้ย ังมีข้อมูล ของโรงงานซึ่งต้องรายงานแจ้งข้ อ มูล
รายเดือนตามแบบ ร.ง.8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และแจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง.9 ภายในเดือน
เมษายนของปีถัดไป ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานต่อสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำหรับอำนาจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุร ัก ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 เองไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่ อมโยงข้อมูลกับสำนัก งาน
นโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สำนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลั งงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อ
สาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูลว่า ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผย
ได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมธุรกิจพลังงาน
การกำกับดูแลธุรกิจ พลังงาน มาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ค้าน้ำมันต้องส่งบัญชีตามแบบรายการที่กำหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมัน
เชื้อเพลิง แต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละ
เดือนต่อพนั กงานเจ้าหน้า ที่ ภายในวัน ที่ส ิบ ห้า ของเดื อนถัด ไป ซึ่งกรมธุร กิจ พลั งงานได้ มี กฎกระทรวง
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กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บ ของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ล ะชนิดที่น ำเข้ ามา
ในราชอาณาจักร ซื้ อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่าย ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546
กำหนดแบบแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้ค้าน้ำมันจะต้องรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงาน เรียกว่าแบบ นพ.201
ถึง นพ. 212
สำหรับอำนาจของกรมธุรกิจพลังงานในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น พระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิงได้กำหนดให้อาจเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันไม่พบว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นไว้แต่อย่างใด ดังนั้น
หากได้มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ก็ควรต้องมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย
ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
การกำกับดูแลกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กำหนด
หน้าที่ให้ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตลอดจนผู้รับจ้างผลิต มีหน้าที่ต้องรายงานผลการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด
โดยได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ซึ่งกำหนดหน้าที่ในการรายงานผลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่า
ความโน้มถ่วงของหิน ไปจนถึ งการผลิต โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดที่จะต้องรายงานผลต่างกัน
ออกไป
รายงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มาถือเป็นความลับและมิให้เปิดเผยจนกว่าจะพ้น 1 ปี นับแต่
วันที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรายงานหรือพึงได้รับรายงาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการแก่
ส่ ว นราชการหรื อ บุ ค คล ซึ ่ ง มี ห น้ า ที ่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บของทางราชการ เป็ น การ
นำข้อสารสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียง และเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์
เทคนิค หรือสถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ทั้งนี้ต้องหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้อสารสนเทศด้านพาณิชย์
ให้ ม ากที ่ ส ุ ด หรื อ ได้ ร ั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จากผู ้ ร ั บ สัม ปทานให้เ ปิ ด เผยได้ แต่ ก ารให้ ห รื อ ไม่ ให้
ความยินยอมของผู้รับสัมปทานต้องกระทำโดยไม่ชักช้า
7.1-56
7 - 56

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโ ยงข้อมูลเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับ
ของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงาน
จัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561
กำหนดให้ต้องจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน
ผลการประกอบกิ จ การพลั ง งาน ผลการดำเนิ น งานในการให้ บ ริ ก าร งบการเงิ น และแผ นการลงทุ น
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความปลอดภั ยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะ
ตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจ การพลั งงาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจ การ
พลังงาน เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นความลับในการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับ
ใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้รับใบอนุญาต เจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้มีอำนาจเปิดเผยได้ตามกฎหมายหรือศาลมีคำสั่งให้เปิดเผย
ดังนั้นในการเปิดเผยข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จึงต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูลว่า ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ ข้อมูลในไม่สามารถเปิดเผยได้
หรือเปิดเผยได้มากน้อยเพียงใดกับใครบ้าง จึงควรมีก ารกำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในธรรมาภิบาลข้อมูล
พลังงาน
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สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง โดยในการดำเนินงานของกองทุน กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้มีการส่งเงินเข้ ากองทุนตามอัตรา
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อพลิงกำหนด ซึ่งแบ่งให้เป็นหน้าที่การจัดเก็บของกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร หรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี โดยสำนั กงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับข้อมูลจาก
แบบรายงานสรุปเมื่อมีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือรับเงินชดเชย ซึ่งมีการดำเนิน การผ่านกรมสรรพสามิต
กรมศุล กากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และส่งต่อมายังสำนักงานกองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหน้าที่ให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อ เพลิ ง
ทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และให้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ทำรายงานประจำปีของกองทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยต้องมีข้อมูลผลงาน
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย
สำหรับอำนาจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเปิดเผยข้อมูลรายงานสรุปที่ ได้รับจากกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้น พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จึ ง อาจอาศั ย อำนาจของสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานตามมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้
แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือ
เชื่อมโยงข้อมูล เหล่านี้ ไม่ว ่าจะเป็น ต่อหน่ว ยงานรัฐ หน่ว ยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้ว ย โดยต้องมี
การพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด
ไม่สามารถเปิดเผยได้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาททั้งเป็นผู้
ประกอบกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550
และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
7.1-58
7 - 58

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมระบบไฟฟ้า และเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอันได้แก่ระบบส่งไฟฟ้า
ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการพลังงานให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีป ระกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ต้องจัดทำและ
ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการ
พลังงาน ผลการดำเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุ น การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัย และเหตุ ฉุ กเฉิน และข้อมูล เฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ตามที่
คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
-

ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ต้องนำส่งข้อมูลประเภท และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ

heat rate รายโรงไฟฟ้า กรณีใช้เชื้อเพลิง Fossil ตลอดจนรายจ่ายทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
การบำรุงรักษาด้านการผลิต การบริหารการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เป็นต้น
-

ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ต้องนำส่งข้อมูลแผนหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสรุปการผลิต

ไฟฟ้าจริงและแผนการผลิตรายเดือน และรายงานเหตุการณ์สำคัญที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าดูแล
-

ผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ต้องนำส่งข้อมูลทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่

ระดับแรงดัน ลักษณะสายป้อน จำนวนสถานีไฟฟ้า Transformer Capacity และความยาววงจร
นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบส่งไฟฟ้าซึ่งเป็ น
โครงข่ายพลังงานอย่างหนึ่ง มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสัญญาความตกลงเงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการ
ใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตรา ค่าบริการ
ในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2556 กำหนดวิธีการเปิดเผยโดยอาจประกาศ
บนเว็บไซต์ของผู้รับ ใบอนุญาตที่มีร ะบบโครงข่ายพลังงาน จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ไว้เพื่ อการ
แจกจ่ายผู้สนใจ ณ ที่ทำการหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับกิจพลังงานกำหนด
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2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต อยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลและควบคุ ม ของรั ฐ
โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำที่ขัดต่ อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่
จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดหน้าที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำรายงานปีละครั้ง
เสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคำชี้แจง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า
ทั้งนี้ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบควบคุมไฟฟ้านั้น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยย่ อมมีข้อมูลในการประกอบกิจ การของตนเองที่ได้เก็บบันทึกไว้ และด้วยมีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขอข้อมูลรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้
อำนาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น มีประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
กำหนดผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่
เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่า นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หากได้มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
ก็ควรต้องมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น
ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือ ต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล
ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าคมี บ ทบาททั ้ ง เป็ น ผู ้ ป ระกอบกิ จ การพลั ง งานภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจ การพลัง งาน พ.ศ. 2550 จัดทำและส่ง ข้อมูล เกี่ย วกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดย
มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ต้องจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการพลังงาน ผลการดำเนินงานในการ
ให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านคว าม
ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกำหนด คือต้องนำส่ง
ข้อมูลประเภทและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ heat rate รายโรงไฟฟ้า กรณีใช้เชื้อเพลิง
Fossil ตลอดจนรายจ่ายทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบำรุงรักษาด้านการผลิต การบริหารการผลิต
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ภ ายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของรัฐ โดย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคเพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรื อ
ทำรายงานยื่นก็ได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดหน้าที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี
รายงานนี้ให้ กล่าวถึงผลงานในปีที่ ล ่วงแล้วของการไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าคและคำชี้แจงเกี่ยวกับ นโยบายของ
คณะกรรมการโครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า
อำนาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น มีประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจ การพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 กำหนด
ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็น
การใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล
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ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ การบริห ารงานและการให้ บ ริ การภาครัฐ ผ่ านระบบดิจิ ทัล พ.ศ. 2562 โดย
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หากได้มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
ก็ควรต้องมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่ าจะเป็น
ต่อหน่วยงานรั ฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล
ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้ า นครหลวงมี บ ทบาททั ้ ง เป็ น ผู ้ ป ระกอบกิ จ การพลั ง งานภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ล
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
การไฟฟ้านครหลวงเป็น ผู้ได้ ร ับ ใบอนุ ญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีห น้าที่ตามมาตรา 63
พระราชบัญญัติการประกอบกิ จการพลังงาน พ.ศ. 2550 จัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
พลั ง งานให้ แ ก่ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ กิ จ การพลั ง งาน ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจัดทำและส่งข้ อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ต้องจัดทำและส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจ การ
พลังงาน ผลการดำเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน การจั ดการด้านความปลอดภัย และเหตุ ฉุ กเฉิน และข้อมูล เฉพาะตามประเภทใบอนุ ญาต ตามที่
คณะกรรมการกำหนด คือ ต้องนำส่งข้อมูลทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่ ระดับแรงดัน ลักษณะ
สายป้อน จำนวนสถานีไฟฟ้า Transformer Capacity ความยาววงจร และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการของตน ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ้ า นครหลวงอยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลและควบคุ ม ของรั ฐ
โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
การไฟฟ้านครหลวง เพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทำรายงานยื่น
ก็ได้ นอกจากนี้ย ังได้กำหนดหน้าที่ให้ การไฟฟ้านครหลวงทำรายงานปีล ะครั้ งเสนอรัฐ มนตรี รายงานนี้

7.1-62
7 - 62

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้านครหลวงและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ
โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า
อำนาจของการไฟฟ้านครหลวงในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น มีประกาศคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 กำหนดผู้ให้บริการ
ไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อ
ประโยชน์ตามกฎหมาย นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยในการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หากได้มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ก็ควรต้องมีการ
กำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถ
เปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น รัฐ วิสาหกิจในรูป แบบบริษัทซึ่งประกอบกิจการด้านพลังงาน
ทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิ จสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจการกลั่น และธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ ทำให้การประกอบกิจการของ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับได้กำหนดหน้าที่ในการรายงาน
ข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลแตกต่างกันออกไป
การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ให้นิยามว่าเป็นการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบ บ
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ปตท. ในฐานะผู้ประกอบ
กิจการพลังงานดังกล่าวจึงมีหน้าที่ตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
จัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561
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กำหนดให้ต้องจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน
ผลการประกอบกิ จ การพลั ง งาน ผลการดำเนิ น งานในการให้ บ ริ ก าร งบการเงิ น และแผนการลงทุ น
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะ
ตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกำหนด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
การประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ในฐานะผู้รับสัมปทาน และผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ต้องรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงาน
และงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด โดยได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งกำหนดหน้าที่ในการรายงานผล
ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่าความโน้มถ่วงของหิน
ไปจนถึงการผลิต โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดที่จะต้องรายงานผลต่างกันออกไป
การประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. มีหน้าที่ ตามมาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ในฐานะผู้ค้าน้ำมันต้องส่งบัญชีตามแบบรายการที่กำหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละชนิ ดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ใน
แต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้าของเดื อนถัดไป ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้มีกฎกระทรวง
กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บ ของน้ำมัน เชื้อเพลิงแต่ล ะชนิด ที่น ำเข้า มา
ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิ ต หรือจำหน่าย ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546
กำหนดแบบแจ้ง ซึ่งกำหนดรายละเอียดที่ผู้ค้าน้ำมันจะต้องรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงาน เรียกว่าแบบ นพ.201
ถึง นพ. 212
ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้ โดยเป็นไปได้ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลจาก บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยตรงด้วยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรืออาจเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในต่าง ๆ
ของกระทรวงพลั ง งานซึ ่ ง กำกั บ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานประเภทนั ้ น อยู ่ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามควรจั ด ทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูล
เหล่ า นี ้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ต่ อ หน่ ว ยงานรั ฐ หน่ ว ยงานอื ่ น หรื อ ต่ อ สาธารณะไว้ ด ้ ว ย โดยต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
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แยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพี ยงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถ
เปิดเผยได้
กรมศุลกากร
กรมศุลกากรมีบทบาทในการกำกับดูแลการนำของเข้ามาในประเทศและส่งของออกไปต่างประเทศ
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกสิ่งใดจะต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งอาจมีพิธีการแตกต่างกัน
ออกไป แต่โ ดยทั่วไปในการนำของเข้าหรือส่งของออกจะต้องมีการยื่น ใบขนสิน ค้าทุกครั้ง ซึ่งจะปรากฏ
รายละเอียดของของที่จะนำเข้าหรือส่งออกนั้น ทั้งนี้สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
ไฟฟ้านั้น มีกฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า
ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 กำหนดในมี การยื่นเอกสารรายงานตามที่กำหนด
เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
สำหรับอำนาจของกรมศุลกากรในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติศุลกากรเองไม่ได้
กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้ อมูลกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจ
อาศั ย อำนาจของสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานงานตามมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้
แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย
ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมี
การพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด
ไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 68(12) กำหนดในผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ต้องรายงานการทำ
เหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้
มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. 2562
ให้ผู้ถือประทานบัตรกรอกรายการลงใบบัญชีการผลิตแร่ เก็บไว้ในเขตเหมืองแร่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ ท ุ ก เวลา และต้ อ งจั ด ทำรายงานการทำเหมื อ งประจำเดื อ น ภายในวั น ที ่ 10 ของเดื อ นถั ด ไป
ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้แนบแบบรายงานการทำเหมื องไว้ด้วย โดยมีข้อมูลหลายรายการ รวมถึง ชนิด
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คุณลักษณะและปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ตลอดจนที่จำหน่ายออกไปพร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่และการชำระ
ค่าภาคหลวงแร่ ชนิดแร่และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง จำนวนพื้นที่ที่นำเหมื อง จำนวนดินหรือหินปนแร่
ที่ขุดได้ รายละเอียดเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการทำเหมือง รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิดและ
เชื้อเพลิง จำนวนพนักงานและคนงานเป็นต้น
สำหรั บ อำนาจของกรมอุ ต สาหกรรมพื ้น ฐานและการเหมือ งแร่ใ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ข้ า งต้นนั้น
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เองไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดั งนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน จึ ง อาจอาศั ย อำนาจของสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานงาน
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจใน
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงาน
อื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมู ล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้
และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
คือการจัดทำรายงานสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ส ภาพเศรษฐกิจและแนวทางกา รดำเนิ น งาน
ซึ่งจำเป็นต้องได้ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ โดยในพระราชบัญญัติมีเพียงมาตรา 10
ที่ได้ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย สั่งให้บุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
และสถิติการเงินของประเทศเท่านั้น ปัจจุบันในการได้มาซึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ จึงเป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง กับธนาคารแห่งประเทศไทย 24 โดยการใช้ข้อมูลภายใต้ข้อตกลงนั้นจะอยู่ในกรอบของการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เท่านั้ น และมีการดูแลรักษาความรับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งการนำข้อมูล

ที่มา: 24 ข่าว ธปท. ฉบับที่ 60/2561 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลระหว่าง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับธนาคารแห่งประเทศไทย
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ไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ขอมูลเชิงสถิติหรือเชิงวิชาการ จะดำเนิน การได้ในลักษณะภาพรวม
เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
ทั้งนี้อำนาจการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายกำหนดข้อจำกัดไว้คือห้ามมิให้
ผู้ว่าการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยกิจการ ซึ่งตามปกติวิสัยพึงสงวน
ไม่เปิดเผย หรือ กิจการที่คณะกรรมการต่าง ๆ มีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี การเปิดเผยเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การเปิดเผย
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงิน การเปิด เผยแก่ผู้สอบบัญชีของสถาบัน
การเงิน หรือหน่ว ยงานในประเทศ และต่ างประเทศที่ มี อ ำนาจหน้า ที ่ใ นการกำกั บ ดู แลสถาบั น การเงิ น
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในประเทศและต่างประเทศ การเปิดเผย
แก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ที่ห น้าที่กำกับดูแลหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งข้อมูล
ที่ได้มาจากบันทึกความตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ ก็จำต้องมีการใช้งานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ขอบเขต
ที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนั้น ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเอง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งจะเป็นผู้รั บข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องมีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน กำหนดถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่ อหน่วยงานรัฐหน่วยงาน
อื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย รวมถึงการกำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ตามประเภทและ
แหล่งที่มาของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลแต่ละแหล่งนั้นอาจเปิดเผยได้ภายใต้เงื่อนไขหรือขอบเขตที่แตกต่างกัน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่หนึ่งคือ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยและ
ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศและโลกตลอดจนจั ด ทำฐานข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ และสั ง คม
บัญชีประชาชาติของประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจของสังคมของประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 20 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
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ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาศัย
ช่องทางตาม มาตรา 20 (11) แห่งพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ซึ่งให้อำนาจสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานและ
โครงการพัฒนา ข้อเท็จจริง ตลอดจนรายละเอียดที่จำเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือ
การพิจารณาผลงานของโครงการพั ฒนาที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริ ง
คำอธิบาย ความเห็น หรือ นอกจากนี้ในมาตรา 19 ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผล
การปฏิบ ั ติ ราชการต่ อสำนั กงาน โดยการรายงานผลนั ้นต้ องไม่ ซ้ ำซ้ อนและไม่ เพิ่ มขั ้นตอนการรายงานผล
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้สำนักงานสามารถนำข้อมูลจากรายงานผลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์
ได้อย่างบูรณาการ
สำหรับอำนาจการนำข้อมูล ไปใช้ต่อนั้นด้วยอำนาจตามมาตรา 20 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สำนักงานฯ สามารถนำข้อมูล ที่ได้มาส่ว นหนึ่ง
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และส่ว นหนึ่งเพื่อจัดทำฐานข้ อมูล เผยแพร่ให้ป ระชาชนได้ทราบ
เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรา 19
ก็ให้อำนาจสำนักงานฯนำข้อมูลจากรายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ ข้อมูลที่ได้รับจึงมี
ลักษณะหลากหลาย ทั้งข้อมูลดิบที่ใช้ภายในสำนักงานฯ ไปจนถึงสารสนเทศที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ
เป็ น การทั ่ ว ไป แต่ ท ั ้ ง นี ้ ม ิ ไ ด้ ม ี ข ้ อ จำกั ด ในการใช้ ห รื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ระบุ ไ ว้ ช ั ด เจนในพระราชบั ญ ญั ติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปยังสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ข้อมูลที่จะเชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลดิบออกมาแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะการ
เชื่อมโยง ข้อมูล จึงไม่มีประเด็นเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลมากนัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากฐานข้อมูลของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความหลากหลายของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จำเป็นต้องถูกจัดประเภทข้ อมูล แยกออกจากข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นความลับหรือ
ข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างจำกัด ดังนั้นจะต้องมีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน กำหนดถึงหลักเกณฑ์และ
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วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น หรือ
ต่อสาธารณะไว้ด้วย รวมถึงการกำหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ตามประเภทและแหล่งที่มา
ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลแต่ละแหล่งนั้นอาจเปิดเผยได้ภายใต้เงื่อนไขหรือขอบเขตที่แตกต่างกัน
กรมการพลังงานทหาร
โรงกลั่นน้ำมันฝางเป็นการดำเนินการของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และไม่อยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไม่อยู่ในบังคับต้องส่งบัญชีตามแบบรายการ
ที่กำหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น
ผลิ ต ได้ ม า จำหน่ า ยไปแล้ ว และที ่ เ หลื อ อยู ่ ใ นแต่ ล ะเดื อ นต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่ ภายในวั น ที ่ ส ิ บ ห้ า
ของเดือนถัดไป ตามแบบ นพ.201 ถึง นพ. 212
แม้โรงกลั่นน้ำมันฝางไม่มีหน้าที่ต้องส่งบัญชีตามแบบ นพ. แต่ในการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อ เป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สำนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อ
สาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผย
ได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งทางบกด้วยรถ โดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน และกำกับดูแลการใช้รถโดยจะต้ องมีการจดทะเบียนจึงจะสามารถใช้รถได้ จึงทำ
ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ ตลอดจนการประกอบกิจการขนส่งทางบก ทั้งนี้กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 กำหนดให้มีกองแผนงานมีอำนาจหน้าที่หลาย
ประการ รวมถึงหน้าที่สำรวจและวิเคราะห์ข้ อมูล และประมวลสถิติเกี่ยวกับการขนส่งทางบก รวมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สำหรับอำนาจของกรมการขนส่งทางบกในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติร ถ ยนต์
พ.ศ. 2522 เองไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานนโยบายและ
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แผนพลังงานจึงอาจอาศัยอำนาจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำนักงานได้
แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย
ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมี
การพิจารณาแยกชั้นความลั บของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด
ไม่สามารถเปิดเผยได้
7.1.3 แนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในภาพรวมอำนาจในการเรียกข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลั งงานนั้น ปัจจุบันมีกฎหมาย
เฉพาะรองรับ สำหรับ การเชื ่ อมโยงหรื อร้ องขอข้ อ มูล จากหน่ ว ยงานอื ่น อยู ่บ ้า งแต่ ไม่ ครอบคลุ ม ทั ้ ง ห มด
โดยกฎหมายบางฉบับกำหนดไว้เพียงอำนาจกว้างๆ ให้หน่วยงานต้นทางสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่ไม่ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ในขณะเดียวกันทางผู้รับข้อมูลอย่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเองนั้น
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 เปิดช่องให้สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานขอข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศได้ ทั้งรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ จากกระทรวง ทบวง กรม หน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ ได้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุหน้าที่ได้ โดยหน้าที่หนึ่ง
ของสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน ตามมาตรา 10 (3) ได้ แ ก่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ติ ด ตาม
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำ
ข้อเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ดังนั้นจึงอาจอาศัยบทบัญญัติข้างต้นเป็นฐานสำหรับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในการเรียกร้องข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลพลังงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานโยบายแล ะแผนพลังงานได้
แต่ก็มิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไว้ในรายละเอียดแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้
กำหนดถึงอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ด้ว ยพระราชบัญญัติการบริห ารงานและการให้บ ริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียน
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ดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานที่นำข้อมู ลไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และ
อำนาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยัง
บุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาประกอบกับ
อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 การเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ มายังสำนักงานนโยบานและแผน
พลังงาน จึงต้องเป็นการเชื่อมโยงผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สามารถอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เพื่อนำข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้นมาใช้ ได้ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานอย่างบูรณาการ
ในที่เดียว (Central Exchange of Energy Data)
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จึงต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน โดยกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุถึงการได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ที่มาจากหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงานด้ว ยกัน หรือหน่วยงานในสังกัดอื่น ๆ ภายนอกกระทรวงพลังงาน
รวมถึงการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยั งมี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามที่
กฎหมายกำหนด ตลอดจนกำหนดข้อมูล ข่าวสารที่ ไม่ ต้ องเปิ ดเผย และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลไม่ว่า
จะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการประมวลผลอื่น ๆ จะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับเสมอ และจะต้องมี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาแยกประเภทว่าข้อมูลใด
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ กันออกจากการมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลนั้นไม่ใช่
วิธีการที่เหมาะสม ศูนย์ข้อมูลพลังงานควรใช้วิธีการประเมิน ความเสี่ยงของข้อมูล และใช้มาตรการรั ก ษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับข้อมูลมากกว่า
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงานจึงมีความสำคัญ โดยต้องกำหนดถึงหน้าที่ของหน่วยงานต้นทาง
ในการส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นมายังสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กำหนดกรอบการประมวลผลข้อมูล
ดังกล่าวของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเอง โดยมีความจำเป็นต้องมีการแบ่งประเภทของข้อ มูล
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เนื่องจากข้อมูลที่เข้าสู่ศูนย์สารสนเทศพลัง งานแห่งชาตินั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานต่างกัน สามารถเปิดเผยออกไปได้ในขอบเขตที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลความลับราชการ ข้อมู ล
ความมั่นคง ข้อมูล ส่ว นบุคคล และข้อมูล สาธารณะ เพื่อให้ส ามารถกำหนดอำนาจการเข้าถึง การรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสม ไปจนถึงการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่ใช่การแยกประเภทข้อมูล เพื่อกัน
ข้อมูลใด ๆ ออกไปจากระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใด
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะมีข้อพิจารณาถึงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ด้วย
เนื่องจากอาจมีข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ หรือข้อมูลที่เป็นความลับราชการ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว จึงอาจต้องพิจารณา
เก็บรักษาไว้ในระบบของรัฐเองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอจากการโจมตีทางไซเบอร์
ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานในการแก้ปัญหาอุปสรรค ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงกระทำได้โดยการจัดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลั งงาน โดยมี
ข้อพิจารณาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันแต่ล ะหน่วยงานมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลที่ตนเองได้รับหรือจัดเก็บ มาโดยอาศั ยอำนาจ
ตามกฎหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ให้อำนาจนั้น และในกรณีมีการเชื่อมโยงข้อมูล ไปยัง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องสอดคล้อง
ตามกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต้นทาง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งการกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานขึ้นจะ
ช่ ว ยให้ ส ามารถมี ก ารเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล กั น ได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ต ิ ด ั ง กล่ า ว ทั ้ ง ยั ง เป็ น การกำหนดกรอบ
การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ทั้งนี้ กรอบธรรมาภิบ าลข้อมูล ภาครัฐ ในระดับหน่ว ยงาน ประกอบด้ว ย 3 ส่ว น ผู้เกี่ยวข้อ งกั บ
ธรรมาภิบาลข้อมูล กฎระเบียบต่าง ๆเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 25
ที่มา: 25 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 (กรุงเทพมหานคร:
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562), หน้า 32.
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ทีมบริกรข้อมูล
ทีมบริกรข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
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สภาพแวดล้อม
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บาลข้อมูอลม
สภาพแวดล้
ธรรมาภิบาลข้อมูล
นิยามข้อมูล
นิยามข้อมูล
กฎเกณฑ์ของข้อมูล/นโยบาย
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กฎเกณฑ์ข้ขอองข้
ข้อมูล
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การวางแผน
การวางแผน
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
การตรวจสอบ วัดผล และ
รายงาน วัดผล และ
การตรวจสอบ

รายงาน
การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล

การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล

รูปที่ 7.1-3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
รูปที่ 7.1-3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน

1.1. ผู้เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
1.1.ในส่
ผู้เวกีนนี
่ยวข้
องกั
บธรรมาภิบบาลข้
มูลภาครั
้จะต้
องกำหนดลำดั
ขั้นอระหว่
างกลุฐ่มด้บุาคนพลั
คลทีง่เกีงาน
่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้าน
ในส่งวสินนี
องกำหนดลำดั
บขับ้นขัระหว่
งกลุ่มบุคคคลที
่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิ
าลข้อโดยอาจจั
มูลภาครัดฐตัด้้งาน
พลังงาน และแสดงถึ
ทธิ้จใะต้
นการสั
่งการตามลำดั
้น ทั้งาจำนวนบุ
ลาการและความลึ
กของบุคบลากร
งงาน และแสดงถึ
ธิในการสั
ส่วพลั
นงานธรรมาภิ
บาลข้องมูสิลทในรู
ปแบบต่่งการตามลำดั
าง ๆ คือ บขั้น ทั้งจำนวนบุคลาการและความลึกของบุคลากร โดยอาจจัดตั้ง
ส่วนงานธรรมาภิ
อมูมลเสมื
ในรูอปนแบบต่
คือ
- รูบปาลข้
แบบที
ซึ่งคัาดงเลืๆอกมาจากส่
วนงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม
ปแบบที่มีสม่วเสมื
อน ซึบ่งผิคัดดชอบชั
เลือกมาจากส่
นงานต่
ง ๆหทีรื่มอีอกำหนดหน้
ยู่เดิม าที่ ให้กับส่วนงานที่มีหน้าที่
- - รูปรูแบบที
นงานรั
ดเจนซึ่งวจะจั
ดตั้งาใหม่
- คล้รูาปยกั
แบบที
่มีส่วานงานรั
บโครงสร้
ง ที่มีอบยูผิ่เดิดชอบชั
ม ดเจนซึ่งจะจัดตั้งใหม่หรือกำหนดหน้าที่ ให้กับส่วนงานที่มีหน้าที่

ายกับโครงสร้
าง ทีา่มทีีอ่ชยูัด่เดิเจนระหว่
ม
- รูปคล้
แบบผสม
ซึ่งแยกหน้
างส่วนงานที่รับผิดชอบหลักกับทีมเสมือน
- รูปผแบบผสม
าทีบ่ชัดาลข้
เจนระหว่
างส่ฐวด้นงานที
บผิดชอบหลั
โดยจะมี
ู้ที่เกี่ยวข้อซึงกั่งแยกหน้
บธรรมาภิ
อมูลภาครั
านพลั่รงังาน
3 กลุ่ม คืกกัอบทีมเสมือน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิ
อมูลภาครัฐวด้ยผู
านพลั
3 กลุ
1) โดยจะมี
คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลข้อบมูาลข้
ล ประกอบด้
้บริหงงาน
ารระดั
บสู่มงสุคืดอของหน่วยงาน ผู้บริหาร
1) เทคโนโลยี
คณะกรรมการธรรมาภิ
วยผูบสู้บงริหผูารระดั
บสูางนการรั
สุดของหน่
วยงาน ผู้บริหยาร
สารสนเทศระดับบาลข้
สูง ผูอ้บมูริลหประกอบด้
ารข้อมูลระดั
้บริหารด้
กษาความปลอดภั
บสูางงผูๆ้บทัริห้งฝ่ารข้
อมูหลารและฝ่
ระดับสูงายเทคโนโลยี
ผู้บริหารด้าสนการรั
กษาความปลอดภั
ระดัเทคโนโลยี
บสูง ผู้บริสหารสนเทศระดั
ารจากส่วนงานต่
ายบริ
ารสนเทศ
รวมถึงหัวหน้า ย
วนงานต่าง ๆ ทั้งฝ่บาาลข้
ยบริอหมูารและฝ่
ายเทคโนโลยี
ทีมระดั
บริบกสูรข้ง อผูมู้บลริหซึารจากส่
่งคณะกรรมการธรรมาภิ
ลมีอำนาจสู
งสุดในเรืสารสนเทศ
่องธรรมาภิรวมถึ
บาลข้งหัอวมูหน้
ลา
ทีมบรินกย์รข้สารสนเทศพลั
อมูล ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิ
ลมีอำนาจสู
ดในเรื
่องธรรมาภิ
าลข้
อมูล
ภายในศู
งงานแห่งชาติข้อมูลบพลัาลข้
งานอมูทำหน้
าที่ตัดสิงนสุใจเชิ
งนโยบาย
แก้ไบขปั
ญหา
ภายในศู
นย์ดสการภายในคณะกรรมการ
ารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้อมูลพลังาน ทำหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา
และบริ
หารจั

การภายในคณะกรรมการ
2) ทีมและบริ
บริกรข้หอารจั
มูลดประกอบด้
วย หัวหน้าบริกรข้อมูล บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
2) บริทีกมรข้
บริอกมูรข้ลอด้มูาลนคุประกอบด้
หน้าบริกงรข้
มูล บริ่ทำหน้
กรข้อามูทีล่เด้กีา่ยนธุวกัรบกิจความมั
บริกรข้่นอคงมูลปลอดภั
ด้านเทคนิย ค
ณภาพข้วอยมูลหัวรวมไปถึ
บุคอคลที

บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล รวมไปถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภั ย
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กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ เช่น การให้นิยามต่าง ๆ
ตลอดจนในเรื่องคุณภาพข้อมูล โดยรับคำสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และมี
การให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
3) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล ประกอบไปด้วยเจ้าของข้อมูล ทีมบริหารจัดการข้อมูล ผู้สร้างข้อมูล และ
ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เทำหน้าที่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานต่อ
ทีมบริกรข้อมูล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
1.2. กฎระเบียบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลั งงาน
การกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน จะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้ 26
1) การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐมีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล คือ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการ
- พระราชบัญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริก ารภาครัฐ ผ่ านระบบดิจ ิท ัล พ.ศ. 2562
ซึ่งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่า วสารสาธารณะที่หน่วยงานจัดทำและครอบครอง
ในรูปแบบดิจิทัล
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีหลักคือเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น กำหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล และกำหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผย
ได้และเปิดเผยไม่ได้
- แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค
แบบฟอร์มคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล คู่มือการเปิดเผยข้อมูล และคู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน
data.go.th
ทีม่ า:

26

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), หน้า 44-47.
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- คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการใช้งาน
ที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ย วกับ
ข้อมูลเปิด
- แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นคู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และ
สามารถออกแบบแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ เป็นแนวคิ ดเชิ งนวั ตกรรมตลอดจนสามารถเข้ าถึ ง
ชุดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา
2) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและการขอใช้บริการของประชาชน มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล คือ
- พระราชบั ญญั ต ิ การบริ หารงานและการให้ บริ การภาครั ฐผ่ านระบบดิ จ ิ ท ั ล พ.ศ. 2562
ซึ่งกำหนดให้มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง เชื่อมโยง มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และมีความปลอดภัย
- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
- ข้ อเสนอแนะมาตรฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อสารที ่ จำเป็ น ต่ อธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือ
3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในระบบนั้น มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยมีกฎหมายกำหนดในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการกำกับดูแล
การรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล การกำหนดมาตรการคุ้มครอง และประเด็นอื่น ๆ คือ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และ
เปิดเผยไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง อย่างมีหลักเกณฑ์
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กลไก และ
มาตรการที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.1-75
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

7 - 75

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ได้ระบุเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ว่า “กำหนดให้ภาครัฐที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- แนวปฏิบ ัติในการปกป้ องข้ อมูลที่ระบุตัวบุ คคลได้ (Guideline to Protect the Personally
Identifiable Information) ให้แนวปฏิบ ัติสำหรับหน่วยงานในการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสม
ต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการนำเสนอขั้นตอนในการดำเนินการปกป้องข้อมูลที่ระบุ
ตัวบุคคลได้ นอกจากนั้นนำเสนอวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมชุดข้อมูล (Integrated Datasets)
การเชื่อมโยง ข้อมูลผ่านตัวแบบข้อมูล (Data Model Market Place) และการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบกลุ่ม (Batch)
4) การรักษาความลับ
แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการจะกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ก็ยังมีข้อมูลบางประเภทที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติจึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการ
รักษาความลับสำหรับข้อมูลดังกล่าว โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
- พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้กำหนดข้อมูลข่าวสารที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้ จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วย
ข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตามคำสั่งศาล ที่จะนำมาพิจารณาใน
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้ แก่ กำหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ
- แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ที่จัดทำขึ้นจาก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ควรนำมา
พิจารณาในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
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5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
- พระราชบัญญั ติ การบริหารงานและการให้บริ การภาครั ฐผ่านระบบดิจ ิท ัล พ.ศ. 2562 โดย
กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงาน ให้มีความ
สอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึงประชาชน และในการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานควบคุมและกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศต้อง
ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาสถานะของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง หรื อ
ระดับพื้นฐาน ให้หน่วยงานหรือองค์กร หรื อส่วนงานของหน่วยงานหรือ องค์กรปฏิบัติ ตาม
มาตรฐาน
1.3. กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
ลำดับขั้นตอนของข้อมูลหรือระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลเริ่มตั้งแต่ การสร้างข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเผยแพร่ ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร ไปจนถึงการทำลายข้อมูล จะต้องมี
กระบวนการ คือ 27
1) การเลือกข้อมูลเพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูล
ความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ
2) การระบุเป้าหมาย ซึ่งต้องพิจารณาครอบคลุมประเด็นคุณภาพข้อมูล การเข้าถึงและการจัดการ
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และต้นทุ นและ
ประสิทธิภาพด้วย
ที่มา:

27

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), หน้า 32.
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3) การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป เช่น การตั้งชื่อ คุณภาพข้อมูล การ
โอนย้ายข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การเก็บข้อมูลถาวร
4) การบริหารจั ดการคน ไม่ว ่าจะเป็ นการสร้ างวั ฒนธรรมองค์ กร การบริหารจั ดการแรงต้ าน
การสื่อสารที่ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อันจะช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ดี
ทั้งนี้กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับ กำกับดูแลการดำเนิน การใด ๆ
ต่อข้อมูล ให้เป็นไปตามกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงาน
ในกระบวนการจัดการข้อมูล ต่าง ๆ ข้างต้นมีประสิทธิภ าพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน และการปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล โดยจะได้อธิบา ยต่อไป
ในหัวข้ออื่น

2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติเพื่อ
สร้างมาตรการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายไอทีของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ
กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกำหนดให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศต้องมี
กลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน และหากมีภัยคุกคามก็ต้องดำเนินการป้องกันและ
ลดความเสี่ยง ตลอดจนแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
โดยมีการแบ่งภัยคุกคามออกเป็น 3 ระดับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต
ทั้งนี้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐ อเมริก (NIST) มีการกำหนดกรอบการรั ก ษา
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity framework) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติ
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ในการเพิ ่ ม การป้ อ งกั น โครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ ส ำคั ญ 28 โดยกำหนดกระบวนการดำเนิ น งาน แบ่ ง เป็ น
5 กระบวนการคือการระบุแยกแยะ การป้องกัน การตรวจสอบ การตอบสนอง และการฟื้นฟู 29
1) การระบุแยกแยะ (Identify) เป็นมาตรการแยกแยะ ระบุปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ฐานข้อมูล
ทั้งหมด สภาพแวดล้อมขององค์กร ความอ่อนไหวของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจตนเอง
มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถจัดการกับการรักษาความั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
2) การป้องกัน (Protect) เป็นการกำหนดมาตรการป้องกันระบบ เพื่อให้ระบบโครงสร้างสามารถ
ให้บริการได้ และจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยทางไซเบอร์
ในขั้นตอนนี้รวมไปถึงการมีความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งครอบคลุมม 3 ประการคือการรักษา
ความลั บ ความถู กต้ องของข้ อมู ล และความพร้ อมใช้ งานของข้ อมู ล โดยมาตรการรั กษา
ความปลอดภัยที่จะจัดให้มีนั้นจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลไป 30 ความร้ายแรง
ของผลกระทบต่างกัน มาตรการที่จะเลือกใช้ก็จะต่างกันออกไปด้วย ขั้นตอนแรกของการทำงาน
จึงต้องมีการกำหนดแยกแยะข้อมูลเสียก่อน (โปรดดู...) และเมื่อทราบถึงความร้ายแรงของ
ผลกระทบจึงจะกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งตามมาตรฐาน NIST ได้กำหนด
แนวทางควบคุมความปลอดภัยไว้ใน NIST SP 800-53 โดยแบ่งตามระดับผลกระทบ
3) การตรวจสอบ (Detect) เป็นการกำหนดมาตรการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถรับมือกับภัยทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที
4) การตอบสนอง (Respond) เป็นมาตรการที่กำหนดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ช่วยให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยทางไซเบอร์ได้
5) การฟื้นฟู (Recover) เป็นมาตรการเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นฟูความสามารถของระบบ
ภายหลังเกิดภัยทางไซเบอร์

ที่มา: 28 National Institute of Standards and Technology, “New to Framework,” text, NIST, February 5,
2018, https://www.nist.gov/cyberframework/new-framework.
29
National Institute of Standards and Technology, “The Five Functions,” NIST, April 12, 2018,
https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/five-functions.
30
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST SPECIAL PUBLICATION 800-53): SECURITY AND
PRIVACY CONTROL FOR FEDERAL INFORMATION SYSTEMS AND ORGANIZATIONS (2013), at 28.
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สำหรับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคล พ.ศ. 2562
ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดฐานอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลไว้นอกเหนือจากความยินยอมด้วยที่สำคัญได้แก่ ฐานจดหมายเหตุ วิจัย และสถิติ ฐานประโยชน์สำคัญ
ต่อชีวิต ฐานสัญญา ฐานภารกิจของรัฐ ฐานประโยชน์อันชอบธรรม และฐานหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้
กฎหมายยังกำหนดให้ การใช้ห รือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรม
การประมวลผลข้อมูล และกรณีมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทราบ และหากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ต้องดำเนินการแจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
สอดคล้องกับ GDPR ที่กำหนดฐานการประมวลผลข้อมูลออกเป็น 6 ฐานได้แก่ ฐานความยินยอม
ฐานสัญญา ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิ ต ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานภารกิจของรั ฐ และฐานประโยชน์
โดยชอบธรรม โดยกำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลโดยการออกแบบและโดยค่าเริ่มต้น (by design and
by default) คือ ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องออกแบบระบบให้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนด
ค่าเริ่มต้นในระบบให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก ทั้ งนี้ GDPR ยกตัวอย่างมาตรการเพื่อการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการแฝงข้อมูล (pseudonymization)
การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (two-factor authentication) การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 31
สำหรับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมนั้น อาจพิจารณาอ้างอิงจากมาตรฐานตาม
NIST และ ISO/IEC 27701 ได้ NIST 800-122 กำหนดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้ อมูลที่สามารถระบุตัวตน
บุคคลได้ (personally identifiable information) โดยวางแนวทางให้องค์กรควรระบุแยกแยะข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในองค์กร จำกัดการใช้ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการใช้
ที่มา: 31 “What Is GDPR, the EU’s New Data Protection Law?,” GDPR.eu, November 7, 2018,
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.
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งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ยังควรจัดแบ่งประเภทข้อมู ลส่วนบุคคลและใช้มาตรการ
คุ้มครองข้อมูลที่ เหมาะสมโดยพิจารณาตามระดับความลับ ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการรับมือกรณี
เกิดการรั่วไหล่ของข้อมูล และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ในการระบุปัญหา
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 32 สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27701เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคล สำหรับ ผู้ควบคุมข้ อมูล และผู ้ป ระมวลผลข้ อมูล ซึ่งระบุข้อ กำหนดเกี่ย วกับ การกำหนดแยกแยะ
การนำไปใช้ การรักษาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล
ส่วนบุคคล 33

3. การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
การแบ่งชั้นความลับของข้อมูล เป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยแบ่ง
ประเภทของข้อมูลเป็นระดับชั้นความลับต่าง ๆ เพื่อการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่ งชั้นความลับไว้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้
พิจารณาประกอบในการกำหนดชั้นความลับของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้
Stanford University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้าน Computer Science & Information
Systems โดยอยู่ในลำดับที่ 2 จากการจัดอันดับโดย QS Top Universities 34 มีการกำหนดและแยกแยะ
ข้อมูลตามความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัย โดย
กำหนดและแยกแยะข้อมูลออกเป็น 3 ระดับคือ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง
- ข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง คือ ข้อมูลที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ต้องมีการคุ้มครอง
หรือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานต่อรัฐหรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหากมีการเข้าถึง

ที่มา:

32

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST SPECIAL PUBLICATION 800-122): GUIDE TO
PROTECTING THE CONFIDENTIALITY OF PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION (PII) (2010),
33
“Tackling Privacy Information Management Head on: First International Standard Just
Published,” ISO, accessed February 23, 2020,
https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/news/2019/08/ Ref2419.html.
34
“Computer Science & Information Systems,” Top Universities, February 15, 2019,
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/computer-scienceinformation-systems.
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ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือการสูญเสียความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือ
ระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร
- ข้อมูลที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นข้อมูลที่ไม่ได้
เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นการทั่วไป หรือการสูญเสียความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลหรือระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบปานกลางต่อองค์กร
- ข้อมูลทีม่ ีความเสี่ยงต่ำ คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง และเป็น
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือการสูญเสียความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้ อมใช้งานของ
ข้อมูลหรือระบบจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร
ในขณะที่ Carnegie Mellon University ซึ่ งเป็น มหาวิทยาลัย ชั้น นำของโลกในด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Computer Science & Information Systems) โดยอยู่ในลำดับที่ 3 จาก
การจัดอันดับโดย QS Top Universities 35 ออกแนวทางในการกำหนดและแยกแยะข้อมูลเพื่อใช้กับฐานข้อมูล
ของสถาบัน โดยมีการกำหนดและแยกแยะข้อมูล ตามความอ่อนไหวของข้ อมูล และผลกระทบที่จ ะมี ต่ อ
หน่วยงานหากข้อมูลถูกเปิดเผยแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายโดยมิชอบ การกำหนดและแยกแยะข้อมูลจะ
ทำให้สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้ โดยความอ่อนไหวขอ
ข้อมูลอาจแบ่งได้ 3 ระดับคือ
- ข้อมูลที่ถูกจำกัด (Restricted Data) คือ ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อองค์กรหากข้อมูลถูกเปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายโดยมิชอบ
- ข้อมูลส่วนตัว (Private Data) ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียงหายปานกลางต่อองค์กรหากข้อมูล
ถูกเปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายโดยมิชอบ
- ข้อมูลสาธารณะ (Public Data) ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายน้อยหรือไม่มีความเสียหาย
ต่อองค์กรหากข้อมูลถูกเปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายโดยมิชอบ
- โดยการกำหนดและแยกแยะข้อมูลนั้นจะเป็นหน้าที่ของบริกรข้อมูล และจะต้องมีการประเมิน
ระดับความอ่อนไหวของข้อมูลใหม่เป็นระยะ
ในการพิจารณาผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูก
ทำลายโดยมิ ช อบ เพื่อพิจ ารณาระดับ ความอ่ อ นไหวของข้ อ มูล นั้ น จะแบ่งผลกระทบเป็ น ผลกระทบต่ ำ

ที่มา:

35

“Computer Science & Information Systems.”
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ผลกระทบปานกลาง และผลกระทบสูง โดยพิจารณาทั้งในด้านการรับษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล และ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ยิ่งมีแนวโน้มจะมีผลกระทบมากในด้านต่าง ๆ การประเมินความอ่อนไหวของ
ข้อมูลก็จะยิ่งสูงขึ้น
ประเด็นในการพิจารณา
ระดับต่ำ
การรักษาความลับ
การเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
มีแนวโน้มจะมีผลกระทบที่
จำกั ดทั ้ งในระดั บองค์ กร
และบุคคล
ความถูกต้องของข้อมูล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ทำลายข้อมูลมีแนวโน้มจะมี
ผลกระทบจำกัดทั้งในระดับ
องค์กรและบุคคล
ความพร้ อ มใช้ ง านของ การแทรกแซงการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล
หรือการใข้อมูลหรื อระบบ
มี แนวโน้ มจะมี ผลกระทบ
จำกั ดทั ้ งในระดั บองค์ กร
และบุคคล

ผลกระทบ
ระดับปานกลาง
การเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
มี แนวโน้ มจะมี ผลกระทบ
มากทั้งในระดับองค์กรและ
บุคคล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ทำลายข้อมูลมีแนวโน้มจะมี
ผลกระทบมากทั้ งในระดั บ
องค์กรและบุคคล
การแทรกแซงการเข้ า ถึ ง
หรือการใข้อมู ลหรื อระบบ
มี แนวโน้ มจะมี ผลกระทบ
มากทั้งในระดับองค์กรและ
บุคคล

ระดับสูง
การเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
มี แนวโน้ มจะมี ผลกระทบ
ร้ายแรงทั้งในระดับองค์กร
และบุคคล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ทำลายข้อมูลมีแนวโน้มจะมี
ผลกระทบร้ า ยแรงทั ้ ง ใน
ระดับองค์กรและบุคคล
การแทรกแซงการเข้ า ถึ ง
หรือการใข้อมู ลหรื อระบบ
มี แนวโน้ มจะมี ผลกระทบ
ร้ายแรงทั้งในระดับองค์กร
และบุคคล

ส่วน University of California, Los Angeles (Berkley) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้าน
Computer Science & Information Systems โดยอยู ่ ใ นลำดั บ ที ่ 4 จากการจั ด อั น ดั บ โดย QS Top
Universities 36 ได้มาตรฐานสำหรับการกำหนดและแยกแยะข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการกำหนดและแยกแยะ
ข้อมูลในองค์กร ซึ่งพิจารณาจากระดับผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นกับ องค์กรหากสูญเสียข้อมูลไปหรือสูญ เสี ย
ความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูล โดยการกำหนดและแยกแยะข้ อมูล 2 ด้านคือระดับ
การป้องกัน และระดับ ความพร้ อมใช้งาน โดยแต่ล ะประเภทจะแยกข้ อ มูล เป็น 4 ระดับ คือ สูง (High)
ปานกลาง (Moderate) ต่ำ (Low) และ ต่ำมาก (Minimal) ดังนี้ 37
ที่มา:

36

“Computer Science & Information Systems.”
37
University of California Berkeley, “Data Classification Guideline | Information Security Office,”
accessed February 23, 2020, https://security.berkeley.edu/data-classification-guideline.
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- ระดับการป้องกัน
การกำหนดและ
แยกแยะ
การป้องกันระดับ P4

ผลกระทบ
สูง (High)

การป้องกันระดับ P3

ปานกลาง
(Moderate)

การป้องกันระดับ P2

ต่ำ (Low)

การป้องกันระดับ P1

ต่ำมาก (Minimal)

ความหมาย
ข้อมูลที่ต้องมีการรายงานผู้ได้รับผลกระทบหากมีการรั่วไหล และ
ส่งผลให้ถูกปรับหรือลงโทษอย่างร้ายแรงซึ่งรวมถึงการมีโทษทางอาญา
อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการคงอยู่ต่อไปขององค์กร
ข้อมูลที่หากมีการเข้าถึ ง ใช้งาน เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ทำลายโดยมิชอบอาจทำให้องค์กรถูกปรับในระดับปานกลาง หรือถูก
ลงโทษทางแพ่ ง ทำให้เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิ น หรือชื่อเสี ยง
ขององค์กร
ข้อมูลที่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีการป้องกันอย่ างชัดแจ้งในกฎหมาย
หรือสัญญา แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะเป็นการทั่วไป โดยจะ
เข้าถึงได้ต่อเมื่อมีความจำเป็น การเปิดเผยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย
มิชอบอาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายทางการเงินเล็กน้อย หรือ
ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ข้อมูลที่มีเจตนาเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ความถูกต้องของข้อมูลเป็น
สาระสำคัญ การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำถือว่าเพียงพอ
แล้ว

- ความพร้อมใช้งาน
การกำหนดและแยกแยะ
ผลกระทบ
ความพร้อมใช้งาน A4 สูง (High)

ความพร้อมใช้งาน A3
ความพร้อมใช้งาน A2

ปานกลาง
(Moderate)
ต่ำ (Low)

ความพร้อมใช้งาน A1

ต่ำมาก (Minimal)

ความหมาย
การสู ญเสี ยความพร้ อมใช้ งานข้ อมู ลจะกระทบต่ อองค์ กรอย่ างมี
นัยสำคัญ อาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินอย่ างร้ายแรง ทั้งนี้
รวมถึงข้อมูลที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีความพร้อมใช้งาน
การสูญเสียความพร้อมใช้งานข้อมูลจะกระทบต่อองค์กรปานกลาง
และ/หรือการให้บริการลดต่ำลง
การสูญเสียความพร้อมใช้งานข้อมูลจะกระทบต่อองค์กรต่ำหรือไม่มี
นัยสำคัญ
การสูญเสียความพร้อมใช้งานข้อมูลจะกระทบต่อองค์กรต่ำมาก
7.1-84

7 - 84

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

สำหรับประเทศไทยเอง มีกฎหมายที่กำหนด ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
ออกเป็น 3 ชั้น คือ ลับที่สุด (Top Secret) ลับมาก (Secret) และ ลับ (Confidential)
- ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
- ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
- ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐ
ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับคือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ คือ ความสำคัญของเนื้อหา แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
บุคคลที่ควรรับทราบ ผลกระทบหากมีการเปิดเผย และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้า ของเรื่องหรื อ
ผู้อนุมัติ

4. การบำรุงรักษาระบบและการบริหารความเสี่ยง
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศนั้น ISO/IEC 27001 ได้กำหนดมาตรฐานเป็นแนวทางปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้ในการ
บำรุงรักษาระบบ โดยมีประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการประเมินความเสี่ยงของระบบ ทั้งนี้กระบวนการจัดการกับ
ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ สามารถระบุเป็นลำดับขั้นตอนการดำเนินงานได้ 5 ขั้นตอน 38 ดังนี้
1) การกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
2) การระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อความลับ ความถูกต้อง
หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูล
3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ว่ามีภัยคุกความใด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของมาตรการใดที่
จำเป็นต้องมีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ที่มา: 38 Luke Irwin, “What Is an ISO 27001 Risk Assessment and How Should You Document the
Process?,” IT Governance Blog En, February 11, 2020, https://www.itgovernance.eu/blog/en/what-is-an-iso27001-risk-assessment-and-how-should-you-report-on-it.
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4) การประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยการนำเอาปัจจัยด้านโอกาสในการเกิดความเสียหาย
และผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยการพิ จารณาถึงความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5) การพิจารณาเลือกวิธีการแก้ปัญหาสำหรับความเสี่ยงนั้น ภายหลังได้มีการประเมิน ระดับความ
เสี่ยงแล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงลง โดยอาจมีวิธีการหลายวิธีให้สามารถ
ปฏิบัติได้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น หากมีความเสี่ยงมากที่สุดก็อาจเลือกวิธีการ
ยุ ต ิ การดำเนิ นงานนั ้ น ๆ หรื อเลื อกเพิ ่ มมาตรการรั กษาความปลอดภั ยเข้ าไปจนเพี ยงพอ
เพื่อลดความเสี่ยง เลือกบรรเทาความเสียหายโดยการเฉลี่ยความเสียหายกับบุคคลที่สาม เช่น
การไปทำประกันความเสี่ยงหรือคงไว้เช่นเดิม หากประเมินแล้วพบว่าความเสี่ยงนั้นต่ำและอยู่ใน
ระดับที่รับได้
นอกจากนี้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริก (NIST) มีการตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับ
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบสารสนเทศและองค์กร 39 ได้กำหนดขั้นตอนและโครงสร้างของ
กรอบมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 7 ขั้นตอนคือ
1) การเตรียมการ โดยแบ่งเป็นการเตรียมการในระดับองค์กรและระดับระบบ ซึ่งได้แก่เตรียมการ
ดำเนินการกิจกรรมที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศได้ เช่น การกำหนดหน้าที่ให้กับคนในองค์กร การวางกลยุทธ์การบริหารจั ดการ
ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงขององค์กรและระบบ การพิจารณาระบุแยกแยะข้อมูลที่มีอยู่
ในระบบ
2) การจำแนก เป็นการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุได้ โดยประเมินผล
กระทบจากการสูญเสียความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูล
3) การเลือกหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงลง
4) การนำมาตรการไปปรับใช้

ที่มา: 39 Joint Task Force, National Institute of Standards and Technology (NIST Special Publication 80037 Revision 2): Risk Management Framework for Information Systems and Organizations A System Life
Cycle Approach for Security and Privacy (National Institute of Standards and Technology, 2018).
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5) การประเมินผลการปรับใช้มาตรการ ว่ามีการปรับใช้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และผลลัพธ์
เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่
6) การมอบหมายให้บุคคลในองค์กร มีหน้าที่พิจารณาว่าความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังได้มีการนำ
มาตรการไปใช้แล้วนั้นอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้หรือไม่
7) การสังเกตการณ์ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องมีการสังเกตการณ์เฝ้าระวังระบบ เพื่อให้เกิด
การตระหนักรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอ และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต
สำหรับในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนั้น มีการกำหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ใช้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินการใดต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้วางไว้ก่อนแล้วนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของระบบสารสนเทศ
ยังคงเป็นไปตามแนวนโยบาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่เกิดข้อผิดพลาด
ในการดำเนินการของระบบ โดยกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน 40 คือ
1) การวางแผน
การวางแผนเริ่มตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
กำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริ หาร
จัดการข้อมูล หลังจากที่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็น ปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การกำหนด
ขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน หลังจากนั้น
นำแผนงาน กฎระเบียบ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2) การปฏิบัติ
การปฏิบัติในด้านนี้อ้างถึงการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ข้อมูลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งต้องดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และ
สนับสนุนให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ทั้งนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน
และประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

ที่มา:

40

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0, หน้า 37-38.

7.1-87
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

7 - 87

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

3) การตรวจสอบวัดผลและรายงาน
ในการตรวจสอบบริกรข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง กฎระเบียบ นโยบาย และ
มาตรฐานที่กำหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
พร้อมทั้งทำการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้น รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคง
ปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาที่พบ
4) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระบบบริหารและ กระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล
ทั้งนี้สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงผล
การตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงาน คุณภาพ
ข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
7.1.4 บริบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางธรรมาภิบาล
ข้อมูลส่วนใหญ่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นหลัก
โดยเป็นการรวบรวมจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล
ข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติที่รวมเอาร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล และร่ างพระราชบั ญญั ต ิ กองทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม มาไว้ ร ่ ว มกั น
เป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียว 41
โดยพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึงการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้ จริง
โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
(7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
(8) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(9) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(10) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(11) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(12) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะเน้นการสนับสนุนมากกว่ามาตรการควบคุม โดยจะมี เพียงประเด็นที่ (6) การสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะต้องถูกพิจารณาในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความปลอดภัยสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
(3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรการ
ปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถให้บริการ
ได้เป็นปกติและหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

42

โดยโครงสร้างพื้นฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ ได้แก่ พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ฯ ต้องมี
41

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, บทสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ), http://web.senate.go.th/document/manual/554.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
42
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คู่มือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน สนช. เพื่อรอประกาศใช้,
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%
E0%B8%AD/3894/ (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
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กระบวนการเฝ้าระวังภัยคุกคาม การกู้คืนระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงไซเบอร์ โดยต้อง
กำหนดให้มีกระบวนการเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลของศูนย์ฯ
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำหรับพระราชบั ญญัติว ่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้นกำหนดให้
การกระทำบางประการที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น การโจมตี ท างไซเบอร์ รวมไปถึ ง การกระทำอื ่ น ๆ ที ่ ก ระทำ
ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดอาญา โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติไม่จัดอยู่ใน
ผู้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Internet Provider) หรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (Data Storage Provider)
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ต้องมุ่งเน้นในการให้ข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถูกต้อง กล่าวคือ
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานหลากหลาย
(5) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
แม้ว่าในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บโดยศูนย์ เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร อาจไม่ได้มีข้อมูลส่วน
บุคคลมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางตรง อาทิ ชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวต่าง ๆ หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลทางอ้อมที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ที่อยู่ อายุ หรือเพศ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับหน่วยงานและนิติบุคคลอื่น ๆ ตามวงจรชีวิตของข้อมูลภายในศูนย์ โดยใช้
หลักการคือ กระบวนการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อน หากข้อมูลดังกล่าวได้รับจากแหล่งภายนอก เช่น หน่วยงานที่มีการทำบันทึกความร่วมมือ ต้องมีการ
ตรวจสอบความยินยอมไปยังต้นทาง รวมถึงตรวจสอบความครอบคลุมของความยินยอมในการใช้งานแบบทุติยภูมิ
นอกจากนั้น ยังต้องมีกระบวนการจัดการในกรณีที่เจ้าของข้อมูลแจ้งความจำนงค์ถอนความยินยอมที่ต้นทาง
อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ศูนย์ฯ ไม่ควรมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา เนื่องจากในการทำงาน
ของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลองค์รวม หรือสารสนเทศที่มีการประมวลผลข้อมูลแล้ว
(6) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติน ี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุ บั น
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกัน มีการกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดทำหรื อปรั บปรุงแผนปฏิ บั ต ิการหรื อแผนงาน
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ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการจัดการกำหนดสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอน โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(7) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในแง่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้ ส่งเสริมให้การดำเนินงานภายในรองรับการ
กระบวนการที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมี
การมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในอย่างเหมาะสม
จากบริบทต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น สามารถกล่าวโดยสรุป
ได้ว่ากรอบทางด้านกฎหมายทำให้นโยบายธรรมมาภิบาลข้อมูลของศูนย์สารสนเทศต้องครอบคลุมประเด็น
คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของระบบทั้งในด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นอย่างน้อย

7.1-91
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

7 - 91

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

7.2

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามและกฎเกณฑ์ข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาล

จากบริบทที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ได้รับข้อมูล
พลังงานมาจากหลายแหล่งตามบทบาทหน้าที่ และความร่วมมือ เป็น ข้อมูลที่มีความละเอียด (Granularity)
และมีข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยหลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้มาตรฐานด้านข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานใน
อนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการดำเนินงานแบบ Big Data ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน
และประเทศ
ดังนั้น ศูนย์ฯ จำเป็นต้องมีการวางกรอบนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ในการจัดเก็บ
จัดการดูแล นำไปใช้ และเผยแพร่ข้ อมูลและสารสนเทศที่ประมวลและค้นพบ (Process และ Discovery
Insights) เกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เป็นระบบและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับระเบียบ
ปฏิบัติภายในที่เป็นไปตามกฎหมายด้านข้อมูล ดังที่ได้กล่าวมา และกรอบนโยบายจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนว
ปฏิบัติที่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และส่วนงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระทรวงพลังงานต้องนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการมีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล รวมทั้งเป็นต้นแบบ
การดูแลข้อมูล และส่งเสริมความเชื่อมั่นของศูนย์ฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำข้อมูลด้านพลังงานของ
ประเทศไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) คือ การกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงการกำหนดสิทธิ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบ ัติของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทั้ง วงจรชีว ิต (Life Cycle) ตั้งแต่การสร้า ง
ประมวลผล จัดเก็บ ใช้งาน และการจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งานข้อมูล ทั้งนี้ หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล
ข้อมูลได้แก่การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงและความเข้ากัน
กั บ กฎระเบี ย บและมาตรฐานอย่ า งเหมาะสม ( Balance between value creation, and risk and
compliance) ซึ่งการสร้างคุณค่าสามารถครอบคลุมถึงการได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ
และการเตรียมข้อมูลให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและถูกใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทันท่วงที
การใช้ข้อมูลให้ก่อประโยชน์ให้คุ้มค่า ในขณะที่การบริหารความเสี่ยง (Risk) และความเข้ากัน (Compliance)
กั บ กฎหมาย มาตรฐานต่ า ง ๆ จะครอบคลุ ม ถึ ง ความปลอดภั ย ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพข้ อ มู ล การจั ด ชั ้ น ข้ อ มู ล
ความครบถ้วนของคำอธิบายข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล
ในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ศู น ย์ ฯ สามารถเริ ่ ม จากการร่ า งนโยบายกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล
(Data Governance Policy) ให้ค รอบคลุม ตลอดวงจรชีว ิต ของข้อ มูล ที่ช ัดเจน เป็นระบบ สอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายที่ได้กล่าวมา และให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ หลักการร่างนโยบายกำกับดูแลข้อมูลจะครอบคลุมถึงการจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลข้อมูล หรือ คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล ในองค์กร (Data Council) และการจัดตั้งศูนย์กำกับ
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1. บทสรุปภาพรวม
1.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในการบริหารจัดการข้อมูล จะแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้
a) ส่วนที่ 1 {การกำกับดูแลข้อมูล | Data Governance} จะกล่าวถึงโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูลของส่วนงานภายในศูนย์ฯ
b) ส่วนที่ 2 {การเก็บรวบรวมข้อมูล | Data Acquisition} จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการวางแผน การเก็บ
รวบรวม การสร้าง การตรวจสอบความถูกต้อง และ การจัดระเบียบข้อมูล ที่รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในและนอกกระทรวงพลังงาน
c) ส่ ว นที ่ 3 {การใช้ ข ้ อ มู ล | Data Usage} จะกล่ า วถึ ง กฎเกณฑ์ ใ นการใช้ ข ้ อ มู ล ภายในศู น ย์ ฯ
และการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคประชาชน
d) ส่วนที่ 4 {การคุ้มครองข้อมูล | Data Protection} จะกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท รวมถึง
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลที่รับเข้ามาในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
1.2 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ในตัวอย่างการศึกษานี้ นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์ฯ ที่ร่างขึ้นจะครอบคลุมแค่ข้อมูลด้านพลังงาน
โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการบริหารองค์กร (Administrative/corporate data)
2. คำจำกัดความ
2.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถนำมาแปลความหมายสำหรับการสื่อสารหรือการประมวลผล โดยจะมีหมวดหมู่ของข้อมูล
โดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
2.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูลและมี
แบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
2.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูลและ
ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เอกสารจาก MS Word,
สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
2.4 “ข้อมูลที่มีชั้นความลับ | Classified data” จะหมายถึงชื่อ และสารบัญข้อมูลที่ถูกจัดชั้นว่าเป็นความลับ
และไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน (public data)
2.5 “ข้อมูลสาธารณะ | Public data” หมายถึงข้อมูลที่โดยทั่วไปเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็ บไซต์
สิ่งตีพิมพ์ หรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการแชร์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
7.2-3
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2.6 “แบบจำลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของชุดข้อมูล
และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
2.7 “ข้อมูลอภิพันธุ์ | Metadata” หมายถึงข้อมูลของข้อมูล เป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างของข้อมูลรวมถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงื่อนไขในการใช้งาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้อมูล เช่น ระดับในการ
เข้าถึง หรือ คุณสมบัติต่าง ๆ ข้อมูลอภิพันธุ์จะอธิบายว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรเกี่ยวกับ
ข้อมูลนั้น ๆ
2.8 “ชุดข้อมูล | Data set” หมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นในเรื่อง
ของ หัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือห้วงเวลาในการรายงาน โดยชุดข้อมูลอาจประกอบด้วยชุดข้อมูล
หลายชุด อาจเป็ นแหล่ งข้ อมูลภายใน (เช่น เกิดขึ้ นจากโครงการภายในกระทรวงพลั งงาน) หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น รวบรวมจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล)
2.9 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วนของชุด
ข้อมูล รวมถึงความถี่ในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
2.10 “ความถูกต้อง | Accuracy” หมายถึง ระดับของความถูกต้องและเที่ยงตรงต่อวัตถุ การวัด หรือธุรกรรม
ใด ๆ ของชุดข้อมูล
2.11 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสำหรับชุดของ
ข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.12 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเมื่อต้องการ
2.13 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึง การกระทำเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือการได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.14 “การควบคุม | Control” หมายถึงอำนาจของส่วนงานในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลและวิธีการประมวลผล
2.15 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดำเนินการใด ๆ หรือชุดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม การบันทึก การถือครอง การใช้งาน การจัดการ
การเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง การรับมา การให้คำปรึกษา การเผยแพร่ การแจกจ่ายหรือ
การทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่ง การปิดกั้น ลบหรือทำลาย
2.16 “การเปิดเผยข้อมูล | Disclosure” หมายถึงการกระทำในการจัดทำข้อมูลที่มีให้แก่บุคคลภายนอกศูนย์ฯ
2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล | Personal data” หมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถ
ยืนยันตัวตนได้
2.18 “การให้ ความยิ นยอม | Consent” หมายถึ งข้ อตกลงที ่ ได้ ร ั บ แจ้ งจากบุ คคลหรื อนิ ต ิ บ ุ คคลเพื่ อ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร โดยความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจเป็นได้ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
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ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
3. โครงสร้างของการกำกับดูแลข้อมูลในภายศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ศู นย์ ฯ จะต้ องมี การจั ดตั ้ งคณะกรรมการที ่ ปรึ กษาด้ านข้ อมู ล (Data Council) ซึ ่ งในระยะแรก
อาจพิจารณาให้ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อำนวยการศูนย์ ต่าง ๆ
ในกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
และ/หรือผู้ อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน
และ/หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นฝ่ายเลขานุการ
ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ตัดสินใจนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลของศูนย์ฯ ในทุกขั้นตอน
ตั ้ งแต่ การสรรหา จั ดเก็ บ การใช้ การเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปั นข้ อมู ลแก่ ภายนอกการประเมิ นความเสี ่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ลได้ ในขณะที่มีการสนับสนุนให้ข ้ อมูล
ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์ฯ ควรจะมีการจัดตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล ให้ทำหน้าที่บูรณาการ
การกำกั บดู แลข้ อมู ล (Data Administrators Board) ทำหน้ าที ่ ทบทวน ปรั บปรุ ง และให้ ข ้ อเสนอแนะ
ในเรื่องนโยบาย ทิศทาง หรือมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลภายในกระทรวงพลังงาน ประเมิน
ความเสี่ยงด้านข้อมูล สื่อสารผลักดันการใช้แนวปฏิบัติทางด้านข้อมูลภายในกระทรวง ติดตามสถานะของการ
กำกับดูแลข้อมูลของกระทรวง และรายงานผลต่อคณะกรรมการที่ ปรึกษาด้านข้อมูลฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูล อาจประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตัวแทนผู้บริหาร
ด้านข้อมูลของแต่ละกรม/กองต่าง ๆ และมีตัวแทนผู้บริหารด้านข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
ศูนย์ฯ ต้องมีกรอบและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน ตั้งแต่ การสร้าง การประมวลผล
การจัดเก็บ การใช้ การจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งาน เพื่อให้เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล และ/หรือผู้ใช้ข้อมูล
สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยขอบเขตข้อมูลที่อยู่ภายใต้กรอบ
ของนโยบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดที่อยู่ภายในศูนย์ฯ โดยลักษณะข้อมูลเป็นทั้งกลุ่มตัวเลข
ข้อความ หรือสิ่งใด ๆ ที่ส ื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธ ีการใด ๆ ในทุกรูปแบบ
ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม
4. บทบาทหน้าที่
4.1 เจ้ าของข้ อมู ล (Data Owner/Steward) คื อส่ วนงานภายในศู นย์ ฯ ที ่ เก็ บ ข้ อมู ล ขึ ้ น มาใหม่ ห รื อ
รับข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุดข้อมูล รวมถึงการจัดทำ
ทะเบียนข้อมูล การกำหนดชั้นความลับข้อมูล และการกำหนดแนวทางในการดูแลรักษาคุณภาพข้อมูล
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ และพิจารณาอนุญาตการใช้ข้อมูลแก่ผู้อื่นหากมีการขอใช้ข้อมูล
เจ้าของข้อมูลควรมีการทบทวนด้วยว่าข้อมูลนั้น ๆ ยังสามารถใช้ฐานดั้งเดิม ในการจัดเก็บและประมวลผล
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ได้ อยู ่ หรื อไม่ (เช่ น กฎหมายที ่ ต ้ องปฏิ บ ั ต ิ ตามนั ้ นได้ เปลี ่ ยนแปลงไปหรื อไม่ หรื อความยิ นยอม
ที่ได้รับมาจากผู้ให้ข้อมูลยังครอบคลุมหรือไม่)
4.1.1 ทุกชุดข้อมูลจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเจ้าของข้อมูล
4.1.2 เมื่อชุดข้ อมู ลมี หลายเจ้ าของ เจ้าของข้ อมู ลทั้ งหลายจะต้ องเห็ นด้วยร่วมกั นกั บนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุดของข้อมูล
4.1.3 การเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถส่งผ่านไปยังหน่วยงานอื่นได้เมื่อมีการตกลงกัน ถ้า
a) ในระยะยาวแล้วชุดข้อมูลนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานของหน่วยงานอื่น
b) ชุดข้อมูลนั้น มีความเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของ
4.1.4 เจ้ าของข้ อมู ล สามารถมอบหมายให้ บ ุ ค คลอื ่ น ดำเนิ นการบริ ห ารข้ อมู ล แทน (เรี ยกว่ า
ผู้บริหารข้อมูล)
4.2 ผู้บริหารจัดการข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทำการบริหาร
จั ดการชุ ดของข้ อมู ลให้ สอดคล้ องกั บนโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ของการกำกั บดู แลข้ อมู ลที ่ กำหนด
โดยเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่การดำเนินการรับข้อมูล การรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการ
ข้อมูลอภิพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการให้บริการด้านข้อมูล ให้ครบตามวงจรชีวิตข้อมูล
4.3 ผู้ใช้ข้อมูล (Data User) คือ ส่วนงานหรือบุคคลใด ๆ ที่ใช้ หรือเปิดเผยชุดข้อมูลจากศูนย์ฯ ซึ่งส่วนงาน
ดังกล่าวอาจจะรวมถึง หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เอง หรือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ผู้ใช้ข้อมูลทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้ ให้เป็นไปวัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขการขอใช้ข้อมูล รวมทั้งมี หน้าที่และมี ส ่วนร่วมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้ อมู ล
ของ ศูนย์ฯ ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลโดยตรง
ได้แก่ ผู้บริหารข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
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ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition)
5. การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ทุกส่วนงานในศูนย์ฯ จะต้องปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กำลังเก็บรวบรวม โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ให้ ช ั ดเจน รวมถึ งระบุ ฐ านที ่ จ ะใช้ ในการเก็ บข้ อมู ล พร้ อมทั ้ งระบุ ว ั ตถุ ป ระสงค์
การประมวลผลข้อมูลและกระบวนการการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งฐานที่ใช้ในการประมวลผล
5.2 ข้อมูลที่สรรหา หรือได้รับ จะต้องได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ที่ชัดเจน คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและรอบด้าน และต้องพิจารณาภาระของ
ผู้ให้ข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และการดูแลเรื่องการใช้และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมู ล
ได้อย่างเหมาะสม หรือตามข้อตกลงของการได้มาซึ่งข้อมูล
5.3 ส่วนงานต่าง ๆ ใน ศูนย์ฯ จะต้องมุ่งในการลดภาระของแหล่งข้อมูลโดยลดการร้องขอข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
ให้มากที่สุด โดยยื่นแสดงความต้องการข้อมูลผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลที่ศูนย์ฯ ได้จัดตั้ง
5.4 ส่วนงานต่าง ๆ ควรจะมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยต้องมีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ร่วมกันเป็นอย่างน้อย
a) แจ้งและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
b) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงความพร้อมของข้อมูล และอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในการดึงข้อมูล
5.5 เจ้าของข้อมูลควรจะกำหนดนโยบายสำหรับชุดข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวม อันประกอบไปด้วย
a) กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม
b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าการเก็บข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
c) กำหนดมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล รวมถึงนโยบายในการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลที่ได้รับ
5.6 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องมุ่งที่จะให้มีการใช้ข้อมูลให้มากที่สุดเมื่อทำการออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
6. ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล
ที่กำหนดไว้โดยเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
6.1.1 เจ้าของข้อมูลจะต้องประเมินคำขอเพื่อทำการยกเว้นในการส่งข้อมูล และการขยายเวลากำหนดส่ง
ข้อมูลนั้น ๆ ทั้งหมด
6.1.2 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการส่งข้อมูลล่าช้า และประสาน
กับแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุด
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6.1.3 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในชุดข้อมูล
และเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ฯ ประสานงานกับแหล่งข้อมูล ในการกู้คืน
ข้อความผิดพลาดของข้อมูลที่ส่ง ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดด้วย
6.1.4 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพ ให้แก่เจ้าของข้อมูล
เพื่อหาหนทางแก้ไข
6.2 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการสร้างทะเบียน นิยาม ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata)
และชั้นความลับข้อมูล แบ่งเป็น ลับที่สุด (Top Secret) ลับมาก (Secret) ลับ (Confidential) การใช้
ภายในศูนย์ฯ (Internal) และเปิดเผยต่อสาธารณชน (Public) ตามนิยามและกฎเกณฑ์ที่ได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล อีกทั้งผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องตรวจสอบความทันสมัยของ
ข้อมูลอภิพันธุ์ในแคตตาล็อก (Catalog) ข้อมูล ซึ่งข้อมูลอภิพันธุ์จะต้องประกอบไปด้วย
a) วัตถุประสงค์เฉพาะในการเก็บข้อมูล
b) คำจำกัดความและรูปแบบของชุดข้อมูล
c) มาตรฐานคุณภาพของชุดข้อมูล
d) ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
e) รายละเอียดในการติดต่อเจ้าของข้อมูลและผู้บริหารข้อมูล
6.3 ผู้บริหารจั ดการข้ อมู ลจะต้ องทำการตรวจสอบข้ อมู ลอภิพ ั นธุ์ และเจ้าของข้ อมู ลจะต้ องตรวจสอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบาย
การเข้าถึงข้อมูลนั้นมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่มี เข้าใจเนื้อหาหรือข้อจำกัด
ของข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.4 มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพข้อมูลในด้าน ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน
(Completeness) ความสอดคล้อง (Consistency) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการ
หรือสถานการณ์ (Relevancy) และความพร้อมใช้ (Availability) รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
กับข้อมูลภายนอก และประเมินคุณภาพข้อมูลเป็นระยะ (Data Quality Assessment) เพื่อปรับปรุงรักษา
คุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูล (Storage) ต้องเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ว
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ส่วนที่ 3 การใช้ข้อมูล (Data Usage)
7. การเข้าถึงข้อมูลภายในศูนย์ฯ (Internal Data Access)
7.1 เจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้พิจารณาระดับการรักษาความปลอดภัยและเงื่อนไขการเข้าใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ
โดยที่ผู้บริหารข้อมูลจะต้องแน่ใจว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ได้มีการสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนไปยังผู้ใช้งานข้อมูล
ภายในศูนย์ฯ
7.2 เจ้าของข้อมูลจะต้องไม่ปฏิเสธคำร้องขอการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ฯ เว้นเสียแต่ว่า
a) ข้อมูลนั้นมีชั้นความลับและการร้องขอข้อมูลของผู้ใช้งานไม่มีเหตุผลที่ชอบธรรมหรือไม่สมเหตุสมผล
b) การแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนตามกฎหมาย หรือข้อตกลงในการได้มาของข้อมูล
7.3 มีการกำหนดแนวทางการขอสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน ผู้ใช้งานข้อมูลจะต้องขออนุมัติจากเจ้าของข้อมูล
หรือผู้บริหารจัดการข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งในคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลนั้นผู้ใช้งาน
ข้อมูลจะรวมถึง
a) ขอบเขตและความละเอียดของข้อมูลที่ร้องขอ เช่น ห้วงเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล
b) วัตถุประสงค์ในการร้องขอข้อมูล
c) ความถี่ในการเข้าใช้งานข้อมูล (เช่น เป็นครั้งคราวหรือใช้ประจำ)
7.4 มีแนวทางการขอสิ ทธิ์ และเข้ าถึ งข้ อมู ลที ่ สะดวก รวดเร็ว ภายใต้ กรอบการกำกั บดู แลที ่ เหมาะสม
และช่วยให้ผู้บริหารจัดการข้อมูลสามารถติดตามและประเมินความคุ้มค่าของข้อมูลที่มี การป้องกัน
ความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
7.5 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่แบ่งปันกันทั้งหมดนั้นถูกต้อง ทันสมัย และมีความพร้อม ตาม
เวลาที่กำหนด และจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานข้อมูลทราบถึงคุณภาพของข้อมูลและข้อจำกัดของชุดข้อมูล
ก่อนที่จะให้ชุดข้อมูลกับผู้ใช้งาน
7.6 ผู ้ บริ หารจั ดการข้ อมู ลจะต้ องสื ่ อสารกั บผู ้ ใช้ งานข้ อมู ลภายในศู นย์ ฯ ถึ งระยะเวลาโดยประมาณ
ในการตอบสนองต่อการร้องขอการเข้าถึงข้อมูล
7.7 ผู ้ ใช้ งานข้ อมู ลจะต้ องปฏิ บ ั ต ิ ตามนโยบายที ่ กำหนดโดยเจ้ าของข้ อมู ลและหน่ วยงานภาครั ฐอื ่ น ๆ
ที่ให้ข้อมูล สำหรับการใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ โดย
7.7.1 ผู้ใช้งานข้ อมู ลควรใช้ข ้ อมู ลตามวั ตถุ ประสงค์ที ่ ได้ร ั บอนุม ัติ จากเจ้าของข้ อมู ลเท่ านั้ น
ถ้ามีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องขออนุมัติอีกครั้ง
7.7.2 ผู้ใช้งานข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งข้อมูล เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลนั้น ๆ ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้แล้ ว
เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานดังกล่าวจากแหล่งข้อมูล
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8. นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
8.1 มี กรอบและแนวทางการเปิ ดเผยแบ่ งปั น ข้ อมู ลแก่ ภายนอก (Data Sharing Framework) ที ่ ช ั ดเจน
และเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและ
ความเป็นส่วนบุคคล เพื่อขยายประโยชน์ของข้อมูลของศูนย์ฯ สู่ภายนอก และเป็นการเตรียมความพร้อม
ขององค์กรสู่ Digital Government and Open Government Data ที่จะมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ ยน
และเปิดเผยมากขึ้น
8.2 เจ้าของข้อมูลจะต้ องกำหนดเงื่ อนไขที่ช ัดเจน ระดับและรูปแบบที่เหมาะสมของการแบ่งปั นข้ อมู ล
และมีการสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนไปยังผู้ขอข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูล
8.3 เจ้าของข้อมูลจะต้องอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่มีช ั้นความลับสู่สาธารณะผ่านทางเว็ บไซต์
ของศูนย์ฯ เว้นเสียแต่ว่า
a) ถูกห้ามไว้ตามกฎหมาย
b) ทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนและความมั่นใจในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคล
8.4 สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เจ้าของข้อมูลจะต้องกำหนดข้อตกลงในการใช้งานเพื่อควบคุม
การใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและปกป้องผลประโยชน์ของศูนย์ฯ
8.5 หากเจ้าของข้อมูลได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ชุดข้อมูลได้ ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องประสานงานกั บ
คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูลอภิพันธุ์ ดังนี้
8.5.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมด และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
8.5.2 สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่จะเผยแพร่ จะต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลอภิพันธุ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
ของศูนย์ฯ ด้วย
8.5.3 ในกรณีที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติชุดข้อมูลที่เผยแพร่เป็นประจำ เจ้าของข้อมูลจะต้อง
เผยแพร่แผนที่ได้วางไว้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ พร้อมเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือการยุติ
และเสนอทางเลือกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องให้เหตุผลสำหรับการปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลทุกครั้ง
8.7 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล เจ้าของข้อมูลจะต้องทำข้อตกลงและ
บันทึกเหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้งในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานรัฐบาลที่ร้องขอ
ส่วนที่ 4 การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection)
9. การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
9.1 เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารจัดการข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องตรวจสอบเป็นระยะว่ามีการ
ป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในการจัดการ
ข้อมูล อย่างน้อยดังนี้
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9.1.1 การป้ องกั นด้ านความปลอดภั ยจะต้ องปกป้ องข้ อมู ลจากการเข้ าถึ งโดยไม่ ได้ ร ั บอนุ ญาต
การเปลี่ยนแปลง การใช้งาน การเปิดเผย การถูกกำจัดหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ไม่ว ่าจะตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม
9.1.2 ผู้ใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมทั้งหมด
ที่กำหนดโดยเจ้าของข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลนั้น ๆ
9.1.3 ผู้ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องประเมินความต้องการและความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ได้รับและ
ทำลายข้อมูลเมื่อไม่มีการใช้งานอีกต่อไป
9.1.4 ในกรณีมีเหตุที่มีการรั่ วไหลของข้อมูล หรือการดำเนินการซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อศูนย์ฯ หรือ
เห็นว่าขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้พบเห็นจะต้องรายงานการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ
การสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลต่อคณะกรรมการบริหารจัด การข้อมูลของศูนย์ฯ โดยทันที
ที่พบเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
9.2 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการจัดการในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม หรือ
การละเมิดข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
9.3 มีการจัดตั้ง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer: DPO) ของศูนย์ฯ ที่เข้ามา
รับผิดชอบการดำเนินการด้านข้อมูลของศูนย์ฯ โดยมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วน
บุคคลของข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตามกฎหมายเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรายงานตรงไปยังผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีความอิสระและไม่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรด้านข้อมูล เพียงแต่ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
กฎหมายเท่านั้น
9.4 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
a) สร้างมาตรฐานและกระบวนการปกปิดความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล โดยมุ่งเน้นการลดระดั บ
ความอ่อนไหว ความเสี่ยง หรือผลกระทบต่อศูนย์ฯ
b) กำหนดและทบทวนสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การรับส่ง ประมวลผล
จัดเก็บ ใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ผิด
วัตถุประสงค์การใช้งาน การส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ตรงตามวั ตถุประสงค์
เงื่อนไขการให้ใช้ หรือบทบาทหน้าที่ รวมถึง การทุจริตหรือละเมิดข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ
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ดทำแผนยุ
และออกแบบการพั
ฒนาศู
สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติเพืท่อธศาสตร์
รองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Bigนย์Data)
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สารสนเทศพลั
งานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่องนแผนพลั
งงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

จากร่างนโยบายธรรมาภิบาลสามารถสรุปบทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง
บาลสามารถสรุ
าที่ขไว้องบุ
คลากรที7.2-1
่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง
ธรรมาภิบจากร่
าลได้าดงนโยบายธรรมาภิ
ังรูปที่ 7.2-2 โดยรายละเอี
ยดหน้ปาบทบาท
ที่ของบุคและหน้
ลากรระบุ
ในตาราง

ธรรมาภิบาลได้ดังรูปที่ 7.2-2 โดยรายละเอียดหน้าที่ของบุคลากรระบุไว้ในตาราง 7.2-1
ที่ 7.2-2 กระบวนการตามร่
รููปที่่� 7.2-2 กระบวนการตามร่่รูาปงนโยบายธรรมาภิิ
บาลข้้อมููล างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล

7.2-12

รูปที่ 7.2-2 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล
รูปที่ 7.2-2 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล
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ตาราง 7.2-1
อมููอลมูล
ตาราง
7.2-1 รายละเอีียดหน้้
รายละเอียดหน้าาที่่ทีข� ่ของบุุ
องบุคคลากรตามกระบวนการตามทางธรรมาภิิ
ลากรตามกระบวนการตามทางธรรมาภิบาลข้้
บาลข้
วงจรชีวิต
ข้อมูล
การรวบรวม

กิจกรรม

การร้องขอการรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้าน บริหารจัดการ

คณะทำงาน
ด้านบริหาร

ข้อมูล

ข้อมูล

จัดการข้อมูล

A

V

PV

เจ้าของ
ข้อมูล
I

ข้อมูล
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดย

AC

ใช้ข้อมูลอภิพันธุ์

การจัดเก็บ

การจัดทำข้อตกลงการรวบรวมข้อมูล
ใหม่

AC

S

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

AC

S

ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ข้อมูลใหม่

AC

S

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

AC

S

ข้อมูล
สรุปผลคุณภาพข้อมูลและจัดทำแผน

A

I/V

AC

A

V

I

V

PV

I

AC

S

AC

S

PV

I

AC

S

ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลรายไตรมาส
การใช้ข้อมูล

การร้องขอใช้ข้อมูลทั่วไป
การร้องขอใช้ข้อมูลกรณีพเิ ศษ เช่น
สิทธิไม่เพียงพอ หรือการเข้าถึงข้อมูล

A

ชั้นความลับ
การกำหนดสิทธิและทำความเข้าใจ
ต่อผู้ใช้
ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ผู้ใช้ข้อมูลใหม่
การแบ่งปัน
ข้อมูล

การร้องขอการแบ่งปันข้อมูล

A

V

การจัดเตรียมข้อมูลและข้อมูลอภิพันธุ์
เพื่อแบ่งปันข้อมูล

หมายเหตุ: I (Issue) การยื่นการร้องขอ, PV (Preliminary Verification) การตรวจสอบขัน้ ต้น, V (Verification) การตรวจสอบ,
A (Approve) การอนุมัติ, AC (Action) การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง,
S (Stakeholder Support) การสนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง
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ตาราง
ดต่ด่าต่งาๆง ๆในการดำำ
�เนิินงานธรรมาภิิ
บาลบาลข้อมูล
ตาราง 7.2-2
7.2-2ตััวตัอย่่
วอย่างคณะกรรมการชุุ
างคณะกรรมการชุ
ในการดำเนิ
นงานธรรมาภิ
คณะกรรมการ

รายนาม

คณะกรรมการที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงพลังงาน
ด้านข้อมูล
รองปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยี

ตำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

สารสนเทศระดับสูง
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

กรรมการ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กรรมการ
กรรมการ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

กรรมการและเลขาฯ

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ผู้ช่วยเลขาฯ

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนัก

ผู้ช่วยเลขาฯ

นโยบายและแผนพลังงาน
คณะกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูล

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
ตัวแทนผู้บริหารข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประธาน
กรรมการ

ตัวแทนผู้บริหารข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

กรรมการ

ตัวแทนผู้บริหารข้อมูลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

กรรมการ

พลังงาน
ตัวแทนผู้บริหารข้อมูลสำนักนโยบายและแผนพลังงาน

กรรมการและเลขาฯ
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ตาราง 7.2-3
7.2-3ร่่ร่าางตัังตัววอย่่อย่าางแผนดำำ
งแผนดำเนิ
การจัดตั้้ดตั�งโครงสร้้
้งโครงสร้างธรรมาภิิ
างธรรมาภิบาลช่่
บาลช่วงปีี
วงปี
ตาราง
�เนิินนการจัั
ที่่� ท1ี่ 1
ขั้น

กระบวนการ

ตอน

เดือน
1

1

แต่งตั้งคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านข้อมูล

x

2

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

x

2

3

4

5

6

7

ข้อมูล และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
3

แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

4

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x
x

รวบรวมร่างชุดข้อมูลในความดูแล
5

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

ประชุมพิจารณาร่างแต่งตั้งเจ้าของ
ข้อมูลแต่ละชุด
6

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

ร่วมกับเจ้าของข้อมูลกำหนดชั้น
ความลับของข้อมูล
7

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

ร่างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ข้อมูลร่วมกับเจ้าของข้อมูล
8

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

เสนอร่างชุดข้อมูล, เจ้าของข้อมูล, แนว
ปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูล และเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเห็นชอบ
9

คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล

x

เสนอร่างชุดข้อมูล, เจ้าของข้อมูล, แนว
ปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านข้อมูลเพื่ออนุมัติ
10

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

สรุปผลคุณภาพข้อมูลและจัดทำแผน
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8

9

10 11 12
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ขั้น

กระบวนการ

ตอน

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาส
11

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อเห็นชอบ
12

คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่ออนุมัติแผนฯ
13

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

สรุปผลคุณภาพข้อมูลและจัดทำแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาส
14

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
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ขั้น

กระบวนการ

ตอน

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ข้อมูล และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อเห็นชอบ
15

คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่ออนุมัติแผนฯ
16

x

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล
สรุปผลคุณภาพข้อมูลและจัดทำแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาส

17

คณะทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อเห็นชอบ
18

คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล

x

นำเสนอผลคุณภาพข้อมูลและแผน
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คำขอรวบรวม
ข้อมูล คำขอเผยแพร่ข้อมูล คำขอใช้
ข้อมูลในกรณีพเิ ศษในรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่ออนุมัติแผนฯ
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7.2.1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
เมื่อพิจารณาร่างนโยบายธรรมาภิ บาลข้ อ มูล ในแง่ม ุม กระบวนการทางข้ อมูล ซึ่งเป็นแนวปฏิบ ั ติ ท ี ่ ดี
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง โดยจะใช้ ร ู ป แบบของกระบวนการ COLLECT, GOVERN, TRANSFORM, และ SHARE เพื ่ อให้
สามารถดูแลกำกับข้อมูลได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. COLLECT: ระบุแหล่งข้อมูล
- ในการรวบรวมข้ อมูล ศูนย์ฯ จะสามารถรับการร้ องขอการขอข้ อมูลเพิ่ม /ปรั บปรุ งข้ อมู ลเดิ ม
ให้ดีขึ้น ได้ตลอดทั้งปี และคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลต้องทำการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูล
อภิพันธุ์ (Metadata) ว่าข้อมูลที่มีความต้องการมากขึ้น มีอยู่แล้วหรือไม่ เพื่อให้มีการใช้งาน
ข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด ดังตัวอย่างการร้องขอดังรูปที่ 7.2-5
-

หากข้อมูลที่มีความต้องการไม่ได้มีการจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารข้อมูลทำการรวบรวม
คำขอ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ แง่มุมด้านความพร้อม อุปสรรค ขอบเขต และฐานมูลเหตุที่
จะใช้ในการขอ และเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติพร้อม
รับฟังข้อแนะนำ โดยอาจรวบรวมเพื่อพิจารณาเป็นรอบ ๆ เช่น ทุก ๆ รอบไตรมาส เป็นต้น โดยมี
ตัวอย่างการวาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลดังรูปที่ 7.2-3
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รููปที่่� 7.2-3 วาระการประชุุ
คณะกรรมการที่่
�ปรึึกษาด้้านข้้อมููล
ในการขับเคลืม่อนแผนพลั
งงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำหรับการประชุมครั้งที่ …. /2563 วันที่ …. เดือน …….พ.ศ. 2563
นำเสนอโดย
วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ..../2563 วันที่ ........ 2563)

ประธานฯ

เลขาที่ประชุมฯ
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ผลการดำเนินการจากมติกรรมการฯ
(เช่น อนุมัติการรวบรวมข้อมูลใหม่ไปแล้ว ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ หรื อ ไม่ , จากการทบทวนคุ ณ ภาพข้ อ มู ล
กรรมการมีข้อแนะนำแล้ว ดำเนินการแล้วได้ผลอย่างไร)
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา
หัวหน้า
4.1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ในด้านการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า คณะทำงาน
บริหารจัดการ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ต.นาแรก อ.หนองบึง จังหวัดนครอนันต์
ข้อมูล
4.2 เรื่อง การปรับปรุงความละเอียดข้อมูลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
จากระดับเดือนเป็นระดับวัน
4.3 เรื่อง กรอบแนวคิดในการเพิ่มคุณภาพข้อมูลในด้านความสม่ำเสมอ
เพื่อใช้ในการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีผลบังคับใช้
ในปีงบประมาณ 2564
4.4 เรื่อง การแบ่งปัน ข้อมูล ประมาณการจำนวนรถบนท้องถนนในเขต
ปริมณฑลสู่ภายนอก
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
รูปที่ 7.2-3 วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล
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7.2-19

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
โครงการศึกษาการจั
ดทำแผนยุ
และออกแบบการพั
ฒนาศู
สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติเพืท่อธศาสตร์
รองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Bigนย์Data)
สารสนเทศพลั
งานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่องนแผนพลั
งงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
-

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องเริ่มกระบวนการทำความเข้าใจ และทำการตกลงตามฐานมูลเหตุ
เมื
ได้รับงการอนุ
ล้ว จะต้
องเริ่มกระบวนการทำความเข้
าใจ และทำการตกลงตามฐานมู
ลเหตุ
กับ่อแหล่
ข้ อมู ลมอย่ัติแางเป็
นทางการ
และพิจารณาวั ตถุ ประสงค์
เตรียมความพร้ อม ขอบเขต
กัการตรวจสอบคุ
บแหล่งข้ อมู ลณอย่ภาพข้
างเป็อนมูทางการ
และพิจไขหากจำเป็
ารณาวั ตถุนประสงค์
เตรีางของการตรวจสอบข้
ยมความพร้ อม ขอบเขต
ลรวมถึงการแก้
โดยตัวอย่
อมูล
การตรวจสอบคุ
ณภาพข้
อมูลรวมถึ
งการแก้ไขหากจำเป็
น โดยตัวการตรวจสอบหาค่
อย่างของการตรวจสอบข้
อมูล
แสดงดังรูปที่ 7.2-4
ซึ่งแสดงถึ
งการประมาณค่
า (Interpolation)
าที่เบี่ยงเบน
แสดงดั
งรูปและความไม่
ที่ 7.2-4 ซึ่งสแสดงถึ
(Outliner)
อดคล้งอการประมาณค่
งกับกรอบข้อมูาล(Interpolation)
(Inconsistency)การตรวจสอบหาค่าที่เบี่ยงเบน
(Outliner) และความไม่สอดคล้องกับกรอบข้อมูล (Inconsistency)
รููปที่่� 7.2-4 ตััวอย่่างการตรวจสอบข้้อมููล

รูปที่ 7.2-4 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูล
รูปที่ 7.2-4 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูล
-

ในการดำเนินงานนำข้ อมูลเข้ าสู ่ ศู นย์ ฯ จะต้องมี การตรวจสอบคุ ณภาพข้ อมู ลก่ อนทุ กครั้ ง
ในการดำเนิ
งานนำข้
อมูณลเข้
าสู ่ ศ้นู นต่ำย์ทีฯ่ได้จะต้
องมี การตรวจสอบคุ
ลก่ อนทุ
โดยข้อมูลต้อนงเป็
นไปตามคุ
ภาพขั
กำหนดไว้
เช่น ไม่มีค่าที่เกิณดภาพข้
ช่วงที่เป็อนมูไปได้
หรืกอค่ครัาที้ ง่
โดยข้
อมูลต้อเกิงเป็
ไปตามคุ
ณภาพขัอมู้นลต่ไม่
ำทีไ่ได้ด้ตกามมาตรฐานขั
ำหนดไว้ เช่น ้นไม่ต่มำีคคณะทำงานด้
่าที่เกิดช่วงที่เาป็นผู
นไปได้
หรือดค่การ
าที่
เบี่ยงเบนไม่
น น0.5%
โดยหากข้
้บริหารจั
เบี
เกิานของข้
0.5%อมูโดยหากข้
ลไม่าไในระบบ
ด้ตามมาตรฐานขั
ข้อ่ยมูงเบนไม่
ลหรือเจ้
ลต้องไม่อนมูำเข้
โดยมีต้นัวต่อย่ำ าคณะทำงานด้
งมาตรฐานข้าอนผู
มูล้บขัริ้นหต่ารจั
ำทีด่ ตการ
้ อง
ข้ตรวจสอบดั
อมูลหรืองเจ้ตาราง
าของข้7.2-4
อมูลต้องไม่นำเข้าในระบบ โดยมีตัวอย่างมาตรฐานข้อมูลขั้นต่ ำที่ ต ้ อง
ตรวจสอบดังตาราง 7.2-4

7.2-20
7.2-20
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สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

อย่่างแบบประเมิ
งแบบประเมิินนมาตรฐานขั
มาตรฐานขั้้้น�นต่ต่ำำำ�ข
� ของคุ
องคุุณณภาพข้
ภาพข้้ออมูมููลลเพืเพื่่่อ�อการนำเข้
การนำำ�เข้้า า
ตาราง 7.2-4 ตัตััวอย่
ประเด็นคุณภาพข้อมูล
Completeness
Orderliness
Consistency
Accuracy
Auditability
Uniqueness
Timeliness

-

มาตรฐานขั้นต่ำที่สามารถนำเข้าในระบบได้
ข้อมูลต้องมีความครบถ้วน 100% เช่น ข้อมูลประจำวันที่ต้องส่งทุกเดือน
ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุก ๆ วันของเดือนดังกล่าว ในทุก ๆ ฟิลด์
ต้องไม่มีข้อมูลอยู่ภายนอกขอบเขตมาตรฐานของข้อมูลในแต่ละ Field
ที่มีลักษณะเป็นเวลาตัวเลข เกิน 1%
ต้องไม่มีข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานที่มีความสัมพันธ์
(Related Data Baseline) ซึ่งทำความสะอาดแล้ว เกิน 1%
ต้องไม่มีข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานในอดีต (Baseline)
ซึ่งทำความสะอาดแล้ว เกิน 1%
ข้อมูลต้องระบุแหล่งที่มา และมีข้อมูลอภิพันธุ์
ข้อมูลต้องมีความซ้ำซ้อนตามคีย์ไม่เกิน 1%
ข้อมูลจะต้องนำเข้าไม่เกินกำหนดที่ระบุไว้ในข้อมูลอภิพันธุ์ หากมีการ
ล่าช้าเกินกว่ารอบ เช่น ช้าเกิน 1 เดือน หากกำหนดเป็นรายเดือน ต้องมี
การทำรายงานเพื่อเข้าสู่การพิจารณาปรับปรุงในที่ประชุมของคณะที่
ปรึกษาด้านข้อมูล

นอกจากนั้น คณะกรรมการที่ ปรึกษาด้ านข้ อมูลของศู นย์ฯ สามารถริเริ่มการสรรหาข้ อมู ล
เชิ งยุ ทธศาสตร์ ส ำหรั บศู นย์ ส ารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ ได้ ผ่ านกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ของศูนย์ฯ

7.2-21
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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รููปที่่� 7.2-5 ตััวอย่่างการร้้องขอเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ร้องขอ นาย อารีย์ คงอารมณ์ ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
ประเภทการร้องขอ เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่ ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายครัวเรือนแบบค่าสูงสุดประจำวัน
คำอธิบายชุดข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการรวบรวม เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจพลังงานในภาคครัวเรือนให้ละเอียดยิ่งขึ้น
องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภายใน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน
ชื่อผู้ประสานงาน นาย กวีกานต์ โสจะนะ ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า แผนก ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ความถี่ในการดำเนินงาน รายวัน
ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล อังกฤษ
ชนิดพลังงาน (หากมี) ไฟฟ้า
อธิบายข้อกำหนดในการใช้งานข้อมูล
ต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ และต้องใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

12. ชนิด/รูปแบบข้อมูล JSON CSV Spreadsheet etc: JSON
13. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ ผ่าน API ของ กฟน. (กำหนด Client Token)
(

)

(

ผู้ร้องขอ

)
ผู้รับรองการร้องขอ

เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำเสนอคณะฯที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
ไม่นำเสนอคณะฯที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (วัตถุประสงค์/ข้อกำหนดไม่ชัดเจน มีข้อมูลอยู่แล้ว)
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลไปยัง
หน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

รูปที่ 7.2-5 ตัวอย่างการร้องขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติเพืท่อธศาสตร์
รองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Bigนย์Data)
โครงการศึ
กษาการจั
ดทำแผนยุ
และออกแบบการพั
ฒนาศู
ในการขับเคลื่องงานแห่
นแผนพลั
งงานของประเทศไทย
สารสนเทศพลั
งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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2. GOVERN: จัดการข้อมูลเบื้องต้น
2. GOVERN:
ดการข้ออมูลเข้
เบืา้อสูงต้่ระบบภายในศู
น
- เมื่อมีกจัารนำข้
นย์ ผู้บริหารข้อมูลต้องทำการตรวจสอบและประมวลคุณภาพ
- เมื
อมูลเข้าสู่รดะบบภายในศู
นย์ ผู้บริคหคล
ารข้(Manual)
อมูลต้องทำการตรวจสอบและประมวลคุ
ณภาพ
ข้อ่อมูมีลการนำข้
ซึ่งสามารถทำได้
้วยการสุ่มตรวจโดยบุ
หรืออาจใช้เครื่องมือในการตรวจแบบ
ข้อัอตมูโนมั
ล ซึต่งิไสามารถทำได้
ด้วยการสุ่มตรวจโดยบุ
คคล (Manual)
ออาจใช้
เครื่องมือในการตรวจแบบ
ด้ ทั้งที่เป็นแบบการวางกฎเกณฑ์
คุณภาพข้
อมูลพื้นฐานหรืหรื
อการนำระบบปั
ญญาประดิษฐ์มา
อัใช้ตใโนมั
ติได้ ทั้งที่เป็นแบบการวางกฎเกณฑ์คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน หรือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มา
นการประมวล
ในการประมวล ณภาพข้อมูล จะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูลของศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล
- ใช้
โดยผลการตรวจสอบคุ
- โดยผลการตรวจสอบคุ
ณภาพข้อมูล จะต้
องถูกจัดเก็บอยูด่ใสินคลั
งข้องานข้
มูลของศู
หรือผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำสารสนเทศนี
้ไปประกอบการตั
นใจใช้
อมูลนีนย์้ ฯ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล
หรือผู้ใช้ข้อมูการพั
ลสามารถนำสารสนเทศนี
้ไปประกอบการตับดการวิ
สินใจใช้
งานข้อมูลนี้
3. TRANSFORM:
ฒนาสารสนเทศและแบบจำลองสำหรั
เคราะห์
3. TRANSFORM:
ฒนาสารสนเทศและแบบจำลองสำหรั
บการวิเคราะห์ย ตามสิทธิของหน้าที่การทำงาน
- การใช้งานข้การพั
อมูลภายในศู
นย์ต้องเป็นไปตามระบบรักษาความปลอดภั
- การใช้
งานข้อมูลภายในศูนย์ต้องเป็นไปตามระบบรักษาความปลอดภัย ตามสิทธิของหน้าที่การทำงาน
(Role-based)
- (Role-based)
หากสิทธิของหน้าที่ การทำงานไม่สามารถเข้าถึ งข้ อมูลนั ้นได้ เช่น พนักงานจ้ างเหมาภายนอก
- หากสิ
ทธิของหน้
าที่สกามารถเข้
ารทำงานไม่
มูลนั ้นได้ได้เช่ให้นแพนั
(Outsource)
อาจไม่
าถึงข้สอามารถเข้
มูลในระดัาถึบงลัข้บอ(Secret)
จ้งผูก้บงานจ้
ริหารข้างเหมาภายนอก
อมูลถึงข้อจำกัด
(Outsource)
สามารถเข้นาเพืถึง่อข้ใช้อมูในการทบทวนนโยบายหากจำเป็
ลในระดับลับ (Secret) ได้ ให้แนจ้งในกรณี
ผู้บริหารข้
มูลถึงข้อกจำกั
ดังกล่าวเพื่อบัอาจไม่
นทึกความจำเป็
ไม่สอามารถหลี
เลี่ยดง
ดัความจำเป็
งกล่าวเพื่อนบัดันงทึกล่กความจำเป็
เพื่อใช้อใงขอไปยั
นการทบทวนนโยบายหากจำเป็
น ในกรณี
กเลี่ยง
าวได้ ให้ทนำการร้
งคณะกรรมการบริหารจั
ดการข้ไอม่มูสลามารถหลี
เพื่อเสนอแนะ
ความจำเป็
งกล่าวได้่งต้ให้
ทำการร้
องขอไปยังคณะกรรมการบริ
การปรับปรุนงดันโยบายซึ
องพิ
จารณาโดยคณะกรรมการที
่ปรึกษาด้หาารจั
นข้อดมูการข้
ล ทั้งอนีมู้ ลต้อเพื
งไม่่อขเสนอแนะ
ัดกับฐาน
การปรั
ต้องพิ
่ปรึกษาด้านข้อมูล ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับฐาน
มูลเหตุบแปรุ
ละข้งนโยบายซึ
อตกลงกับ่งแหล่
งข้จอารณาโดยคณะกรรมการที
มูล
ละข้อตกลงกั
- มูเมืล่อเหตุ
มีกแารนำข้
อมูลเข้บาแหล่
แล้วงข้ผูอ้บมูริลหารข้อมูลต้องทำการปรังปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ในแคตตาล็อกให้เป็ น
- เมื
อมู่เลหมาะสม
เข้าแล้ว ทัผู้งบในด้
ริหารข้
อมูลต้องทำการปรั
พันธุต์ในแคตตาล็
อกให้เป็น
ปัจ่อจุมีบกันารนำข้
ในเวลาที
านการนำไปใช้
ในผลิตภังณปรุฑ์งขข้้ออมูมูลลใดอภิประวั
ิการแก้ไข การสำรอง
ปัข้จอจุมูบลันหรื
ในเวลาที
ในด้านการนำไปใช้
ตภัณฑ์ขด้อวมูยการใช้
ลใด ประวั
ิการแก้
ไข การสำรอง
อการเข้่เหมาะสม
าถึงผ่านช่ทัอ้งงทาง
API เป็นต้น ใซึนผลิ
่งอาจทำได้
เครื่อตงมื
อแบบอั
ตโนมัติได้
ข้ดัองตัมูวลอย่หรืางการจั
อการเข้ดเก็าถึบงแคตตาล็
ผ่านช่ องทาง
ซึ่งอาจทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติได้
อกข้อมูAPI
ลดัเป็
งรูนปต้ทีน่ 7.2-6
ดังตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูลดังรูปที่ 7.2-6
รููปที่่� 7.2-6 ตััวอย่่างการจััดเก็็บแคตตาล็็อกข้้อมููล
รูปที่ 7.2-6 ตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูล
รูปที่ 7.2-6 ตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูล
4. SHARE: เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์และการแชร์ข้อมูล (share and integrate with
4. SHARE:
systems)เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์และการแชร์ข้อมูล (share and integrate with
systems)
- ในระหว่างการพัฒนาสารสนเทศและแบบจำลองข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้า
- ในระหว่
ฒนาสารสนเทศและแบบจำลองข้
อมูล ผู้ใช้สหรื
ามารถทำการเชื
มโยงข้ในขั
อมู้นลตอนต่
ดังกล่อาวเข้
กับชุดข้อางการพั
มูลที่ตนมี
สิทธิ์ เพื่อสร้างสารสนเทศและแบบจำลอง
อประมวลเพื่อ่อการใช้
ไปได้า
กัในลั
บชุกดษณะการ
ข้อมูลที่ตนมี
สิทธิ์ เพืdata
่อสร้หรื
างสารสนเทศและแบบจำลอง
่อการใช้ในขัศน์้นขตอนต่
Staging
อการเชื่อมโยงกับเครื่องมือหรื
ที่ใช้อใประมวลเพื
นการแสดงผลมโนทั
้อมูลต่ออไปได้
ไป
ในลักษณะการ Staging data หรือการเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลมโนทัศน์ข้อมูลต่อไป
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
-

-

ในกรณีที่จะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลออกสู่ภายนอกศูนย์ฯ จะต้องเป็นไปตามชั้นความลับของข้อมูล
ไม่ขัดกับฐานมูลเหตุและข้อกำหนดที่ทำร่วมกับแหล่งข้อมูล โดยต้องกำหนดข้อตกลงในการใช้งาน
(Disclaimer) รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลอภิพันธุ์อีกด้วย
ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ จะต้องมีการเสนอเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลพิจารณารายละเอียดทุกครั้ง โดยจะต้อง
ดำเนินการโดยไม่ขัดกับฐานมูลเหตุและข้อกำหนดที่ทำร่วมกับแหล่งข้อมูล ไม่ขัดกับกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดการข้อตกลงในการใช้งาน โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องขอ
แบ่งปันข้อมูลดังรูปที่ 7.2-7
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รููปที่่� 7.2-7 ตััวอย่่างแบบฟอร์์มการร้้องขอแบ่่งปัันข้้อมููล
แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ผู้ร้องขอ นาย สมชัย กณสูตร ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
ประเภทการร้องขอ แบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนตามพื้นที่ระดับตำบลแบบค่าสูงสุดประจำวัน
คำอธิบายชุดข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปันข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าฯ
ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
ณ วันที่
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน
โรงไฟฟ้าบางปะกง
โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
ตำแหน่งงาน
แผนก
ระบุ Schema ของข้อมูล <Date, ตำบล, หน่วยไฟฟ้าสูงสุด>
ระบุแหล่งที่มาภายในศูนย์
ชื่อชุดข้อมูล
Dataset name
Category
Owner Unit
Classification
มูลเหตุในการเก็บข้อมูล ใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นการร้องขอจากหน่วยงาน
พันธมิตร ต้องขอเป็นกรณีไป โดยต้องไม่ละเมิด พรบ. ความเป็นส่วนตัวข้อมูล
รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc): JSON
วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal) ผ่าน API ของศูนย์
(

)

(

)

ผู้ร้องขอ
ผู้รับรองการร้องขอ
เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
ไม่นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (ขัดแย้งกับมูลเหตุในการเก็บข้อมูล/มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้ว)
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ กำหนดผู้
ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

รูปที่ 7.2-7 ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องขอแบ่งปันข้อมูล
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ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

7.2.2 ตัวอย่างการดำเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางข้อมูล (Data Product) ของศูนย์ฯ ซึ่งจะมี
โอกาสเกิดขึ้นได้จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ โดยผลิตภัณฑ์ทางข้อมูล ครอบคลุมตั้งแต่การออกรายงาน
การประมวลผลข้อมูลระหว่างทาง (Staging) แบบใหม่ หรือแม้แต่การทำโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจั กร
(Machine Learning) ก็ได้
โดยตั ว อย่ างจะใช้ก ารพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ท างข้ อ มูล การออกรายงานของกองนโยบายปิ โ ตรเลียม
ที่ผสมผสานกับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะกึ่งอัตโนมัติ (Semi automation) โดย เป็นการ
นำข้อมูลจากฐานปฏิบัติการ (Operational Database) มาประมวลผลร่วมกันกับข้อมูลภายนอก ซึ่งได้แก่
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการจัดเก็บลงใน Data Mart และสามารถนำไปแสดงผลบนระบบ
Visualization เพื่อสร้างรายงานอัตโนมัติ และสามารถนำไปบริการแก่หน่วยงานภายนอกผ่านระบบ API ได้
โดยกระบวนการประมวลผลข้อมูลแสดงดังรูปที่ 7.2-8
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7.2-27

รูปที่ 7.2-8 กระบวนการประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูล

รููปที่่� 7.2-8 กระบวนการประมวลผลข้้อมููลในการขั
ผลิิตภััณบเคลื
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จากรูปที่ 7.2-8 สามารถอธิบายการดำเนินงานเบื้องต้นได้ดังนี้
1. มี ส มมุ ต ิ ฐ านว่ า ข้ อ มู ล ภายใน (Internal data) เป็ น ข้ อ มู ล ที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม โดยผู ้ ด ำเนิ น การ
เป็นเจ้าของข้อมูลอยู่แล้ว
2. จะต้ อ งมี ก ารนำเข้ า ข้ อ มู ล จากภายนอก ซึ ่ ง ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ผ่าน BOT API, ข้อมูลจาก Social Media เป็นต้น
3. จะมีเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะ DaaS (Data as a service)
ดังนั้น ต้องมีการดำเนินงานตามกระบวนการตามที่ได้อธิบายมาในบทนี้ ได้แก่
1. ทำการร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลในส่วนข้อมูล BOT API และ
เก็บข้อมูลจาก Social Media ซึ่งสามารถใช้ได้ในฐานะคนทั่วไป อย่างไรก็ตามต้องมีการร้อง
ขอเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกระบวนการทางธรรมาภิบาล ซึ่งต้องให้ทุกฝ่ายรับทราบถึง
การเก็ บ ข้ อ มู ล นี ้ และเจ้ า ของข้ อ มู ล ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประเด็ น ต่ า ง ๆ เกี ่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
เช่ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล โดยเฉพาะที ่ เ ก็ บ รวบรวมมาจาก
Social media เป็นต้น
2. ทำการร้องขอการแบ่งปันข้อมูล สู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ ในลักษณะ DaaS
โดยอาจแนบลักษณะรูปแบบของการแบ่งปัน เช่น ลักษณะการทำงานของ API ประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลด้วย
3. คณะกรรมการผู้บริหารจัดการข้อมูลพิจารณาบรรจุวาระการร้องขอทั้งสองส่วนในการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล ซึ่งอาจบรรจุในวาระการประชุมตามรอบ หรืออาจเป็น
วิ ส ามั ญ ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ความเร่ ง ด่ ว นของการดำเนิ น งาน ทั ้ ง นี ้ ศู น ย์ ฯ สามารถรวบรวม
การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่จะดำเนินการเป็นรายปี และบรรจุวาระเพื่อพิจารณา
ในลักษณะการปฏิบัติตามแผนราชการเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อความเป็นระบบ ทั้งนี้ในการพิจารณา
เบื้องต้นของคณะกรรมการผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องมีการพิจารณาแง่มุมของสภาพแวดล้อม
ธรรมาภิบาล ซึ่งในที่นี้ประเด็นความเป็นส่วนตัวข้อมูลของบุคคลที่อาจมีการละเมิดจากข้อมูล
Social media ต้องมีการให้ความเห็นว่าต้องมีการจัดการอย่างไร หากจำเป็นต้องรวบรวม
เช่น ไม่ต้องเก็บ Identifier จริงของบุคคล เป็นต้น
7.2-28
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4. จากในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึก ษาด้านข้ อมูล หากมีการพิจารณาอนุ มั ต ิ ใ ห้
ดำเนินการต่อ เนื่องจากข้อมูลนำเข้าใหม่ทั้งหมดไม่ได้ต้องมีการร้องขอไปยังเจ้าของข้อมูล
ภายนอกศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อในส่วนนี้
แต่ต้องมีการสร้างข้อมูลอภิพันธุ์ขึ้นเพื่อให้ทั้งศูนย์ฯ ได้รับทราบว่ามีข้อมูลส่วนนี้เข้ ามาใหม่
ใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ใด ผู้ใดเป็นเจ้าของข้อมูล ส่ว นการแบ่งปันข้อมูล สู่ภายนอกนั้น
ก็ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล อภิพันธุ์ประกอบด้ว ย โดยต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบั น
ตามความเหมาะสม
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7.3 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
7.3.1 แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data)
ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว ่าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็น ส่ว นหนึ่งในการดำรงชีว ิตประจำวัน
ของคนเราเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ต่างก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับ
การให้บ ริการไปสู่ประชาชนให้ส ามารถเข้า ถึงบริการต่าง ๆ ได้ส ะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น จึงทำให้เ กิ ด
ข้อมูลสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล
นับเป็นเวลาหลายสิบปีและกำลังเพิ่มขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
ทั ้ ง สำหรั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ ่ ง ทำให้ เ กิ ด เป็ น แนวคิ ด วิ ธ ี ก าร รู ป แบบทางธุ ร กิ จ
รวมถึงวิถีชีวิตใหม่ ๆ การแบ่งปันข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมนั้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณเริ่มต้น
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
ปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ของภาครัฐถู กจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเป็นหลัก
ส่งผลให้การพัฒนาบริการหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังมีข้อจำกัด การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ทั้งใน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าใจ
ถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก
เน้น การยกระดับไปสู่ความร่ว มมือกัน แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม แสด งถึงความโปร่งใส
ของการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ และสร้ า งประโยชน์ ใ นการอำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนนำข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวั ตกรรมและ
บริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐเป็นกลไกที่ ส ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรัฐบาลแบบเปิด เพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่ง ใสในการใช้ อำนาจของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งอีกหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดนี้และพยายามผลักดัน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้นิยามข้อมูลเปิดภาครัฐว่า “ข้อมูลของรัฐบาล
ที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนำไปใช้ต่อหรือแจกจ่ายได้ โดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ”
ขณะที่ World Wide Web Foundation ได้กำหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิดไว้ 5 ประการ คือ
7.3-1
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1. สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากและหลากหลาย
2. ทุกคนได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ และใช้ซำ้ ได้ (Open-licenced)
3. ประมวลผลด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์
ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนำไปวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk)
5. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of charge) เพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร
สามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาคกัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติการรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
เป็นมาตรการที่ 10 ของเป้าหมายที่ 16 คือการสร้างสังคมที่ส งบสุข ไม่แบ่งแยก การเข้าถึงความยุติธ รรม
ของประชาชน และการสร้ า งสถาบั น ทุ ก ระดั บ ที ่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็ น ธรรม
สำหรับประชาชน
อย่างไรก็ตามองค์การสหประชาชาติยังได้ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยังถือเป็นกุญแจ สำคัญ
ในการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ช่วยขจัด ความยากจน ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
จะช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยากจนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
และภาคประชาสั ง คม สร้ า งนวั ต กรรม ช่ ว ยเหลื อ คนยากจนได้ ง ่ า ยขึ ้ น รวมทั ้ ง ช่ ว ยให้ อ งค์ ก ร สถาบั น
สามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อขจัดปัญหาความยากจนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
ในระดับนานาชาติ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อพยายามผลักดันแนวคิดการเปิดเผยข้อมูล
ภาครั ฐ เพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลแบบเปิ ด คื อ กลุ ่ ม ความร่ ว มมื อ เพื ่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ
(Open Government Partnership – OGP) ก่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ ปี พ.ศ. 2554 มี ป ระเทศสมาชิ ก ร่ ว มก่ อ ตั้ ง
8 ประเทศ คื อ บราซิ ล อิ น โดนี เ ซี ย เม็ ก ซิ โ ก นอร์ เ วย์ ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ แอฟริ ก าใต้ สหราชอาณาจั ก ร และ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 70 ประเทศ (Open Government Partnership n.d.) ประเทศ
สมาชิกหรือประเทศที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือนี้จะต้องถูกประเมินผล การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความโปร่งใสด้านการคลัง (Fiscal Transparency)
2. การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information)
3. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นรายได้ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ภ าครั ฐ (Public Officials Asset
Disclosure)
4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement)
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รายงานฉบับสมบูรณ์

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ป ระเทศไทยสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของกลุ ่ ม ความร่ ว มมื อ
เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังมีองค์กรระดับนานาชาติ
ที่ได้ดำเนินการประเมิน และจัดอันดับการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เช่น Open Knowledge
International ได้จัดทำดัชนีชี้วัดชื่อ Global Open Data Index สำหรับประเมินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ในหลายด้าน เช่น กฎหมาย การพยากรณ์อากาศ การปล่อยมลพิษ ผลการเลือกตั้ง งบประมาณรายจ่ายของรัฐ
การจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น อีกองค์กรหนึ่งที่ ส ำรวจการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ ของประเทศต่าง ๆ คือ
World Wide Web Foundation ได้จัดทำดัชนีชี้วัดชื่อ Open Data Barometer
ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นผู้ นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลกต่างมีนโยบายหรือ
แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด่านต่าง ๆ เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด รวมทั้งสร้าง
เว็บท่า (Portal Site) เพื่อเป็นแหล่ง รวมข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ในกรณีของสหรั ฐอเมริกา
ได้มีการดำเนินงานของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างรัฐบาลที่โ ปร่งใส ส่งเสริมการมีส ่ว นร่วมทางการเมือง
ของประชาชน รวมทั ้ ง การประสานงานกั น ระหว่ า ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคสั ง คม โดยเว็ บ ท่ า ของ
สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ท ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ คื อ https://www.data.gov/
ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 มีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 186,462 ชุดข้อมูล
ในสหราชอาณาจักรซึ่งได้อันดับ 1 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดอันดับขององค์การสหประชาชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ออกสมุดปกขาวว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ชื่อ “Open Data White Paper:
Unleashing the Potential” เมื่ อ ปี พ.ศ. 2555 วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ ของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ ของ
สหราชอาณาจักรคือการสร้างสังคมที่โปร่งใส และการสร้างความไว้วางใจที่ประชาชนและสังคมต่ อรั ฐบาล
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ส่งเสริมให้สังคมนำข้อมูลที่เปิดเผย ไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านธุรกิจและด้านอื่น ๆ โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการบริ หารราชการแผ่น ดินที่มี ประสิ ทธิภาพและเว็บท่ าของสหราชอาณาจั กรคื อ
https://data.gov.uk/ ข้อมูลที่เปิดเผยจำนวน 36,285 ชุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559
กรณีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้อันดับ ที่ 2 ด้านรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักนายกรัฐมนตรี และ
คณะรั ฐ มนตรี (Department of the Prime Minister and Cabinet) เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
การเปิดเผยข้ อมูล ภาครัฐ บาลออสเตรเลีย ได้ ป ระกาศชั ดเจนว่า “ข้อมูล เป็น สมบั ติ ของชาติ (Data is a
national asset.)” และต้องเปิดเผยข้อมูล ทั่ว ไปให้ส าธารณชนได้ร ับรู้และนำไปใช้ ป ระโยชน์ โดยรัฐ บาล
ออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูล ในรูปแบบที่เครื่องมืออิเ ล็กทรอนิกส์สามารถนำไปประมวลผลต่อได้
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต้องไม่กระทบความมั่นคง ปลอดภัย และสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งจะทำงาน
ร่วมกับองค์กรอื่น ในการสร้าง เก็บรวบรวม และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เว็บท่าของรัฐบาลออสเตรเลียคือ
http://data.gov.au/ มีชุดข้อมูลที่เปิดเผยจำนวน 23,169 ชุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559
7.3-3

Final Report
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กล่าวโดยสรุปแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นแนวคิดที่องค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นผู้ นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลกต่างยอมรับและ
พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริห ารราชการแผ่น ดิน ของรัฐบาล
สร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ทุกระดับ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สังคมได้นำข้อมูล ที่เปิดเผยเหล่านี้ไปใช้
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมาหลายประเทศมีการผลักดันและดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมู ลสู่สาธารณะ
กันอย่างจริงจัง เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญและทราบถึงประโยชน์
ของการเปิดเผยข้อมูลกันมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจ
หลักการพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ของประเทศให้มี คุ ณภาพ จึงได้พัฒ นาระบบศู น ย์กลางข้ อมูล ภาครัฐ หรื อ
data.go.th เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิด การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้
จากการจั ด อั น ดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Open Data Barometer) โดย World Wide Web
Foundation ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างจำกัด
โดยอยู่ลำดับที่ 53 จาก 115 ประเทศ มีคะแนนอยู่ที่ 28 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิด
และการวางโครงสร้างในการเปิดเผยข้อมูล แต่ข้อมูลที่ สำคัญยังมีการเปิดเผยอย่างจำกัด โดยเฉพาะข้อมูล
ที่สำคัญของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ค่อนข้างน้อย และไม่มีการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืน
รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยทั่วไปหน่วยงานของรั ฐ
จะเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Website ในรูป แบบที่ไม่ส ามารถนำไปใช้ง านต่ อได้ห รื อเป็ น เอกสารประกาศ
ที่ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยราชการนั้น ๆ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำข้อมูล ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ ห รื อ
สร้างนวัตกรรมข้อมูล
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดทำบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน ระบุชุดข้อมูล และจัดระดับความสำคัญของข้อมูลเปิดภาครัฐ
ทีจ่ ะนำไปเปิดเผยอย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามหน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
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(2) จำแนกหมวดหมู่ กำหนด และจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ
(3) กำหนดรูปแบบของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ อย่างน้อยให้อยู่ในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปิด
และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของชุดข้อมูล
(4) ให้จัดส่งหรือเชื่อมโยงชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐตามประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของ
ข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด
นอกจากนี้ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐ ขึ้น เพื่อเป็น แนวทางการเปิดเผยให้ส อดคล้ องกับ กฎหมาย
สร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วยการกำหนดขั้นตอน รูปแบบ และกลไกต่า ง ๆ เช่น
การคัดเลือกชุดข้อมูลในการเปิดเผย การควบคุมคุณภาพของข้อมูล วิธีการและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการนำข้อมูล ไปใช้ในการสร้างประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการประสานงาน การจัดส่ง
แลกเปลี่ย น และเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางและมาตรฐานที่ส อดคล้องเพื่อประโยชน์
ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรีผ่านระบบดิจิทัลแก่ภาคประชาชน
โดยมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้
1) นิยาม ประเภท และความสัมพันธ์ของข้อมูล
นิยามของคำว่า ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในรู ป แบบข้ อ มู ล ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเสรี ไม่ จ ำกั ด
แพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์
จากแนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบ
ว่าวงจรชีวิตของข้อมูลในแต่ละประเภทของหน่วยงานของรัฐอยู่ในขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยมี
รายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 7.3-1
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แผนพลักษาการจั
งงานของประเทศไทย
โครงการศึ
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งงานของประเทศไทย
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ตของข้้อมููลระดัับหน่่วยงาน
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รูปที่ 7.3-1 ขั้นตอนและกระบวนการวงจรชีวิตของข้อมูลระดับหน่วยงาน
รูปที่ 7.3-1 ขั้นตอนและกระบวนการวงจรชีวิตของข้อมูลระดับหน่วยงาน
- กระบวนการสร้างข้อมูล เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ประกอบด้วยการให้บริการประชาชนและการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
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เป็นอข้อมูลอ้างอิงอื่น โดยรวบรวมและจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
รวมถึงจำแนกตามหมวดหมู่ กำหนดและจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
แบ่งออกได้เป็น
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• ข้อมูลที่เปิดเผยได้ หมายถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ
• ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เช่น ข้อมูลลับตามกฎหมาย ข้อมูลภายในหน่วยงาน ข้อมูลแลกเปลี่ยน
ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้นี้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้นั้น หน่วยงานที่ร้องขอ
ต้องมีอำนาจตามกฎหมายด้วย และข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้
ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้ อมูลหรือแลกเปลี่ยนส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่กฎหมาย
ระบุรายละเอีย ดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดไว้เป็น การเฉพาะให้ปฏิ บ ั ติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หลังจากนั้นให้จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
ประกอบด้วย
- กระบวนการทำสถิติ คือ การนำชุดข้อมูลมาผ่านกระบวนการทำสถิติเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสถิติ
- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และนำไป
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
2) กฎหมายและแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทยมีการบัญญั ติไว้ในกฎหมายหรือ กำหนดแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 59 ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ม ิใช่ข ้อ มูล ความมั่น คงหรื อข้อ มูล ความลับของ
ทางราชการ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระบุเกี่ยวกับ
• หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจำเป็นโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดแจ้งและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน
• หมวด 2 ข้ อ มู ล ข่ า วสารที ่ ไ ม่ ต ้ อ งเปิ ด เผยที ่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
• หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้
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- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใน มาตรา 17
ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
สามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนา บริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
มาตรา 18 ระบุ ว ่ า ให้ ม ี ศ ู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครัฐ ในสำนั ก งานทำหน้ าที ่ ใ นการประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา 17 และเปิดเผยแก่ประชาชน โดยให้ คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล กำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผย แก่ประชาชนโดยศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสากล
- พระราชบั ญ ญั ต ิค ุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ในส่ ว นที ่ 3 การใช้ ห รื อ เปิด เผยข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลโดยการกำหนดให้ ม ี ก ารคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ใ ห้ ถ ู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 6 ระบุว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลสถิติ
- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในมาตรา 8 ระบุว่า บรรดาข้อมูลข่าวสารที่สำนักงาน
ข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานยความมั่นคง นายกรัฐมนตรีหรือตามคำสั่งศาล
- กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติความลับ
ทางการค้า
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ การกำหนดนิย ามข้อมูล ข่าวสารลับ และการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ
- ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ได้ ก ำหนดเรื ่ อ งการรั ก ษา
ความ ปลอดภัยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์
แห่งรัฐ
- แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค สำหรับ ศูน ย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ (Data.go.th) กำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และกำหนดสัญญาอนุญาต (License) ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูล
เปิดภาครัฐ
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3) ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
(1) คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ
ข้อมูล ภาครัฐที่จะถูก นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะควรพิจารณาให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้ง 10 ประการ ประกอบด้วย
• มี ค วามสมบู ร ณ์ (Complete) ข้ อ มู ล เปิ ด ต้ อ งพร้ อ มใช้ ง านและไม่ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลข้อมูลความมั่นคง หรือมีข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล
• ปฐมภู ม ิ (Primary) ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล โดยตรงไม่ ม ี ก ารปรั บ แต่ ง หรื อ
อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป
• เป็นปัจจุบัน (Timely) ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเปิดเผยในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล
• เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) ข้อมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหา เข้าถึง
และใช้ งานชุดข้อมูลได้หลายช่องทาง
• อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) ข้อมูลต้องมีโครงสร้าง สามารถอ่านได้
ด้วยเครื่อง และนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้
• ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) ผู้ใช้ข้อมูล ต้องสามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้
อย่างอิสระ โดยไม่ต้องระบุตัวตน หรือเหตุผลของการนำไปใช้งาน
• ไม่จำกัดสิทธิ (Non-proprietary) ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดที่สามารถ
ใช้ ไ ด้ ห ลายแพลตฟอร์ ม และต้ อ งไม่ ถ ื อ ครองกรรมสิ ท ธิ ์ ห ลั ง จากนำข้ อ มู ล เปิ ด
ไปใช้ประโยชน์
• ปลอดสิทธิในทรัพย์ส ิน ทางปัญญา (License-free) ข้อมูล ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า
• คงอยู ่ ถ าวร (Permanence) ข้ อ มู ล ต้ อ งสามารถใช้ ง านได้ ต ลอดเวลาและมี การ
ควบคุมการ เปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูล
• ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free of charge) ผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งนี้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ
อย่างหนึ่งอย่างใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ป ฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐ
ทีก่ ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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(2) การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลเปิดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินความพร้อมของ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยกำหนดการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อประเมินและ
พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำตัวอย่างของการวัดระดับการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐที่ระบุนี้มาปรับใช้ซึ่งเป็นการวัดผลของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ เช่น มีการเตรียมการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างไร มีวิธีการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลที่เปิดเผย
อย่างไร มีการกำหนดชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าอย่างไร โดยความสำคัญของระดับการวัดนี้ไม่ใช่อุปสรรค
ในการเปิ ด เผยหรื อ ใช้ ข ้ อ มู ล เช่ น หากได้ ค ะแนนการวั ด ด้ า นการเตรี ย มการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เปิด
ในระดับต่ำไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากการวัดระดับ นี้
จะสะท้อนถึงแผนหรือแนวทางของการพัฒนาเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดของหน่วยงาน โดยการระบุ
รายการว่าจะต้องดำเนินการอะไรบ้างให้สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดต่อไป ซึ่งการ
วัดระดับประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลเปิด การสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะ การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูล ไปใช้ งบประมาณ และการกำหนดกลยุทธ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• การบริหารจัดการข้อมูลเปิด หมายถึง การกำหนดกระบวนการหลักเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและเปิดเผยข้อมูลที่มีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลเปิด ขั้นตอนการเปิดเผย
ข้อมูลเปิด และการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้
• การสร้างองค์ความรู้และทักษะ หมายถึง การกำหนดกิจ กรรมที่ จ ำเป็นต่อการสร้า ง
วัฒนธรรมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดในองค์ กร รวมถึงการอบรมและการพัฒนาทักษะ
ที่ จ ำเป็ น ของบุ ค ลากร เช่ น การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี ่ ย นองค์ ค วามรู ้ การฝึ ก อบรม
การศึกษาและทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลเปิด
• การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ หมายถึง การกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ใ ช้ข ้ อ มู ล ในการนำข้ อ มู ล ไปใช้ ประโยชน์ รวมถึ ง การรั บ ทราบ
ความต้องการของทั้งผู้ใช้ข้อมูลและหน่วยงานของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ
• งบประมาณ หมายถึง การกำหนดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
ข้อมูลเปิด โดยหน่วยงานต้องทราบถึงชุดข้อมูลที่มีคุณค่าของหน่วยงานของรัฐ และมีการ
กำหนดงบประมาณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิดที่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการดำเนิ น การ รวมทั ้ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
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• การกำหนดกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง การกำหนดแนวทางที ่ ช ั ด เจนของการเปิ ด เผยและ
การนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
การกำหนดทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บรรลุกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
โดยมีระดับของการวัดในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐ หรือกระบวนการ
ถูกกำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำให้ไม่มีรูปแบบของการดำเนินงานที่ส ะท้อนภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ
ระดั บ 2 : Repeatable หมายถึ ง เริ ่ ม มี ก ารกำหนดกระบวนการ สามารถดำเนิ น การ
ตามกระบวนการซ้ำ ๆ ได้ แต่ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ
ระดับ 3 : Defined หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ที่ดี ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ให้กับ บุคลากร แต่ยังขาดการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
ระดับ 4 : Managed หมายถึง มีการนำกระบวนการที่ถูก กำหนดให้เป็น มาตรฐานมาใช้
ในหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง มีการติดตามการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัด
ระดั บ 5 : Optimized หมายถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานของรัฐหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ดทำกระบวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด โดยแบ่ ง ออกเป็ น
4 กระบวนการหลัก เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การดำเนินการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1. การวางแผนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ภาครัฐ จะต้องเริ่ ม ต้น จากการสำรวจและระบุ
ชุดข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐต้องสำรวจข้อมูลที่มีในปัจจุบันของหน่วยงาน รวมถึงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลใดบ้าง หรือข้อมูลใดที่ยังไม่มีแต่ต้องการ
และจัดทำรายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูล
เพื่อระบุชุดข้อมูลที่จะนำไปเปิดเผยว่าเป็น ชุดข้อมูลประเภทใด มีความสำคัญอย่างไร และนำไปใช้ใน
ทิศทางใด โดยพิจารณาตามลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
• ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผยคือ ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผย เช่น
ข้อมูลแผนงาน โครงการ สัญญาสัมปทาน
• ข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ คือ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามหน้าที่
ภารกิจหรือนโยบาย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
7.3-11

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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• ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของรัฐ
ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวิจัย ข้อมูลสถิติ
• ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งาน คือ ข้อมูลที่มีความต้องการนำไปใช้งานจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานอย่างชัดเจน โดยอาจเกิดจากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม แต่ต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม
• ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใส คือ ข้อมูลช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง
จากนั้นหน่วยงานของรัฐต้องจัดลำดับความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลว่าข้อมูลใดควรเปิดเผย
ก่อนหรือหลัง ซึ่งในการประเมินเพื่อ จัดลำดับความสำคัญของชุดข้อมูลที่จะเปิดเผย สามารถกำหนด
เกณฑ์โดยการให้ค่าน้ำหนักของการวัด ซึ่ง การจัดลำดับความสำคัญ หากชุดข้อมูลใดอยู่ในระดับที่มี
ค่าคะแนนที่สูง เช่น มีคุณค่าสูง มีคุณภาพสูง และบริหารจัดการได้ง่าย จะถูก จัดลำดับความสำคัญ
ให้เปิดเผยก่อน
2. การดำเนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ เมื่ อ ดำเนิ น การวางแผนการเปิ ด เผย
ข้อมูล เปิดภาครัฐ แล้ ว ในการเปิดเผยข้ อมูล เปิด ภาครัฐ หน่ว ยงานของรัฐ ต้ องรวบรวมชุด ข้ อ มู ล
เพื่อตรวจสอบว่าชุดข้อมูลที่จะนำมาเปิดเผยอยู่ที่แหล่งใด โดยอาจรวบรวมชุดข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว
ข้ อ มู ล ที ่ เ กิ ด จากภารกิ จ และการดำเนิ น งาน รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถิติ ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร ข้อมู ลวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ภารกิจ
ของหน่วยงาน เป็นต้น
หลังจากหน่วยงานของรัฐ รวบรวมชุดข้อมูล ที่จะนำมาเปิดเผยแล้ว ต้องจำแนกประเภท
ของชุ ด ข้ อ มู ล ตามหมวดหมู ่ที่ ก ำหนด และจั ด ประเภทชั ้ น ความลั บ ของชุ ด ข้ อ มู ล ให้ เป็ น ไปตาม
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ที่กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูลออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐต้องทำการ
ประเมินและจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล รวมถึงระบุหรือทำเครื่องหมายแสดงไว้
ในการเปิดเผยข้ อ มูล ชุ ดข้ อมูล เปิ ดภาครัฐ ต่อ สาธารณะ ข้อมูล ที่ อยู ่ใ นหมวดหมู่ ข้อ มู ล
สาธารณะควรนำมาพิจารณาเปิดเผยเป็น ลำดับ แรก ในกรณีที่อยู่ในหมวดหมู่ข ้อ มูล ส่ว นบุ ค คล
หน่วยงาน ของรัฐจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยข้ อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลเปิด ซึ่งรวมถึงต้องมีการตรวจสอบคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
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สำหรับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลทางอ้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้หน่วยงานอาจกำหนดมาตรการ
ในการปกป้องหรือลบล้างความเป็นส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเดือนปีเกิด อย่างระมัดระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกครั้ง เมื่อมีการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอื่น
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดประเภท
ชั้นความลับตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ภายในหน่ว ยงาน เพื่อให้การจัดประเภทชั้น ความลั บ
ของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐมีความถูกต้องและชัดเจน
นอกจากนี้ ก ารจำแนกชุด ข้ อ มูล จะต้ อ งตระหนั ก ถึง ความรั บ ผิ ดชอบของหน่ ว ยงานและ
ความสำคัญ ของชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูล ที่มีความครบถ้วน สมบูร ณ์
พร้อมใช้งาน และตรงตามความต้องการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลต่อข้อมูลเปิดภาครัฐ
โดยสามารถกำหนดระดับของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐได้ ดังนี้
• ระดับความพร้อมของชุดข้อมูล หน่วยงานของรัฐควรกำหนดระดับ ความพร้อมของ
ชุดข้อมูลที่จะนำออกมาเผยแพร่ ต่อสาธารณะว่าต้องสามารถเข้าถึงได้เมื่อใด เช่น
หากกำหนดระดับสูงมาก หมายถึง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หน่วยงานของรัฐ
ต้องกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ชุดข้อมูลเปิดชุดนั้นสามารถ
เข้าถึงได้ตามระดับความพร้อมที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ ควรพิจารณา
ถึงการควบคุมใด ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมในแต่ละระดับประกอบด้วย
เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมถึง
ความต้องการของผู้ใช้
• ระดับของความสมบูร ณ์ของชุดข้อมูล จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดระดับ
คุณภาพของชุดข้อมูลที่ต้องการและนำไปใช้โดยทั่วไป โดยอาจมีการจำแนกประเภท
ออกเป็น คุณภาพสูง กลาง หรือต่ำ เช่น
o ชุดข้อมูลคุณภาพสูง คือ ชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง ผิดพลาดน้อยมาก
รวบรวมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องต้องกัน ทันสมัย
o ชุ ด ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพปานกลาง คื อ ชุ ด ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วามถู ก ต้ อ งปานกลาง
ผิดพลาด น้อย แหล่งที่ได้มาของข้อมูลถูกระบุชัดเจน
o ชุดข้อมูลคุณภาพต่ำ คือ ชุดข้อมูลที่ยังคงมีความถูกต้องน้อย ไม่มีความ
สอดคล้องกันกับแหล่ง อื่น หรือแม้กระทั่งคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ
เมทาดาตายังไม่พร้อมใช้งาน
โดยชุดข้อมูลที่คุณภาพต่ำไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือเผยแพร่จนกว่าจะมีการควบคุมคุณภาพ
ของข้อมูลให้สูงขึ้นในระดับที่ยอมรับให้เปิดเผยได้ เนื่องจากการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ผิดพลาดอาจทำให้
เกิดความเสี่ยงต่อบุคคลหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของหน่วยงานได้
7.3-13
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รายงานฉบับสมบูรณ์

7 - 133

พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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รูปแบบของข้อมูลทั่วไป

XLS/XLSX
รูปแบบของข้
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-
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-
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CSV/TSV, JSON, XML, ODS
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-

-
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

• ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความต้องกัน โดยข้อมูลที่เหมือนกันจากต่างชุด ข้อมูลจะต้องตรงกัน
เช่น การจัดเก็บข้อมูลวันที่ในฐานข้อมูล ก เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และฐานข้อมูล ข
เก็ บ ในรู ป แบบ DDMMYYYY จะต้ อ งปรั บ ฐานข้ อ มู ล ข ให้ ต รงกั น กั บ ฐานข้ อ มู ล ก
ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องระบุความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
• ตรวจสอบชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือที่หน่วยงานกำหนด เช่น United
Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) รหัสมาตรฐานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลังจากการตรวจสอบชุดข้อมูลให้พร้อมเปิดเรียบร้อยแล้ว ให้แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลเปิด เช่น ตัวอย่างวิธีการแปลงการแนบไฟล์ XML ในไฟล์เอกสาร PDF เพื่อประโยชน์
ในการเปิดเผย รวมถึงอาจมีการแปลงชุดข้อมูล เพื่อให้เข้าใจความหมายของข้ อมูล ตรงกัน เช่น
คำนำหน้าชื่อใน ฐานข้อมูล ก เก็บเป็นรหัส “01” ต้องแปลงรหัส “01” ให้เป็นข้อความว่า “นาย”
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องทำการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยชุดข้อมูล
เช่น ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล โดยลบข้อมูลส่วนบุคคลออก หรือปกปิดข้อมูลเพื่อจำกัดการมองเห็น
ข้อมูลทั้งหมด (Data Masking) หรือการทำข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน (Data Anonymization) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์การย้อนกลับไปยังตัวบุคคลได้
หน่วยงานของรัฐต้องมีการวางแผนและกำหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลที่เปิดเผย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและผู้ใช้ข้อมูลเกิดความมั่นใจในการใช้งานชุดข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ในการปรับปรุงข้อมูล นั้นควรจัดเก็บไว้เป็น Version เพื่อให้สามารถสืบค้นชุดข้อมูล
ได้ง่าย กรณีมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในชุดข้อมูลเดิมที่เปิดเผยอยู่ นอกจากนั้น ยังต้องระบุ
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการเผยแพร่ แ ละปรั บ ปรุ ง ชุ ด ข้ อ มู ล อย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับ ปรุงความถี่ของแต่ละชุดข้อมูลควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ
ประกอบด้วย ความถี่ในการรวบรวม ระยะเวลาที่ส่งผลต่อคุณภาพของชุดข้อมูล ทรัพยากรที่จำเป็น
สำหรับการเตรียมข้อมูล ความพร้อมใช้งานข้อมูล และวิธีในการเปิดเผย
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิด
เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล
และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
หลังจากหน่วยงานของรัฐจัด ทำชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด แปลงชุดข้อมูลและ
กำหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำกระบวนการอนุมัติการเปิดเผย
ข้อมูล เปิดโดยชุดข้อมูล ของข้อมูล เปิดภาครัฐ ต้องได้ร ับ การอนุมัติจ ากหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ
ก่อนการเปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าว
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หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐตามที่กำหนด โดยต้องจัดทำชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานต่อได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
• กำหนดชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลเปิดตามที่ศูนย์กลางข้อมูล
เปิ ด ภาครั ฐ กำหนดใน 2 รู ป แบบ คื อ ชุ ด ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ข นาดใหญ่ (Bulk Data)
ซึ่งการใช้งานต้อง อ่านข้อมูลทั้งไฟล์ และหากหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงข้อมูล
ผู้ใช้ข้อมูลต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใหม่ และชุดข้อมูลที่เป็นรายการ (Transaction)
ใช้งานได้กับชุดข้อมูลที่ต้องการความเป็นปัจจุบัน เช่น API และเมื่อหน่วยงานของรัฐ
มีการปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ API เดิมได้
• ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเปิด หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
โดยจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่เว็บไซต์
https://data.go.th แต่หากหน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ ภายในหน่วยงาน ต้องจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐ
ผ่ า นศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ ด้ ว ย โดยลงทะเบี ย น และให้ ค วามยิ น ยอม
ในข้ อ กำหนด หรื อ เงื ่ อ นไขของการเปิ ด เผยชุ ด ข้ อ มู ล ของข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
ภายในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
หลังจากที่ได้ ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเผยแพร่
ชุดข้อมูลให้เป็นไปตามกลุ่มข้อมูลเปิดภาครัฐที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้มกี ารกำหนดไว้
3. การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องติดตามผลการดำเนินงาน
ของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงต้องติดตาม
และตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสำนักงานหรือช่องทาง
อื่น ๆ เพื่อนำมาพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป
4. การปรับปรุงอย่า งต่อเนื่ อง หน่ว ยงานของรัฐ ต้องพิจ ารณาวิเคราะห์และประเมินผล
การดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐ รวมถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้ข ้ อ มูล
เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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(4) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมและนำไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีความเข้มแข็งและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยอาศัยความสามารถ
ของการเข้าถึง แหล่งข้อมูลความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างเปิดกว้าง
ไร้ข้อจำกัด อีกทั้งการผลักดันให้ นำข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต และสามารถสร้างโอกาส
และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผย
ข้อมูล โดยเฉพาะข้ อมูล ของภาครัฐ เสมื อนเป็ น แหล่ งทรั พยากรขนาดใหญ่ ที่ ย ั ง ไม่ไ ด้ ถู กนำมาใช้
อย่างกว้างขวางทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร ปัจจุบันพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่จะดำเนินงานตามภารกิจ นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานภาครัฐ
ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลิตและจัดเก็บข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลสาธารณะโดยกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเปิดเผยและทำให้ผู้อื่นสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยมีศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Government Open Data) ผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และ
สามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ข้อมูลศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเว็บ ไซต์
data.go.th โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนชุดข้อมูลมากกว่า 2,000 ชุด
ข้อมูล จากกว่า 150 หน่วยงาน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐนั้น ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของ
ภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลเกิดความร่วมมือของภาครัฐและ
สร้างการมีส ่ว นร่วมของภาคประชาชน โดยการดำเนิน การของศูน ย์กลางข้อมูล ภาครัฐนั้นสร้าง
ประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ให้บริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการเองโดย“ข้อมูลเปิด”นั้นนอกจากจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการได้
ในปัจจุบันทาง สพร. มีแนวคิดในการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้มีความสามารถในการ
บริการผู้ใช้งานแบบครบวงจรของการแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยระบบที่มีการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี
การบริ ก ารข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น เพื ่ อ อำนวยความสะดวกผู ้ ใ ช้ ง านข้ อ มู ล ทั ้ ง ภาครั ฐ
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ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีความง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอด
สร้างเป็นนวัตกรรมบริการ ซึ่งมีการปรับปรุงโดยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงเพิ่มรูปแบบของการ
ให้บริการข้อมูลที่สะดวกต่อการนำไปใช้ในลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Application
Programming Interface หรื อ API รวมทั ้ ง การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปิ ด แบบแสดงด้ ว ยภ าพ
(Data Visualization) เพื่อเพิ่มความดึงดูดต่อผู้ใช้งานทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน อันส่งผล
ต่อการพัฒนาบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมจากข้อมูลเปิดอย่างกว้างขวางต่อไป
นอกจากนั้นเป้าหมายหลักของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจะทำหน้าที่เป็นแหล่งในการจัดเก็บ
ชุดข้อมูล เปิด (Data Storage) ที่ส นับ สนุน ให้ผ ู้ใช้ส ามารถดาวน์โ หลดชุด ข้อ มูล ไปใช้งานได้ ต าม
ความต้องการ รองรับการแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงด้วยภาพ (Visualization) และ
การสร้างเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ Software แพลตฟอร์ม Comprehensive
Knowledge Archive Network (CKAN) ในการจั ด การชุ ด ข้ อ มู ล และเมทาเดตา และ Software
แพลตฟอร์ม Open Data Service Platform (OPEN-D) ใน การแสดงข้อมูลด้วยภาพและเอพีไอ
Software แพลตฟอร์ม CKAN http://ckan.org เป็นระบบจัดการข้อมูล (Data Management
System) และเป็ น Software ชนิ ด Open Source ที ่ ถ ู กพั ฒนา โดย Open Knowledge International –
https://okfn.org/ โดยใช้ภาษา Python และฐานข้อมูล PostgreSQL โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
ใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และ CKAN ยังได้รับ ความนิยมในการนำไปใช้ให้บริการ Website Portal
ในการจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับข้อมูลเปิดของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่างที่
สำคัญ ได้แก่ เว็บไซต์ data.gov ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา, data.gov.uk ของ ประเทศอัง กฤษ,
data.gov.au ของประเทศออสเตรเลี ย , data.go.jp ของประเทศญี ่ ป ุ ่ น , และ data.gov.sg ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยจุดเด่นของ CKAN คือการมีชุมชนนักพัฒนาสนับสนุนขนาดใหญ่ (Developer
Community) ทำให้ Software มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีโปรแกรมเสริม (plugin) สนับสนุน
ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ ๆ
ในระบบ Software แพลตฟอร์ ม OPEN-D ได้ ร ั บ การพั ฒ นาขึ ้ น โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็น บริการแบบ cloud-based service ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่แปลงชุดข้อมูลเปิดในแบบ CSV และ XLS ให้เป็น API ชนิด RESTFul API
ให้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีเครื่ องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานในแบบ
กราฟชนิดต่าง ๆ (Data Visualization Tool) จากข้อมูลแบบเปิด เช่น การสร้างกราฟสำหรับข้อมูล
ในแบบเวลา (Time-Series) และสำหรับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Heatmap) ในระดับจังหวัด อำเภอ และ
ตำบลของประเทศไทย การเข้าถึงข้ อมูลโดยวิธีการเจาะลึก (Drill-down) ในแบบแผนที่แบบลำดับชั้น
(Treemap) เป็นต้น
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ภาพรวมคุณสมบัติระบบของเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ Version ใหม่ แบ่งได้เป็น
7 โมดูลคือ การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการชุดข้อมูล การจัดการหน่วยงาน การจัดการหมวดข้อมูล
การจัดการเรื่องราว / ข่าวสาร การดูบันทึกกิจกรรมการใช้งานระบบ และการทำงานทั่วไปของระบบ
รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ใช้ทั่วไป (End-User) เจ้าหน้าที่ผู้ดู แล
ข้อมูลของหน่วยงาน (Government Officer) ผู้ดูแลระบบ (Admin) และนักพัฒนา (Developer)
การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิดแก่ประชาชนหรือผู้ ที่สนใจ
เข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้อง
จัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบที่ สพร. กำหนดไว้ และอยู่ภายใต้กลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และชุดข้อมูลที่เผยแพร่สามารถนำไปสร้าง
คุณค่าไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้สร้างประโยชน์ทางด้านการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการสร้างนวัตกรรม
ข้อมูลที่นำไปใช้นั้นเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่สำคัญอันจะเป็นรากฐานเพื่อการใช้ต่อยอดพัฒนาไปสู่คุณค่า
พร้อมรูปแบบที่มีความหลากหลายตามแต่ วัตถุประสงค์ของผู้นำไปใช้ ดังนั้นการกำหนดกลุ่มชุดข้อมูล
เปิ ด ภาครั ฐ ถือ เป็ น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ และกลุ่ มชุด ข้ อ มู ล เปิ ดภาครั ฐ ที่ ก ำหนดขึ้ น มานั้ น ต้ อ งช่ ว ยสร้ า ง
ความชัดเจนแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
(5) การนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการวางแผนดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และการ
ควบคุมคุณภาพของข้อมูล จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในแต่ละเรื่อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การนำข้อมูลเปิดไปใช้สง่ ผลที่สำคัญ ดังนี้
• เกิดการวิเคราะห์ และการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหาทุจริต
การป้ อ งกั น การเกิ ด อาชญากรรมซ้ ำ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพทางธุ ร กิ จ
เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต
• เกิดประโยชน์กับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ
ที่แม่นยำมากขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งเสริม
ภารกิจหรือความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
โดยการได้รับประโยชน์ของการนำข้อมูลไปใช้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ประโยชน์ต่อภาครัฐ
• ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
• สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาทุจริต
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• วางแผนเชิงนโยบายโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างมีคุณภาพ
• ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านข้อมูล
• ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ประโยชน์ต่อภาคเอกชน
• นำข้อมูลเปิดไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
• ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูลสำหรับภาคเอกชนมากขึ้น
• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและการลด
ต้นทุนการผลิตในภาพรวม
(3) ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
• ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดขี ึ้น
• เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล
• นำข้อมูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ
7.3.2 แนวคิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครั ฐ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบ
การทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การตราพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูป
ประเทศแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อยกระดับรัฐบาลไปสู่การเป็น
“รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยงและเปิดเผย” หรือ “Open and Connected Government” โดยการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนชาติ นโยบายต่าง ๆ ของประเทศ ในพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน และให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนา ศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล โดยในช่วงแรกบริการนี้
ได้รับการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการใช้บริการภาครัฐ ลดภาระในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของประชาชนผ่านระบบบริการนี้ได้
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ต่อมาทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
ภาครั ฐ Government Data Exchange (GDX) เป็ น แพลตฟอร์ ม ของระบบการรับ ส่ง ข้ อ มู ล เอกสารและ
ทะเบี ย นดิ จ ิ ท ั ล ภาครั ฐ ที ่ จ ะมี ร ู ป แบบการทำงานที ่ แ ตกต่ า งจากการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ภาครั ฐ ที ่ ผ ่ า นมา
มีการออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยาย
หรือเพิ่มเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และที่สำคัญคือการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงจัดเก็บและ
ดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม และ GDX จะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการ
ดิจ ิทัล ภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ที่ส มบูรณ์ได้ ซึ่ง เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่
การยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีธรรมาภิบาลข้อมูล และมีความมั่นคง
ปลอดภัย
ต่อมาเนื่องจากแนวทางการใช้ป ระโยชน์จ ากข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และการเปลี่ย นแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ทางรัฐ บาลจึง ได้มี แนวคิดการพัฒ นาโครงการระบบ
คลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
กล่าวไว้ว่า เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Service) สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นระบบสำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ และหน่วยงานภาครัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งยัง
รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ Big Data และยังเป็นการพัฒนา
บุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ม ี ค วามพร้ อ มด้ า นดิ จิ ท ัล เพื ่ อ เป็ น กำลัง ในการเปลี ่ย นแปลงสู่ ก ารเป็ นรัฐ บาลดิจ ิทัล
ที่ตั้งเป้าหมายบุคลากรเบื้องต้น 2,500 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระดับสูงขึ้นให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
Cloud Computing
โดยโครงการ GDCC มีจุดเริ่มต้นจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ระบุว่าภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อน
การดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data
Center) และ Cloud Computing เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บ
ข้ อ มู ล และระบบออนไลน์ ต ่ า ง ๆ จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร เพื ่ อ ลดความยุ ่ ง ยากในการติ ด ตั ้ ง ดู แ ลระบบ
ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทำให้สามารถประหยัดงบฯ ในส่วนของการที่หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานนำไปใช้ในการเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมทั้งยังทำให้ระบบ
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สารสนเทศของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บ
อยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ
จากมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยระบุว่า มีมติเห็นชอบ
ในหลักการของภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม (ดศ.) เสนอ โดยในส่ ว นรายละเอี ย ดงบประมาณให้ เ ป็น ไปตามความเห็น ของ
"คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ที่เห็นชอบกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท
และให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น "รัฐบาลดิจิทัล" อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งมีการปรับบริการตามเป้าหมายแล้วการให้บริการจัดเก็บและบริหารข้อมูล มีหน่วยประมวลผลรวมสูงสุด
จำนวน 20,000 VM ซึ่งเท่ากับความสามารถในการประมวลผล CPU ของคอมพิวเตอร์ปกติ 4 เครื่อง และมี
หน่วยความจำรวมอย่างน้อย 160,000 กิกะไบต์ ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบที่ใช้อยู่คือ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจ ิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งจะต้องโอนย้ายระบบงานทั้งหมดมายังโครงการพัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
สำหรับ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่
เป็นค่าเช่าคลาวด์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งคิดจากราคา
กลางของค่าเช่าคลาวด์ในระยะเวลา 3 ปี ยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย
เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของทุกหน่วยงานรัฐจะถูกจัดเก็บในระบบเดียวกัน ที่เป็นมาตรฐานสากลด้าน
ความปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศ และจะมีการออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับ ของข้อมูล
แต่ละประเภท อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
อีกด้วย
ที่ผ่านมา มีการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้าน Digital Skill โดยในโครงการจะมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่าน
ตามเงื ่ อ นไขที ่ ก ำหนดแต่ ล ะหลั ก สู ต รจะได้ ร ั บ Government Official Cloud Competency Certificate
(GOCC Certificate) ที่รับรองโดยกระทรวงดิจ ิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คม เพื่อให้ผ ู้ที่ ได้ร ั บ Certificate
สามารถนำความรู้ ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการนี้ ให้ "บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)" ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
อำนาจหน้าที่และความพร้อมเป็นผู้ดำเนิน การผู้จัดทำคลาวด์กลางภาครัฐ และปัจ จุบ ัน CAT ได้เปิดให้
หน่วยงานที่มีความสนใจต้องการทดสอบและสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
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การพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
ระบบคลาวด์ภาครัฐ คือ โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งภาครัฐโดย
สำนั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล (องค์ ก ารมหาชน) (สพร.) เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ
ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่าย
ได้ ต ลอดเวลาจากระยะไกล ปรั บ ขนาดได้ต ามความต้อ งการของผู้ ใ ช้ มี ก ารจั ด สรรทรัพ ยากร ลดภาระ
การบริหารจัดการ และมีความมั่นคง ปลอดภัยสูง ดังนั้นระบบคลาวด์ภาครัฐจึงเป็นบริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐในลักษณะ Cloud Computing ที่มุ่งเน้นการบริหาร ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มี
ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ และคลาวด์ภาครัฐจะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อ จัดจ้างและ
สามารถจัดการงบประมาณได้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถทำงานได้สะดวก คล่องตัว และสามารถส่งมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน
โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ คือ ลดความซ้ ำ ซ้ อ นในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ ลดภาระในการบริ ห าร
จั ด การและบำรุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบของหน่ ว ยงาน ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานและการใช้ พื้ น ที ่
ในหน่ว ยงานอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒ นา e-Government ไปสู่การเป็น Green IT มุ่งมั่น ขยายขอบเขต
การให้ บ ริ ก ารไปสู ่ ร ะดั บ PaaS (Platform as a Service) และ SaaS (Software as a Service)
ระบบมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และสร้ า งโอกาสในการทำธุ ร กิ จ ให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น และสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน
โดยรูปแบบการให้ บ ริ ก ารจะเป็น การให้บ ริการตามความต้ อ งการจริ ง โดยจั ด สรรทรั พ ยากร
ให้ เ หมาะกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ง าน ซึ่ ง รวมถึ ง จำนวนเครื่ อ งแม่ ข่ า ยเสมื อ น ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร
หน่ ว ยความจำหน่ ว ยประมวลผลกลาง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญบริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาตลอด 24 ชั่ ว โมง
ลดภาระในการบริ ห ารจั ด การและดู แ ลรั ก ษาระบบทำให้ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานสามารถทุ่ ม เทเวลา
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง เพราะเป็ น ระบบ Cloud Computing
มาตรฐานสากล ใช้ เ ฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ เท่ า นั้ น บริ ห ารจั ด การโดยหน่ ว ยงานกลางของภาครั ฐ
และมี เ สถี ย รภาพ (SLA) ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.5 % สามารถช่ ว ยหน่ ว ยงานลดความซ้ ำ ซ้ อ นด้ า นการลงทุ น
เช่น อุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายรวมถึง Data Center สามารถเข้าถึงได้จากเครื อข่าย GIN
(เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงภาครั ฐ ) และอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทั้งรองรั บ ระบบงานสนั บ สนุ น Cloud
ทุ ก ระดั บ ที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พั ฒ นาเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารรวมถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐาน
(Common Service) จากภาครัฐส่วนกลาง
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ประเภทของการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ
การให้ บ ริ ก ารคลาวด์ ภ าครั ฐ ก่ อ ให้ เ กิ ด การอำนวยความสะดวกที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ จำเป็นต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ เนื่องจาก
สามารถใช้งานหรือประมวลผลร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากทุกที่
ทั้งนี้ภาครัฐมีการให้บริการคลาวด์ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐใน 4 ประเภท ดังนี้
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลโดยผ่านอุป กรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์แบบเสมื อน
(Virtualized Hardware) เช่น ส่วนจัดเก็บเสมือน (Virtual Server Space) การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network
Connections) และอุปกรณ์รองรับ Bandwidth เลขที่อยู่ไอพี (IP Addresses) อุปกรณ์กระจายการทำงาน
(Load Balancers) อุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการงานประยุกต์ต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นต้น การเปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรเสมือนเพื่อควบคุมการบริการและการเชื่อมต่อบริการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ทำให้ หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างการดูแลและการจัดการสถานที่ ไม่ต้องบริหารจัดการองค์ประกอบ
พื้นฐาน ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังมีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อม
ในการ จัดเก็บข้อมูล ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Infrastructure) ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการจัดเตรียมและดูแลด้วย
ตนเอง
2. การให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service: PaaS) เป็ น การให้ บ ริ ก ารประมวลผล
คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ Applications ที่หน่วยงานภาครัฐพัฒนา
และนำไปใช้งานทำให้ลดความซับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่จัดเก็บ การบริหารจัดการอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
3. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์
ภาครั ฐ ในระดั บ Application ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสื ่ อ สารอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า น Web Browser หรื อ ผ่ า น
ระบบสื ่ อ สารเครือ ข่ า ยเฉพาะที่ (Local Area Network : LAN) โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถใช้ ล ิขสิทธิ์
ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ภ าครั ฐ ให้ บ ริ ก ารแทนการซื ้ อ ซอฟต์ แ วร์ ทำให้ ส ามารถลดภาระในการบริ ห ารจั ด การ
และลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาและการดำเนินการ
ต่าง ๆ รวมถึง การบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย
4. การให้บริการกระบวนการธุรกิจ (Business Process as a Service: BPaaS) เป็นการให้บริการ
ทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและสร้างอยู่บนบริการคลาวด์ภาครัฐทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวถึงข้างต้น (IaaS,
PaaS, SaaS) ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไม่ จำเป็นต้องกำหนดกรอบความต้องการและการบริหารจัดการใด ๆ
ทั้งสิ้น โดยในปัจจุบันภาครัฐมีการให้บริการกระบวนการธุร กิจ เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน G-Chat
การให้บริการแอปพลิเคชัน G-News เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการให้บริการออกแบบกระบวนการธุรกิจอย่างครบ
วงจร ผ่านทางการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ
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ระบบคลาวด์ภาครัฐในปัจจุบัน
นับจากภาครัฐได้ริเริ่มคลาวด์ภาครัฐเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งลดความซ้ำซ้อนและ
ภาระ การลงทุ น ในการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในปี 2556 จนกระทั่งถึงปี 2561 ภาครัฐได้มีการให้บริการคลาวด์ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ
จำนวน 454 หน่วยงาน และมีระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอยู่บนคลาวด์ภาครัฐ จำนวน 1,046 ระบบ
เช่น ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. , ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) เป็นต้น
ในปัจจุบัน ภาครัฐโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลาง
ภ า ค ร ั ฐ ( Government Data Center and Cloud service : GDCC) ต า ม ม ต ิ ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีเป้ าหมายคือการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและ
ขาดบุ ค ลากร โดยโครงการดั ง กล่ า วจะมี ก ารฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ให้ ม ี ค วามสามารถด้ า น
Cloud computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สำหรับ หน่ว ยงานที่มีความประสงค์จะใช้บ ริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้า ที่หรือบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร์ เพื่อเข้า รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ตรที่ กำหนดไว้ ใ นโครงการ ซึ่งผู้ที่ ผ ่ า น
การฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและ
ยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย
การบริการฝึกอบรม (Training & Certification) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
จะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานใน
การใช้งานของระบบที่ให้บริการรวมถึงสามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภ าพ
โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing โดยได้กำหนดหลักสูตรไว้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(GDCC) มี 3 ระดับ คือ ระดับ Essential ระดับ Advanced และระดับ Expert โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงหลักสูตรระดับ ชำนาญการ ซึ่งทุกหลักสูตรจะได้รับ Government Official Cloud
Competency (GOCC) Certification
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทำให้เกิดระบบกลางการให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่มี
ความปลอดภัยและมีมาตรฐานแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้ านโครงสร้าง
พื้นฐานการประมวลผล และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งการเกิดขึ้นของคลาวด์ภาครัฐได้ นำไปสู่การปรับโฉมใหม่ของระบบงานภาครัฐ เพราะเป็นการนำ
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เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยให้ระบบงานภาครัฐสามารถทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมาก
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่น ดิน (1) ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัด ทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริห าร
ราชการแผ่นดิน และเพื่อ อำนวยความสะดวกให้แ ก่ป ระชาชน และสอดรับ กับ ยุทธศาสตร์ช าติด้ า นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ภาครัฐ
มีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น “ภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชน” ต่อไป
7.3.3 การออกแบบการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
จากแนวคิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้อง
ดำเนินการศึกษาออกแบบข้อมูล ภาครัฐ ด้านพลังงานที่สามารถเปิดเผยได้ ให้มีความสอดคล้องการจั ดทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน แนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการ
ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการสร้างข้อมูล กระบวนการประมวลผลเพื่อทำให้เกิดชุดข้อมูล กระบวนการทำ
สถิติ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และเงื่อนไขการให้บริการกับ ศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ
(data.go.th) โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้
โดยเริ่มต้นจากภารกิจของ สนพ. ที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวม สำรวจ และประมวลผลข้อมูลด้านพลังงาน
เชิงปริมาณและราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพลังงาน เพื่อมาจัดเตรีย มการ
วิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีสถิติพลังงานของประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการสร้างข้อมูล จะเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลผ่านการขอความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงาน
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ (Raw data) มาจัดโครงสร้างข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูล หน่วยงานของ
สนพ. ซึ่งกระบวนการสร้างข้อมูลจะต้องดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
(รายละเอียดในบทที่ 7) ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภายใน ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และ
ผู้มีส ่ว นได้เสีย กับข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก ที่ทาง สนพ. จัดตั้งขึ้น เพื่อทำให้ได้ข้อ มูล ที่ มีค ุ ณ ภาพ
เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลที่ได้จ าก
กระบวนการสร้างข้อมูลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
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กระบวนการประมวลผลเพื่อทำให้เกิดชุดข้อมูล จะเป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการสร้างข้อมูล
คือข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม สำรวจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งอื่นและข้อมูลอ้างอิง
ที่ทาง สนพ. ไม่ได้จัดเก็บเอง แต่มีความต้องการใช้ในการดำเนินการประมวลผล เพื่อดำเนินการจัดทำชุดข้อมูล
(Dataset) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ข้อมูล Meta data รวมถึง Data Dictionary โดยกำหนดรูปแบบของ
ชุดข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของชุดข้อมูล (รายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3.3)
ซึ่งในปัจจุบันจากระบบฐานข้อมูล สนพ. มีจำนวนชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น 144 ชุด และในอนาคตการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ จะต้ อ งดำเนิ น การสรรหาข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม จากการแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ผ่ า น
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ส่งผลให้กระบวนการประมวลผลทำให้เกิดชุดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จากนั้น
ดำเนิน การจำแนกข้อมูล (Data Classification) โดยการกำหนดหลัก เกณฑ์การจัดลำดับ ความสำคัญ โดย
พิจารณาจากประโยชน์ของการเปิดเผยและการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
เป็นปัจจุบัน และบริหารจัดการข้อมูลได้โดยง่าย และหลักเกณฑ์การจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล
ตามธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ ที่ทาง สนพ. พัฒ นาขึ้น (รายละเอีย ดในบทที่ 7) เช่น การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าถึงและใช้ชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแบ่งออก
ได้เป็น ข้อมูลเปิดภาครัฐ และข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เช่น ข้อมูลลับตามกฎหมาย ข้อมูลแลกเปลี่ยน เป็นต้น
โดยข้อมูลเปิดภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาจะนำไปเผยแพร่ชุดข้อมูลให้กับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบที่
มีการกำหนด เช่น การเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐโดยตรง (Data.go.th) หรือ การเปิดเผยผ่านทาง
Website ของหน่วยงานและเชื่อมโยงจัดส่งที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐควบคู่กันไป เป็นต้น นอกจากนี้จะต้อง
ดำเนินการวัดผลโดยการติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตรวจสอบผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐหรือช่องทางอื่น ๆ และการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านการ
วิเคราะห์ ประเมินผลความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อนำมาวางแผน พัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
ปัจจุบันทางศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านพลังงานจาก
หลายหน่วยงาน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวน 119 ชุดข้อมูล จาก 6 หน่วยงาน และรูปแบบข้อมูล
ตั้งแต่ 1-3 ดาว (รูปที่ 7.3-3) โดยชุดข้อมูลด้านพลังงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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การเปิ
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รููปที่่� 7.3-3ระดั
จำำ�บนวนชุุ
ดข้้ดอเผย
มููลในแต่่ละระดัับการเปิิ
ดเผย อมูล
ระดับการเปิดเผย
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รูปPDF,
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PDF, JPEG,
PNG
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จำนวน (ชุด)
จำนวน 14
(ชุด)
14101

CSV, JSON, XML, SHP
รูปที่ 7.3-3 จำนวนชุดข้อมูลในแต่ระดับการเปิดเผย

1019
9

รูปที่ 7.3-3 จำนวนชุดข้อมูลในแต่ระดับการเปิดเผย
คุณสมบัติของระดับการเปิดเผย
• ระดับ 1 ดาว เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดย
คุณสมบัติของระดับการเปิดเผย
ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (OL - Open License) ซึ่งรูปแบบนี้สามารถสร้างได้ง่าย
• ระดับ 1 ดาว เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดย
แต่นำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable)
ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (OL - Open License) ซึ่งรูปแบบนี้สามารถสร้างได้ง่าย
• ระดับ 2 ดาว เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – Machine readable) เป็นข้อมูล
แต่นำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable)
ที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และใช้กับซอฟต์แวร์จำกัดสิทธิ์ (Proprietary Software)
• ระดับ 2 ดาว เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – Machine readable) เป็นข้อมูล
• ระดับ 3 ดาว เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) และไม่จำกัดสิทธิ์
ที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และใช้กับซอฟต์แวร์จำกัดสิทธิ์ (Proprietary Software)
โดยบุคคลใด (Non-proprietary)
• ระดับ 3 ดาว เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) และไม่จำกัดสิทธิ์
โดยบุคคลใด (Non-proprietary)
จากรูปที่ 7.3-3 พบว่าข้อมูล ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานที่แต่ละหน่วยงานนำมาเผยแพร่ใน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จะเป็นระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลไม่เกินระดับ 3 ดาว (อ้างอิงจาก
จากรูปที่ 7.3-3 พบว่าข้อมูล ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานที่แต่ละหน่วยงานนำมาเผยแพร่ใน
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ กำหนดแนวทางเกี่ยวกับระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีความ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จะเป็นระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลไม่เกินระดับ 3 ดาว (อ้างอิงจาก
เหมาะสมควรมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป) ซึ่งสามารถเผยแพร่ตามคู่มือได้
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ กำหนดแนวทางเกี่ยวกับระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลที่มีความ
บางส่ว น และจะต้ องดำเนิน การปรั บปรุ งชุด ข้ อ มูล ในส่ว นที ่ร ะดั บ การเปิ ดเผ ยชุ ด ข้ อ มูล ระดั บ 1 ดาว /
เหมาะสมควรมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป) ซึ่งสามารถเผยแพร่ตามคู่มือได้
ระดับ 2 ดาวให้มีความพร้อมในการเผยแพร่
บางส่ว น และจะต้ องดำเนิน การปรั บปรุ งชุด ข้ อ มูล ในส่ว นที ่ร ะดั บ การเปิ ดเผ ยชุ ด ข้ อ มูล ระดั บ 1 ดาว /
ดังนั้นทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่จะต้องจัดตั้งขึ้นในอนาคตควรจะเตรียมความพร้อม
ระดับ 2 ดาวให้มีความพร้อมในการเผยแพร่
ชุดข้อมูล และ Meta data ที่ได้รับการคัดเลือกให้ สามารถเผยแพร่ ได้ จะต้องมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูล
ดังนั้นทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่จะต้องจัดตั้งขึ้นในอนาคตควรจะเตรียมความพร้อม
อย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งในการออกแบบ Meta data (รายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3.3) ทางที่ปรึกษาได้
ชุดข้อมูล และ Meta data ที่ได้รับการคัดเลือกให้ สามารถเผยแพร่ ได้ จะต้องมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูล
จัดทำรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ ได้ในรูปแบบ CSV จำนวน 144 ชุด ถ้าทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
อย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งในการออกแบบ Meta data (รายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3.3) ทางที่ปรึกษาได้
มีการสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตจะต้องกำหนดกรอบการจัดทำ Meta data ให้สามารถพร้อมเผยแพร่
จัดทำรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ ได้ในรูปแบบ CSV จำนวน 144 ชุด ถ้าทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
อย่างน้อยในรูปแบบ CSV และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ทาง สนพ. จัดตั้งขึ้นจะเป็นผู้พิจารณา
มีการสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตจะต้องกำหนดกรอบการจัดทำ Meta data ให้สามารถพร้อมเผยแพร่
ในการคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการเผยแพร่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ต่อไป
อย่างน้อยในรูปแบบ CSV และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ทาง สนพ. จัดตั้งขึ้นจะเป็นผู้พิจารณา
ในการคัดเลือกชุดข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการเผยแพร่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ต่อไป
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ส่ ว นกระบวนการทำสถิ ติ แ ละกระบวนการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จะเป็ น การนำชุ ด ข้ อ มู ล ที ่ ผ ่ า นการ
ประมวลผลเพื่อมาจัดทำให้เกิดชุดข้อมูล มาเผยแพร่ในรูปแบบรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทยในแต่ละปี
โดยทาง สนพ. จัดทำและปรับปรุงรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นในรายงานจัดส่ง
และเชื่อมโยงชุดข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติอ ย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลการจัดหาพลังงาน
การใช้พลังงาน มูลค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และตัวชี้วัดด้านพลังงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ทางศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐใน 3 กลุ่ม ได้แก่ เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล และเงื่อนไขการใช้บริการ API โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐ
1. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้ข้อมูลจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของตนเอง โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะต้อง
ได้รับการอนุมัติการเป็น ผู้มีห น้าที่ในการจัดการข้อมู ล ของหน่วยงานจากผู้บริหารสูงสุ ด
ของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO)
2. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้
ข้ อ มู ล ของศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ และข้ อ กำหนดและเงื ่ อ นไขการให้บ ริก ารของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิด ภาครัฐ โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ให้บริการข้อมูล
3. หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจากชื่อบัญชีที่ผู้ให้บริการข้อมูล
ออกให้เท่านั้น
4. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้จัดส่ง
หรือ เชื่อมโยงที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
5. ผู้ให้บริการข้อมูลจะดำเนินการลบหรือระงับบัญชีในทันทีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีสถานะเป็น
เจ้ า หน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานของตน หรื อ ในกรณี ท ี ่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง ความประสงค์
ไม่ต้องการใช้บริการต่อไป
6. ข้อมูลหรือการกระทำใดของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลที่ดำเนินการผ่านศูนย์กลางข้อมูล
เปิด ภาครัฐ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขการ
ให้บริการเป็นอย่างดีและลงนามในใบคำร้องขอ
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8. หากหน่ว ยงานของรัฐ หรือผู้ใช้ข้อมูล พบว่ามีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับ ศูน ย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการข้อมูลทราบในทัน ที เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล
9. ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลเป็นอย่างดี
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และจะไม่ทำการเปิดเผยต่อบุคคลใด เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่งศาล
10. ผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา หรื อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คล องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูล ไม่ มี อ ำนาจที่จ ะอนุ ญาตก่ อให้เ กิดผลกระทบต่อ การให้บ ริ การของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
11. ภายหลังจากที่ผ ู้ให้บริการข้อมูลออกใบแจ้งชื่อบัญชีและรหัส ผ่านของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้บริการแล้ว สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ
12. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
หรือ ผู้ใช้ข้อมูล หากตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการ
ให้บริการ ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลกระทำการ
ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาต
ให้ใช้ข้อมูลของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิด ภาครัฐ
13. การที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลยินยอมให้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้ อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ใน
การ ตรวจสอบปัญหา ให้ คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา สำหรับการใช้งานต่าง ๆ จะถือว่าผู้
ให้บริการ ข้อมูลได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขอรับบริก าร
ตรวจสอบปัญหา ให้ คำปรึกษา หรือแก้ไ ขปั ญหา โดยไม่ถือเป็ น การเข้ าถึง ข้ อมูล ของผู้
ให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล อั นเป็ น ความผิ ด ต่ อ กฎหมายและไม่ถ ื อ เป็ น การละเมิ ด สิท ธิอ ื ่น ใดของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูล ภายหลังจากได้รับการดำเนินการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ในข้อมูลให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัส
ดังกล่าวทันที
14. ผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์เ ด็ดขาดในการเปลี่ย นแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตั ด ออก
ซึ่งส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ของข้อ กำหนดและเงื่ อ นไขการให้ บริ การนี้ ไ ด้ตลอดเวลา และถื อ ว่ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ได้ ย อมรั บ ข้ อ กำหนดและเงื ่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารใหม่
โดยปริยายตลอดระยะเวลาที่ หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลยังคงใช้บริการศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ
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15. ผู้ให้บริก ารข้ อ มู ล ขอสงวนสิ ทธิ ์เ ด็ด ขาดในการเปลี ่ย นแปลงการวางเงื ่ อ นไขข้ อ กำหนด
การจัดการขอบเขต การระงับใช้ชั่วคราว การบอกเลิก หรือการยกเลิกรูปแบบการให้บริการ
หรือการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ จ ำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบใดแก่ผู้ให้บริการข้อมูล
เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล
ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน หรือ ดำเนินการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐ โดยใส่ข้อความเพื่อแสดงถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานของรัฐหรือเป็นข้อมูลที่เกิดจาก
การรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานของรัฐที่หลากหลายให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความ
ดังนี้ “สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ”
ข้อกำหนดการอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตนี้
หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตามถือว่าข้อมูลในส่วนที่รูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้องเป็นการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
ข้อยกเว้น การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
• ข้อมูลที่มีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยอยู่ในเนื้อหาข้อมูล เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น
• โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูลและตราแผ่นดิน
ยกเว้น กรณีที่โลโก้และตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล
• เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการ
ข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต
เงื่อนไขการรับรอง
การใช้ข้อมูลภายใต้สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึง
สถานะอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลและไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูล
รับรองการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด
ข้อยกเว้นความรับผิด
ข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม
โดยผู้ให้บริการข้อมูลไม่ได้ให้ก ารรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ถือว่ า
ผู้ให้บริการข้อมูลและ ผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการ
ข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล
7.3-31
Final Report
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ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการระงั บ ชั ่ ว คราว หรื อ ยกเลิ ก การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
บนศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ หรือยกเลิกการให้ข้อมูล ต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่ จำเป็นต้อ ง
บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ผู้ให้บริการข้อมูล
•
•

•

•
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เงื่อนไขการใช้บริการเอพีไอ
ผู้ขอใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส่วนของเอพีไอ
เพื่อ ขอรับ API Key
ผู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สามารถใช้ บ ริ ก ารโดยการเชื ่ อ มต่ อ มายั ง Website data.go.th
ซึ่งเป็นการ ให้บริการในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยีหรือเว็บเอพีไอประเภท RESTful
และกำหนดโพรโทคอลการเชื ่ อ มต่ อ เอพี ไ อในรู ป แบบ REST โดยผู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
จำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การเขีย นคำสั ่ งการเชื่ อ มต่อ ที่ ถ ู ก ต้อ งและเหมาะสมกั บ การเชื ่อ มต่อ
ในรูปแบบที่กำหนด
ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และระบบเอพีไอจะอนุญาตให้เรียกใช้งานได้สูงสุดวันละ
1000 ครั้ง/ผู้ใช้งาน
ผู้ให้บริการข้อมูลของสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของผู้ใช้ข้อมูล
หากตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการของ
ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ หรื อ ผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล กระทำการฝ่ า ฝื น กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
กับการให้บริการหรือละเมิดต่อ ข้อกำหนด เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้
ข้ อ มู ล ของศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ และ ข้ อ กำหนดและเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
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บทที่่� 8

แผนปฏิิบััติิการ
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จากผลการศึึกษาแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ทางที่่ป� รึึกษาได้้จััดระดมความคิิดเห็็นจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรวบรวมผลการศึึกษาทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี  ด้้านธุุรกิิจ ด้้านการพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างองค์์กร
เพื่่อ� จััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารให้้สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ (Strategic Plan) แผนที่่นำ� ำ�ทาง (Roadmap) และสถาปััตยกรรมองค์์กร
(Enterprise Architecture) การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่จ่� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต โดยเบื้้�องต้้นสามารถจััดกลุ่่�มตาม
ลัักษณะงานและครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานตามกรอบแผนที่่นำ� �ำ ทาง (Roadmap) ระยะที่่� 1 (ปีี 2564-2566) แบ่่งเป็็น 8 แผนงาน ได้้แก่่
กลุ่่�มแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อน ประกอบด้้วย
1) แผนงานธรรมาภิิบาลข้้อมููลด้้านพลัังงาน (Data Governance : DG)
2) แผนงานการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management : DM)
3) แผนงานการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics : DA)
4) แผนงานโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure : IT)
กลุ่่�มแผนปฏิิบััติิการสนัับสนุุน ประกอบด้้วย
5) แผนงานพััฒนาบุุคลากร (Human Resource Development : HR)
6) แผนงานพััฒนาโครงสร้้างองค์์กร (Organization Development : OD)
7) แผนงานพััฒนากฎหมาย (Law & Compliance : LC)
8) แผนงานสื่่�อสารองค์์กร (Corporate Affairs : CA)
ในแต่่ละแผนงานจะประกอบด้้วยโครงการย่่อย  (Projects) ที่่�จะมีีรายละเอีียดโครงการโดยย่่ออย่่างน้้อยประกอบด้้วย 
หลัักการและเหตุุผล วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ แผนการดำำ�เนิินงาน แหล่่งงบประมาณและวงเงิินที่่�จะใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ซึ่ง่� แต่่ละโครงการจะมีีระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานที่่แ� ตกต่่างกััน และด้้วยข้้อจำำ�กัดั ด้้านงบประมาณและบุุคลากรภาครััฐที่่มีีจำ
� ำ�กัด 
ั
ดัังนั้้�นทางที่่ป� รึึกษาจึึงได้้นำ�ำ แนวคิิดวิธีีิ การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของแผนปฏิิบััติกิ ารมาดำำ�เนิินการในแต่่ละโครงการย่่อย และสรุุป
ผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละโครงการย่่อยในแต่่ละช่่วง เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนดกรอบการพััฒนาโครงการให้้ได้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดและสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีรายละเอีียดผลการศึึกษา
ดัังต่่อไปนี้้�
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8.1 การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คััญ
การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนปฏิิบััติิการ (Action Plan) ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ตามกรอบแผน
ยุุทธศาสตร์์ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ จะช่่วยให้้ศููนย์์ฯ สามารถพิิจารณาการวางแผนโครงการหรืือการ
ดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ในอนาคตโดยมีีแนวทาง และหลัักเกณฑ์์ในการจััดลำ�ดั
ำ ับ
ความสำำ�คััญ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
แนวทางที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนปฏิิบััติิการ (Action Plan) คืือ เมทริิกซ์์ การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
(Prioritization Matrix) ประกอบไปด้้วย 2 แกนหลััก ซึ่่�งแสดงถึึงหลัักเกณฑ์์การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญขององค์์กร 2 หลัักเกณฑ์์
ได้้แก่่ ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ (แกนตั้้�ง) และระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของกระบวนการในการนำำ�แผนงานไปใช้้ (แกนนอน)
โดยในแต่่ละแกนมีีการกำำ�หนดระดัับคะแนน ได้้แก่่ ระดัับสููง ระดัับกลาง และระดัับต่ำำ�� รวมถึึงได้้มีีการพิิจารณาช่่วงเวลาของการ
ดำำ�เนิินงานของแผนงาน ได้้แก่่ แผนงานเร่่งรััด แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว ทั้้�งนี้้�จากการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของ
แผนงานตามปััจจััยข้้างต้้น ทำำ�ให้้สามารถแบ่่งประเภทของแผนงานที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ 4 ประเภท (รููปที่่� 8.1-1) ดัังนี้้�
1. แผนงานที่่�ควรเริ่่�มดำำ�เนิินการทัันทีี  (Must Have) : เป็็นแผนงานที่่�มีีความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ ในระดัับกลางถึึงสููง
มีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ ในระดัับต่ำำ�ถึ
� ึงกลาง และถืือเป็็นแผนงาน
ที่่�ควรเริ่่�มดำำ�เนิินการทัันทีีหรืือในระยะกลาง
2. แผนงานที่่�ควรเริ่่�มจากโครงการนำำ�ร่่องแล้้วจึึงขยายผลในภายหลััง: เป็็นแผนงานที่่�มีีความสำำ�คััญ เชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับ
กลางถึึงสููง และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี  ในการนำำ�  แผนงานไปใช้้ในระดัับกลางถึึงสููง
ถืือเป็็นแผนงานในระยะกลางหรืือระยะยาว
3. แผนงานที่่�สามารถนำำ�มาพิิจารณาและดำำ�เนิินการได้้ (Good to Have) : เป็็นแผนงานที่่�มีี ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ใน
ระดัับต่ำำ��ถึึงกลาง และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ในระดัับต่ำำ�ถึ
� ึงกลาง
ถืือเป็็นแผนงานที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีหรืือในระยะกลาง
4. แผนงานที่่�สามารถพิิจารณาเพื่่�อดำำ�เนิินการในภายหลััง : เป็็นแผนงานที่่มีี� ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ ในระดัับต่ำำ�ถึ
� ึงกลาง
และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ในระดัับกลางถึึงสููง ถืือเป็็นแผนงาน
ในระยะกลางหรืือระยะยาว
รููปที่่� 8.1-1 เมทริิกซ์์การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ (Prioritization Matrix)
แผนงานเรงรัด

แผนงานระยะยาว

1

2

แผนงาน/โครงการ
ที่ควรเร��มดําเนินการทันที
(Must Have)

แผนงาน/โครงการ
ที่ควรเร��มจากโครงการนํารอง
แลวจ�งขยายผลในภายหลัง

3

4

แผนงาน/โครงการ
ที่สามารถนํามาพ�จารณา
และดําเนินการได
(Good to Have)

แผนงาน/โครงการ
ที่สามารถพ�จารณา
ในภายหลัง

สูง

ความสําคัญเชิงกลยุทธ

แผนงานระยะกลาง

กลาง

ตํ่า

ตํ่า

กลาง

สูง

ระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนและการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan) จะเป็็นการให้้คะแนนในแต่่ละแผนงาน โดยการกำำ�หนดกรอบการให้้คะแนนประกอบ
ไปด้้วย 2 ประเด็็น ได้้แก่่ ประเด็็นที่่� 1 ความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ และประเด็็นที่่� 2 ระดัับ การเปลี่่ย� นแปลงของกระบวนการ บุุคลากร
และเทคโนโลยีีในการนำำ�แผนงานไปใช้้ โดยในแต่่ละประเด็็นจะมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนของแต่่ละประเด็็นย่่อย 
โดยระดัับคะแนนจะแบ่่งเป็็น 3 ระดัับได้้แก่่ ระดัับสููง (5 คะแนน) ระดัับกลาง (3 คะแนน) ระดัับต่ำำ�� (1 คะแนน) (รายละเอีียด
ในรููปที่่� 8.-1.2) จากนั้้�นนำำ�คะแนนที่่�ได้้ไปคำำ�นวณคะแนนรวมในแต่่ละประเด็็นย่่อยและมีีค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก เพื่่�อจะได้้คะแนน
รวมในแต่่ละแผนปฏิิบัติั กิ าร (Action Plan) และมีีการกำำ�หนดช่่วงคะแนนเฉลี่่ย 
� (Grading Score) ที่่จ� ะเป็็นกรอบในการพิิจารณา
ว่่าจะดำำ�เนิินการในช่่วงใดที่่�มีีความเหมาะสม โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
รููปที่่� 8.1-2 หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนและการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

ความจำ�เป็น
เชิงธุรกิจ
(5 คะแนน)

ความสำ�คัญ
เชิงกลยุทธ์
(10 คะแนน)
ผลกระทบต่อภาพ
ลักษณ์องค์กร
(5 คะแนน)

การจัด
ลำ�ดับ
ความ
สำ�คัญ
แผนงาน

ด้านกระบวน
การทำ�งาน
(5 คะแนน)

ระดับการ
ปรับเปลี่ยนของ
กระบวนการ/
บุคลากร/
เทคโนโลยี
(15 คะแนน)

ด้านบุคลากร
(5 คะแนน)

ด้านเทคโนโลยี
(5 คะแนน)

คะแนน

ต่ำ� (1)

กลาง (3)

สูง (5)

ความจำ�เป็น
เชิงธุรกิจ (5)

มีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ
ในระดัับต่ำำ� 
� สามารถ
พิิจารณาการนำำ�แผนมา
ใช้้ในภายหลัังได้้ ไม่่ต้้อง
นำำ�มาใช้้ในทัันทีี

มีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ
ในระดัับกลาง สามารถ
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
หรืือไม่่ใช่่แผนเร่่งด่่วนที่่�
ต้้องนำำ�มาใช้้ในทัันทีี

มีความจำ�เป็นเชิงธุรกิจ
ในระดับสูงและควรนำ�
มาใช้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่
องค์กรวางไว้

คะแนน

ต่ำ� (1)

กลาง (3)

สูง (5)

ผลกระทบต่อ ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ ภาพลัักษณ์์องค์์กรใน
ภาพลัักษณ์์องค์์กรใน
ภาพลักษณ์องค์กรใน
องค์กร (5) ระดัับต่ำำ�หรืื
� อไม่่เลย
ระดัับปานกลาง
ระดับสูง

คะแนน

ต่ำ� (1)

ด้าน
กระบวนการ
ทำ�งาน (5)

ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนการทำำ�งานใหม่่
และมีีความซัับซ้้อนมาก
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

กลาง (3)

สูง (5)

ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนการทำำ�งานใน
ปััจจุุบัันในระดัับปาน
กลาง

สามารถใช้กับ
กระบวนการทำ�งาน
เดิมได้

ด้านบุคลากร ต้้องสรรหาบุุคลากร
(5)
ผู้้�มีีความสามารถใหม่่
เนื่่�องจากต้้องการทัักษะ
ที่่�ไม่่ใช่่ทัักษะหลัักของ
องค์์กร

ทำำ�ให้้บุุคลากรต้้องเรีียน
รู้้�บางทัักษะเพิ่่�มเติิม ซึ่่�ง
สามารถเรีียนรู้้�หรืือเสริิม
สร้้างได้้ภายในองค์์กร

ไม่ส่งผลต่อบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่
และทักษะของบุคลากร
มีความเหมาะสมตาม
แผนงาน

ด้านเทคโนโลยี ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องนำำ�
(5)
เทคโนโลยีีต่่างๆ หรืือ
สถาปััตยกรรมใหม่่มา
ใช้้ในระดัับสููงอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ

ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องนำำ�
เทคโนโลยีีต่่างๆ หรืือ
สถาปััตยกรรมใหม่่มาใช้้
ในระดัับปานกลาง

สามารถใช้ได้กับข้อมูล
หรือเทคโนโลยีที่องค์กร
มีอยู่แล้ว
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		1) หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนความสำำ�คััญ
			ประเด็็นที่่� 1 ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ ประกอบด้้วย  ความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจและผลกระทบ ต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร
โดยมีีรายละเอีียดเกณฑ์์การให้้คะแนนดัังนี้้�
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1.1 ความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการประเมิิน
ได้้ แ ก่่ ความพร้้ อ มของกระบวนการทำำ� งาน เงื่่� อ นไข
การดำำ�เนิินการตามแผนงาน (สามารถดำำ�เนิินงานตามแผน
ได้้ทัันทีี/ได้้หลัังจากแผนอื่่�น เสร็็จสิ้้�น)

ระดัับสููง (5 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ�เป็็น เชิิงธุุรกิิจ
ในระดัั บ สูู ง และควรนำำ� มาใช้้ เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ
เป้้าหมายตามที่่�ศููนย์์ฯ วางไว้้
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ�เป็็นเชิิง
ธุุรกิิจ แต่่ส ามารถจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญหรืือไม่่ใช่่แ ผน
เร่่งด่่วนที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้ทัันทีี 
ระดัั บต่ำำ��  (1 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ� เป็็ น
เชิิงธุุรกิิจในระดัับต่ำำ��  สามารถพิิจารณาการนำำ�แผนมาใช้้
ในภายหลัังได้้ ไม่่ต้้องนำำ�แผนมาใช้้ในทัันทีี 

1.2 ผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร ระดัับของผลกระทบ
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับองค์์กรภายหลัังจากการนำำ�แผนงานมาใช้้
มีีปััจจััยสำำ�คััญในการประเมิิน ได้้แก่่ การเพิ่่�มปฏิิสััมพัันธ์์
ที่่ดีี� ระหว่่างองค์์กรและผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง การสร้้างประสบการณ์์
การใช้้บริิการที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเพิ่่�มความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีระหว่่างบุุคลากรและองค์์กร การสร้้างประสบการณ์์
ในการทำำ�งานที่่�ดีีให้้บุุคลากร

ระดัับสูงู (5 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับสููง
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการ
ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับปานกลาง
ระดัับต่ำำ�� (1 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับต่ำำ�หรืื
� อไม่่มีีเลย
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			ประเด็็นที่่� 2 ระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของกระบวนการ บุุคลากร และเทคโนโลยีีในการนำำ�แผนงานไปใช้้
ประกอบด้้วย ด้้านกระบวนการทำำ�งาน ด้้านบุุคลากร และด้้านเทคโนโลยีี โดยมีีรายละเอีียดเกณฑ์์การให้้คะแนนดัังนี้้�
2.1 ด้้านกระบวนการทำำ�งาน

ระดัับสููง (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้สามารถใช้้
กัับกระบวนการทำำ�งานเดิิมได้้
ระดัั บ กลาง (3 คะแนน) = การนำำ� แผนงานไปใช้้
ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงต่่ อ กระบวนการทำำ� งาน
ในปััจจุุบัันในระดัับปานกลาง
ระดัับต่ำำ��  (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้ต้้อง
มีีการปรัับเปลี่่�ย นกระบวนการทำำ�งานใหม่่และมีีความ
ซัับซ้้อนมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

2.2 ด้้านบุุคลากร

ระดัับสููง (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ ไม่่ส่่งผล
ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงด้้านบุุคลากร เนื่่�องจากบุุคลากรที่่�
มีีอยู่่�และทัักษะของบุุคลากร มีีความเหมาะสมกัับแผนงาน
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ ทำำ�ให้้
บุุคลากรต้้องเรีียนรู้้�บางทัักษะเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งสามารถเรีียนรู้้�
หรืือเสริิมสร้้างได้้ภายในองค์์กร
ระดัับต่ำ� 
ำ� (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ต้้องมีีการ
สรรหาบุุคลากรผู้้�มีีความสามารถใหม่่ เนื่่�องจากต้้องการ
ทัักษะที่่�ไม่่ใช่่ทัักษะหลัักขององค์์กร

2.3 ด้้านเทคโนโลยีี

ระดัับสูงู (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้สามารถใช้้ได้้
กัับข้้อมููลหรืือเทคโนโลยีีที่่�องค์์กรมีีอยู่่�แล้้ว
ระดัั บ กลาง (3 คะแนน) = การนำำ� แผนงานไปใช้้
ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ สถาปััตยกรรมใหม่่
มาใช้้ในระดัับปานกลาง
ระดัับต่ำำ�� (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้องค์์กร
ต้้องนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ หรืือสถาปััตยกรรมใหม่่มาใช้้
ในระดัับสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตารางที
่ 4-2ผลการให้้
ผลการให้
คะแนนและจั
ลำดับ�คั
ความสำคั
ของแต่ล(ต่่ะแผนงาน
(ต่อ)
ตาราง
8.1-1
คะแนนและจัั
ดลำำ�ดัับดความสำำ
ัญของแต่่ลญะแผนงาน
อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

8.2 แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
จากผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละแผนงาน สามารถนำำ�มาแบ่่งเป็็นช่่วงระยะ (Phasing) และ ตาราง 8.2-1
ถึึง ตาราง 8.2-3 แสดงถึึงแผนการลงทุุน แผนงบประมาณรายจ่่ายตามแผนปฏิิบััติิการของโครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
โดยรายละเอีียดของแต่่ละแผนงานระบุุไว้้ใน ภาคผนวก ซ
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บททีบทที
่ 4 ่ แผนปฏิ
บัติกบารศู
นย์สนารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
4 แผนปฏิ
ัติการศู
ย์สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ

ตาราง่ 4-3
8.2-1
แผนการลงทุุ
าบยตามแผนปฏิิ
ัติ2564
ิของโครงการที่่
�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564
ตารางที
บัตบิกัตารนิการ/แผนงบประมาณรายจ่่
โครงการที
่จัด่จลำดั
บความสำคั
ญในปี
ตารางที
่ 4-3แผนปฏิ
แผนปฏิ
/ โครงการที
ัดลำดั
ความสำคั
ญบัในปี
2564

แผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาศู
นย์นสย์ารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
แผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาศู
สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
สำนัสำนั
กงานนโยบายและแผนพลั
งงาน
กงานนโยบายและแผนพลั
งงาน

4-11
4-11
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ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุุน แผนงบประมาณรายจ่่ายตามแผนปฏิิบััติิของโครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 (ต่่อ)

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

8.2-3

ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการของโครงการที่จัดลำดับความสำคัญในปี 2564 (ต่อ)
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8.2-4

น นแผนงบประมาณรายจ่่
ายตามแผนปฏิิ
บััติิขบองโครงการที่่
�จััดลำำ�ดัับ่จความสำำ
ัญในปีี 2565
ตาราง 8.2-2
8.2-2แผนการลงทุุ
แผนการลงทุ
แผนงบประมาณรายจ่
ายตามแผนปฏิ
ัติการของโครงการที
ัดลำดับ�คัความสำคั
ญในปี 2565

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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8.2-5

ตาราง8.2-3
8.2-3แผนการลงทุุ
แผนการลงทุ
น แผนงบประมาณรายจ่
ายตามแผนปฏิ
ัติการของโครงการที
ัดลำดั�คั
บความสำคั
ญในปี 2566
ตาราง
น แผนงบประมาณรายจ่่
ายตามแผนปฏิิ
บััติิขบองโครงการที่่
�จััดลำำ�ดัับ่จความสำำ
ัญในปีี 2566

เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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จากผลการจัั ดทำำ� แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารและการจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของแต่่ ล ะโครงการ การพัั ฒ นาศูู น ย์์ ส ารสนเทศ
พลัั ง งานแห่่ ง ชาติิ ทางที่่� ป รึึ ก ษามีีข้้ อ เสนอแนะเพิ่่� ม เติิ ม ว่่ า ในบางโครงการอาจจะมีีการปรัั บ ปรุุ ง รายละเอีียดโครงการ
ได้้ตามความเหมาะสม เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านงบประมาณและระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานที่่�อาจจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
รวมทั้้�งผลการประเมิินโครงการที่่�จะได้้จากการดำำ�เนิินงานในแต่่ละแผนงาน ส่่งผลให้้การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญสามารถ
ปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามความเหมาะสม ยกตััวอย่่างเช่่น แผนงาน การวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญจะอยู่่�
ในช่่วงปีี 2564-2566 แต่่บางโครงการถ้้ามีีข้้อมููล ที่่พร้
� อ้ มสามารถใช้้งานด้้านการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกได้้ หรืือมีีภารกิิจเร่่งด่่วน (Agenda
Based) สามารถปรัับแผนงาน โครงการให้้ดำำ�เนิินการได้้เร็็วขึ้้�น หรืือแผนงานธรรมาภิิบาลข้้อมููลด้้านพลัังงานมีีความสำำ�คััญ
เป็็นลำำ�ดัับแรก แต่่อาจจะมีีปััจจััยภายนอกที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานอาจจะส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงาน ไม่่เป็็นไปตามแผน เป็็นต้้น

8 - 14

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

บทที่่� 9

แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 9
สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
9.1 การดาเนินโครงการ
ขอบเขตการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีการขอขยายเวลาโครงการ
เพิ่มอีก 2 เดือน รวมเป็น 14 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1) ประชุมหารือเพื่อรับทราบแนวนโยบายและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2) จั ดทำแผนขั ้ นตอนการดำเนิ นงาน พร้ อมทั ้ งระยะเวลาในการดำเนิ นงานของแต่ ละขั ้ นตอน
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. ประกอบด้วยแผนอย่างน้อยดังนี้ (ภายใน 1 เดือน)
2.1) แผนขั้นตอนกระบวนการงานดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนด Milestones และ Deliverables
(สิ่งที่ต้องส่งมอบ) ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
2.2) ในระหว่างการดำเนินงานจะต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ สนพ. อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
3) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ
กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ภายใน 3 เดือน)
4) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง การถ่ายโอนและ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎกระทรวง เป็ นต้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและ
รายละเอียดในการแก้ ไขกฎหมายและระเบี ยบเพื่ อให้ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติทำงานได้
อย่างสมบูรณ์ในอนาคต (ภายใน 4 เดือน)
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5) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้ อมูลด้ านพลั งงานของหน่วยงานในสั งกั ด และหน่วยงานในกำกั บ
ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมากำหนด
กรอบในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.1) จัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงาน
ในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น และ
แผนการดำเนินงาน ในการทบทวนและรวบรวมข้ อมูลด้านพลังงานที่ถูกจัดเก็บ โดย
หน่วยงานต่าง ๆ
5.3) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้ อมู ล
ด้านพลั งงานของประเทศ อาทิ ระยะเวลาหรื อความถี่ ขนาด ปริมาณ และรู ปแบบ
ในการจั ดเก็บข้ อมู ล ระยะเวลาที่ ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล วิธ ีการเผยแพร่ ข ้ อมู ล
กระบวนการส่งต่อข้อมูล และชื่อหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล
5.4) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล
ทางเลื อก (Alternative Data) ที ่ ย ั งไม่ ถ ู กจั ดเก็ บโดยหน่ วยงานใด หรื อมี การจั ดเก็ บ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
5.5) ทบทวนวรรณกรรมหรือทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก เพื่อเสนอแนะข้อมูลพลังงาน
ที่ควรจะต้องมีการจัดเก็บในอนาคต
5.6) จัดทำแผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพหรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีในอนาคต
6) ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน การรักษาความ
ปลอดภัย การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การบำรุงรักษาระบบและการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้มีความเหมาะสม
ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน 6 เดือน)
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9.1-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

7) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices
ของในประเทศหรื อต่ างประเทศที ่ ม ี การบริ หารจั ดการข้ อมู ลภายในที ่ ด ี มี การแลกเปลี ่ ยนเชื ่ อมโยงข้ อมู ล
ระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกับภาระงานและการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก มีการเผยแพร่หรือให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง แม่นยำ เชื่อถือได้
อย่างต่อเนื่อง มีการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม หรือออกมาตรการ สำหรับการบริหาร
ตามนโยบาย และเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ร ับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล อย่างน้อย
1 หน่วยงาน/องค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และปัญหา
อุปสรรค เปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
8) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่กำหนดไว้
8.1) ศึกษาสถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่ ง ชาติ ใ นปั จ จุ บ ั น และวิ เ คราะห์ ถ ึ ง ศั ก ยภาพของระบบ และความเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนพันธกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- สำรวจวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานปั จ จุ บ ั น ตามหลั ก การสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร
(Enterprise Architecture: EA) ในส่วนของกระบวนการสร้างคุณค่า (ภารกิจหลัก)
และกระบวนการสนั บสนุ น รวมถึ งความเชื ่ อมโยง/แลกเปลี ่ ยนข้ อมู ลระหว่ า ง
กระบวนการภายใน ความเชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ร่วมกัน
- สำรวจ วิ เคราะห์ ความต้ องการของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรั บ
การปฏิบัติงาน (Operation) และการบริหารจัดการ (Management)
- สำรวจวิเคราะห์ด้านบุคลากรตลอดจนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- สำรวจวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่เดิม รวมทั้งทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1-3
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

เพื่อให้ สอดคล้ อง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกั บคอมพิวเตอร์
(ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560, พ.ร.บ. ว่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบั น
เพื ่ อการเชื ่ อมต่ อระหว่ างระบบงานต่ าง ๆ และระหว่ างหน่ วยงานในสั งกั ด และ
หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ตามที่นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐกำหนดไว้
8.2) ศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
8.3) ออกแบบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่ อสารเพื ่ อสนั บสนุ นการดำเนิ นงาน
ของศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ตามหลั ก การสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร
(Enterprise Architecture: EA)
8.4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) โดยจะมีเนื้อหา ดังนี้
- ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผลการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
- ผลการศึ กษาการออกแบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อสารสำหรั บ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมด้วยเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การนำเสนอแผนงาน/โครงการที่ควรดำเนินการ จำแนกเป็นแผนงาน/โครงการเร่งด่วน
ที่ควรดำเนินการในช่วงปีแรก และแผนงาน/โครงการที่ควรดำเนินการในปีถ ั ดไป
โดยโครงการที่เสนอ จะมีสรุปสาระสำคัญของโครงการพอสังเขป เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทำรายละเอียดเสนอของบประมาณ
- แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ปัญหา อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ
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9.1-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

9) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผ ล และกลวิ ธ ี ในการนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อสารมาสนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน
(ภายใน 8 เดือน)
9.1) จัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ควรดำเนินการพร้อมจัดลำดับความสำคัญโครงการ
9.2) จัดทำแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจ่าย เพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
10) ออกแบบและจั ดทำผั งการไหล (Work flow) ของกระบวนการหลั ก/กระบวนการย่ อยที ่ สำคั ญ
ของการดำเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
11) ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดของถังข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างของข้อมูล
ตามมาตรฐานคำอธิ บ ายประกอบข้ อ มู ล (Meta data) และการไหลของข้ อ มู ล (Data flow) สร้ าง Entity
Relationship Diagram (ERD) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง และการจัดการข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมด
12) ศึกษาการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Mapping) ข้ามถังข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาระบบจัดเก็บ รายงานผล และ
การแบ่งปันข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลร่วม และเชื่อมโยงกับระบบ
รายงานโดยรวมของหน่ วยงานในสั งกั ด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลั งงาน และหน่วยงานอื ่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้นิยามของข้ อมูล ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจให้สอดคล้องกันทั้ ง หมด
และการเชื่อมต่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับคลังข้อมูลของชาติ เป็นต้น
13) ศึ ก ษา ออกแบบโครงสร้ า งของข้ อ มู ล (Data Structure) เครื ่ อ งมื อ ในการดำเนิ น งานแบบ
Automation กำหนดมาตรฐานรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล (Data Acquisition) การเข้าถึงข้อมูลจนถึง
การนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนพลังงานทั้งของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
จากมุมมองของผู้เก็บ และผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลและแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐาน
ใหม่ร่วมกัน
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14) ศึกษาออกแบบระบบ IT Infrastructure เพื่อการรองรับข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อมโยงระบบร่วมกัน ทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีความหลากหลายรูปแบบ ปริมาณ และความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันภายใต้
แผนพลังงานของประเทศไทย
15) ศึกษาออกแบบ Meta data และ Business Use Cases Diagram เพี่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดกรอบ ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไหลเวียนของข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์พัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Management Tool)
ที่จะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต
16) ศึ ก ษาออกแบบระบบทวนสอบข้ อ มู ล ในถั ง ข้ อ มู ล ทั ้ ง หมด (Quality Assurance) ระบบ
Data Cleansing และ Outlier Detection จากข้อมูลด้านพลังงานที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน
17) ศึ กษาออกแบบระบบ Data Integration ของข้ อมู ล ที ่ ผ ่ า นการจั ด วางโครงสร้ า ง และระบบ

การป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
18) ศึ กษาออกแบบระบบการจั ดเก็ บข้ อมู ลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) ทั ้ งในส่ วนของอุ ปกรณ์

(Hardware) เครื ่ องมื อ (Equipment) การบริ หารจั ดการสถานที ่ (Building and Facility Management) และ
ซอฟแวร์ (Software) ที่มีความเหมาะสม สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลา
โครงการ โดยจะต้องพิจารณาคัดเลือกการใช้งานระบบที่มีมาตรฐาน การเชื่อมต่อ ความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
19) ศึกษาออกแบบแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับทั้งของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
จะทำให้ ง ่ ายต่ อการนำมาวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล วิ จ ั ยข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบหลั ก เพื ่ อจะก่ อให้ เกิ ด ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ของข้อมูลในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อที่จะนำไปสู่
การสร้างเครื่องมือนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่จะเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลภายใต้แผนพลังงานของประเทศ
และวางนโยบายที่เจาะลึกและมีประสิทธิผลมากขึ้น
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20) ศึกษาออกแบบ Platform และออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)
ที่สามารถรองรั บการเชื ่ อมต่ อศูนย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ กับระบบคลั งข้ อมู ลขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ
(Nation Data Repository) และสามารถเชื ่ อ มโยงและทำงานร่ ว มกั บ Platform ของหน่ ว ยงานภายนอก
ในแต่ ละกระทรวงที ่ เกี ่ ยวข้ องกั น เพื ่ อสามารถต่ อยอดการทำงานแบบบู รณาการให้ สอดคล้ องกั บนโยบาย
การขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 4.0 และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ระบบดังกล่าวทั้งหมดจะต้องครอบคลุมอย่างน้อยการทำงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าถึง
ภาพรวมของข้ อ มู ล ทั ้ ง แบบ fixed report และ interactive dashboard การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก ชั ้ น สู ง
(Data Analytics) การวางแผนระบบช่ ว ยการตั ด สิ น ใจ (Decision Making) การคาดการณ์ (Prediction)
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการบริหารจัดการแผนพลังงานของประเทศในทุกสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Near Real Time (NRT)
21) พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกและสรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุ นทางเลือก
ในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน จากข้อมูลผลการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์ กรด้ านข้ อมู ลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) ร่ วมกั นในศู นย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบ
ต้นแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ตามที่ สนพ. กำหนดจำนวน
อย่างน้อย 1 ต้นแบบ และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวแก่ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
22) ศึกษาข้อมูลด้ านพลั งงานเพื่ อการบริ การของภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเข้าถึ ง Platform
ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเห็นวงจร
ของธุรกรรมในทุกด้านเต็มวงจร รวมถึงการใช้พลังงาน ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนสร้างโอกาส
ทางธุรกิจโดยการนำข้อมูลสถิติของธุรกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
ซึ่งช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาดภาคเอกชนด้วย และสามารถช่วยในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เริ่มการดำเนินงานด้วยการศึกษากรอบแนวทางการจัดทำคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครั ฐ
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการความร่วมมือกับรัฐบาล และกำหนดแนวทางการศึกษาและการประชุมระดม
ความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลด้านพลังงาน กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างแนวทางการทำงานและรองรั บ
กฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์
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23) ศึ กษาและออกแบบแนวทางการร่ างแบบธรรมาภิ บาลของการเข้ าถึ งข้ อมู ล และการขอสิ ทธิ์
ในการเข้าถึง และใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เนื่องด้วยมาตรฐานและรูปแบบการใช้ข้อมู ล
ของแต่ละกรมแตกต่างกัน ต้องมีการเสริมสร้างมาตรฐานการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
จัดทำเป็นร่างแบบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และจัดทำร่างแนวนโยบายและแนว
ปฏิบ ัติในการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงาน/การเปิ ดเผยข้ อมูลและการขอใช้ ข ้ อมู ล
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework v.1.0)
ซึ่งต้องประกอบด้วย
- สภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Environment)
- การนิยามข้อมูล (Data Definition)
- กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)
- โครงสร้างของการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
- กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลในศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเครื่องมือในการ
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันสมัยมากขึ้น
24) ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนิน
โครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ ในรูปแบบสื่อผสมผสานที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและภาคประชาชน
ได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะและ
แนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป
25) การจัดประชุม
25.1) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสั งคม
ที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับโครงการศึกษา (Steering Committee) จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 1,500 คน หรือตามที่ สนพ.
เห็ นสมควร ทั ้ งนี ้ ให้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น งาน และค่ า เบี ้ ย ประชุ ม
แก่ คณะกรรมการกำกั บโครงการศึ กษา (Steering Committee) ทุ กครั ้ ง โดย สนพ.
จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ และจัดประชุม ณ สถานที่ตามที่ สนพ. เห็นสมควร
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9.1-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
โครงการศึ
กษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังจังานของประเทศไทย
25.2)
ดประชุมสื่อสารผลการศึ กษาและรั บฟังความคิดเห็ นร่วมกับหน่วยงาน

ทั้งภาครั ฐ

อภาคประชาสั
กี่ยวข้อดงเห็จำนวนไม่
้อยกว่
า 3 ครั
โดยมีฐ
25.2) ภาคเอกชน
จัดประชุมสืและ/หรื
่อสารผลการศึ
กษาและรังคมที
บฟัง่เความคิ
นร่วมกับนหน่
วยงาน
ทั้ง้งภาครั
ผูภาคเอกชน
้เข้าร่วมประชุและ/หรื
มรวมไม่อนภาคประชาสั
้อยกว่า 300 งคน
คมที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมี

25.3) จัผู้เดข้หาวิ
ทยากรและ/หรื
คลากรที
าร่วมประชุ
มรวมไม่นอ้อบุยกว่
า 300 ่มคนีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้ านที่
วข้อทงยากรและ/หรื
จำนวนไม่น้อยกว่
1 คน ่สำหรั
บการประชุ
มในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัในด้
ดเตรีานที
ยม่
25.3) เกี
จัด่ยหาวิ
อบุคาลากรที
มีความรู
้ความสามารถและประสบการณ์

ค่เกีา่ยสมนาคุ
วิทยากรนในอั
ตราไม่
่ำกว่สำหรั
าที่ราชการกำหนด
วข้อง ณจำนวนไม่
้อยกว่
า 1ตคน
บการประชุมในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียม
25.4) จัค่ดาสมนาคุ
เตรียมเอกสารสำหรั
บการประชุ
ยงพอและเหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ณวิทยากร ในอั
ตราไม่ต่ำมกว่ให้าทีเพี่ราชการกำหนด

25.4)
25.5)

ในแต่
้ง
จัดเตรีลยะครั
มเอกสารสำหรั
บการประชุม ให้เพียงพอและเหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
สรุ
ปและประเมิ
ในแต่
ละครั้ง นผลการประชุมในแต่ละครั้ง

25.5) สรุปและประเมินผลการประชุมในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR แสดงดัง รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การดำเนินทีงาน
่ปรึกษาได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR แสดงดัง รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอน
นงาน
รููการดำเนิ
ปที่่� 9.1-1
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน

รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
9.1-9
9.1-9
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9.1.1 แผนการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย”
โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
จั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที ่ นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิ บ ั ต ิ การ (Action Plan) และ
พิจารณาความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตและเงื่อนไข
การว่าจ้าง โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มงานย่อยเพื่อครอบคลุมเนื้อหา TOR ดังนี้
1) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
- งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล (TOR ข้อ 3.3-3.5)
- งานศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (TOR 3.6-3.8)
- งานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (TOR ข้อ 3.8-3.9)
2) งานศึกษาและออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- งานออกแบบ workflow -ของกระบวนการทำงาน (TOR ข้อ 3.10)
- งานศึกษาและออกแบบ Data Management (TOR ข้อ 3.11 – 3.16)
- งานศึกษาและออกแบบ IT Infrastructure (TOR ข้อ 3.14, 3.17, 3.18)
- งานศึกษาและออกแบบ Platform / Analytics (TOR ข้อ 3.19 – 3.21)
- งานศึกษาและออกแบบ Data Governance (TOR ข้อ 3.22 – 3.23)
3) งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม
- งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (TOR ข้อ 3.24)
- งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
- งานจัดประชุมสัมมนา (TOR ข้อ 3.25)
การดำเนิโครงการศึ
นงานโครงการ
กษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่นงชาติ
เพื่อรองรั่ปบการใช้
บเคลื่อน
การดำเนิ
งานของที
รึกษาข้อได้มูลมขนาดใหญ่
ีการปรับ(Big
เปลีData)
่ยนเพืในการขั
่อความเหมาะสม
และเพื่อให้สรายงานฉบั
อดคล้องกับบสมบู
ขอบเขตการ
รณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย

ดำเนินงาน และขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ปรึกษาปรับแผนการดำเนินงานตามรายละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ฌ:
แผนการดำเนินโครงการ
การปรับแผนงานโดยสรุปมีดังนี้
ข้อ 1.1 ลงนามสัญญาโครงการ – แก้ไขวันลงนามตามวันลงนามในสัญญา
9 - 10

ข้ อ 1.3.1.3 ศึ กษาทบทวนระบบฐานข้ อมู ล9.1-10
พลั งงาน – ปรั บแผนการสำรวจข้ อมู ลโดยเพิ่ ม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan

โครงการศึ
กษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพั
ฒนาศูนย์สหารสนเทศพลั
งงานแห่สนพ.
งชาติ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพลั งงาน
รายละเอี
ยดการตอบแบบสอบถามและการสั
มภาษณ์
น่วยงานใน
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
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แผนการดำเนินโครงการ
การปรับแผนงานโดยสรุปมีดังนี้
ข้อ 1.1 ลงนามสัญญาโครงการ – แก้ไขวันลงนามตามวันลงนามในสัญญา
ข้ อ 1.3.1.3 ศึ กษาทบทวนระบบฐานข้ อมู ลพลั งงาน – ปรั บแผนการสำรวจข้ อมู ลโดยเพิ่ ม
รายละเอียดการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์หน่วยงานใน สนพ. หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน
ข้อ 1.3.2.3 ออกแบบระบบฐานข้อมูลพลังงาน – ปรับแผนการดำเนินงานตามแผนการศึกษา
ทบทวนระบบฐานข้อมูลพลังงาน
ข้อ 1.3.3.1 จัดทำรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ข้อ 1.3.3.3 จัดทำรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ข้อ 1.4.1.1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล (Analyze existing data structures,
Meta data and existing entity relationship diagrams) – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการเก็บ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อ 1.4.2.1.5 รวบรวมข้อมูลและศึกษาการป้องกันการโจมตีทางด้าน Cyber (Cyber Security) –
ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ข้อ 1.5.1 ประชาสั มพั นธ์โครงการผ่ าน Social Media – ปรับแผนงานให้ สอดคล้ องกั บการ
ดำเนินงาน
ข้อ 1.5.2 งานจัดประชุม สัมมนาและประชุมย่อย – ปรับแผนการจัดการประชุม สัมมนา และ
เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดทำรายงานประจำเดือน
การจัดส่งรายงาน/เอกสารการดำเนินงาน
1) รายงานแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน (Interim Report) : เป็น Hard Copy จำนวน
30 ชุด และ Soft File จำนวน 2 ชุด ครอบคลุมรายละเอียดที่ด ำเนินการตามขอบเขตของงาน ประกอบด้ วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิดการดำเนินงาน หลักการติดตามและประเมินผล วิธีการดำเนินงาน แผนการ
ดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน รายละเอียดในการนำเสนอรายงาน และผังโครงสร้างของการบริหารงาน
พร้อมทั้งนำเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ
กำกับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) โดยจัดส่งงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และส่งฉบับแก้ไขในวันที่
11 กันยายน 2562
9.1-11
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2) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) : เป็น Hard Copy จำนวน 30 ชุด
และ Soft File จำนวน 2 ชุด ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.1 – 3.4 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ด้านพลังงาน กฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมากำหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเหมาะสม
ในสถานการณ์ป ัจจุบ ันและในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการกำกับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) ) – โดยจัดส่งงานใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คือภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
3) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2) : เป็น Hard Copy จำนวน 30 ชุด
และ Soft File จำนวน 2 ชุด ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.5 – 3.9 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ของศู นย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ เพื ่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และแนวทาง
การปฏิบัติงานในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนองาน (Presentation)
ต่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งที ่ ป รึ ก ษาและ/หรื อ คณะกรรมการก ำกั บ โครงการศึ ก ษาฯ
(Steering Committee) – โดยจัดส่งงานในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และนำส่งฉบับแก้ไขในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4) รายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร (Final Report & Executive Report) : และ
Soft File (Thumb Drive) จำนวน 30 ชุด
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 10 ชุด
- บทสรุปผู้บริหาร (Executive Report) เป็นสี Artwork จำนวน 30 ชุด
- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap) จำนวน 30 ชุด
- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จำนวน 30 ชุด
- คู่มือการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) จำนวน 10 ชุด
ครอบคลุ มงานตาม TOR ข้อ 3.10 - 3.25 คือ รายละเอี ยดข้ อมูล การออกแบบโครงสร้ าง
ของข้ อมู ล ตามกรอบการกำกั บ ดู แลข้ อมู ล (Data Governance Framework) สำหรั บ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA)
เพื่อรองรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
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บริการของภาครัฐ (Open Data) รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์โครงการ
ในรูปแบบสื่อผสมผสานที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายและภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง
นำเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการกำกับ
โครงการศึกษาฯ (Steering Committee) – โดยจัดส่งงานใน วันที่ 10 กันยายน 2563
แผนการเบิกจ่ายเงิน
แผนการเบิกจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้
1) งวดที ่ 1 : ร้ อยละ 20 ของค่ าจ้ างทั ้ งหมด เมื ่ อ ส่ ง รายงานแผนงานและแนวทาง
การดำเนินงาน (Interim Report) และได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (1)
2) งวดที่ 2 : ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่ง รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 และได้รับ
ความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (2)
3) งวดที่ 3 : ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 และได้รับ
ความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (3)
4) งวดที่ 4 : ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานความก้าวฉบับสมบูรณ์ บทสรุ ป
ผู้บริหาร และได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (4)
การประชุมหารือแนวนโยบายและกรอบการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการมีการจัดการประชุมระหว่างคณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
คณะกรรมการกำกับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
ที ่ ปรึ กษาโครงการฯ และหน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อง เป็ นระยะเพื ่ อหารื อแนวนโยบายและกรอบการดำเนิ นงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการหารือเนื้อหาของการดำเนิ นงาน
นโยบาย กรอบการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานตามข้อกำหนดแต่ละข้อใน TOR ดั่งสรุปในตาราง 9.1-1
และมีรายละเอียดการประชุมระบุใน ภาคผนวก ค ประมวลกิจกรรมการประชุม

9.1-13
Final Report
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ตาราง 9.1-1 สรุ
สรุุปการประชุ
การประชุุมม
ลำดับ
ที่
1.

วันที่

หัวข้อ

1 ส.ค. 62 ประชุม Kick-Off

ข้อ TOR

ข้ อ 3.1 ประชุ ม หารื อ แนว ที่ปรึกษานำเสนอแนวทางและ
ทางการดำเนินงาน

2.

บทสรุป

20 ส.ค. 62 ประชุมตรวจรับงวดที่ 1

-

ขั้นตอน การดำเนินงาน
ที่ปรึกษานำเสนอรายงานงวดที่
1 ประกอบด้ ว ยวั ตถุ ป ระสงค์
โครงการ แนวคิดการดำเนินงาน
หลักการติดตามและประเมินผล
วิ ธ ี ก ารดำเนิ น งาน แผนการ
ดำเนิ นงาน กำหนดระยะเวลา
ดำเนิ น งาน รายละเอี ย ดการ
น ำ เ ส น อ ร า ย ง า น แ ล ะ ผั ง
โครงสร้างของการบริหารงาน

3.

3 ก.ย. 62 ประชุมติดตามการ
ประชุม Kick-Off

ข้ อ 3.1 ประชุ ม หารื อ แนว ที่ปรึกษานำเสนอแนวทางและ
ทางการดำเนินงาน

ขั้นตอน การดำเนิ นงานอย่ าง
ละเอี ยดการดำเนิ นการศึ กษา
โดยย ึ ดต ้ นแบบกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ของ
กระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ
และส ั งคม (DE) และ Data
Governance Framework ของ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(DGA)
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ลำดับ
ที่
4.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

4 ก.ย. 62 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. งานศ ึ กษา ทบทว น แล ะ ประชุมหารือค่าตัวแปรที่นำมา
และ พพ. เพื่อหาจุดร่วม

รวบรวมข้อมูล ข้อ 3.5

ในการคำนวณค่า EI

คำนวณค่า EI ให้ได้ค่าที่ตรงกัน
โดยดู
- ที ่ มาของข้ อมู ล เหมื อนหรื อ
ต่างกันอย่างไร
- ตัวแปรและ factors ที่ สนพ.
และ พพ. เหมื อนหรื อต่ า งกั น
อย่างไร
และพิจารณาแนวทางร่วม

5.

9 ก.ย. 62 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. งานศ ึ กษา ทบทว น แล ะ ประชุมหารือเพื่อสรุปค่าตัวแปร
และ พพ. เพื่อติดตามผล รวบรวมข้อมูล ข้อ 3.5

ที่นำมาคำนวณค่า EI ให้ได้ค่าที่

การหาจุดร่วมในการ

ตรงกัน ต่อจากการประชุ มครั้ ง

คำนวณ

ก่อน

ค่า EI
6.

17 ก.ย. 62 ประชุมหารือเรื่องหัวข้อ
การประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์และการจัด ที่ปรึกษา นำเสนอรูปแบบและ
ประชุม ข้อ 3.24

โครงการฯ

หั ว ข้ อ เรื ่ อ งที ่ จ ะใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในแต่
ละเดือน

7.

25 ก.ย. 62 ประชุมศึ กษาโครงสร้ าง งานศึ กษาและออกแบบการ คณะทำงาน สนพ. อธิ บ ายถึ ง
ระบบสารสนเทศ (IT พ ั ฒนาศ ู นย ์ สารสนเทศ โครงสร้ า งระบบสารสนเทศ
Infrastructure) ปั จจุ บั น พลั งงานแห่ งชาติ ข้ อ 3.14, (IT Infrastructure) ปัจจุบันของ
ของ สนพ.

3.17 และ 3.18

สนพ.

9.1-15
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ลำดับ
ที่
8.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

1 ต.ค. 62 ประชุ ม ผู ้ ใช้ ง านข้ อ มู ล งานจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะทำงาน สนพ. อธิ บายถึ ง
สถิ ติ แ ละคณะทำงาน ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ กระบวนการทำงาน การนำเข้า
สนพ.

ข้อ 3.5

ข้อมูล และใช้งานข้อมูลสถิติ

งานศึ กษาและออกแบบการ
พ ั ฒนาศ ู นย ์ สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ข้อ 3.10 –
3.21

9.

10.

7 ต.ค. 62 เตรียมความพร้อมการ
ประชุมคณะทำงาน
ศึกษาฯ ครั้งที่ 1

ข้อ 3.1

งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุ ม คณะทำงานศึ ก ษาฯ
ประชุม ข้อ 3.25

8 ต.ค. 62 ประชุมคณะทำงานศึกษา ข้อ 3.1
โครงการฯ ครั้งที่ 1

ที่ปรึกษารายงานการเตรียมการ
ครั้งที่ 1

ที่ปรึกษา นำเสนอขอบเขตการ

งานประชาสัมพันธ์และการจัด ดำเนิ นงาน และ แนวทางการ
ประชุม ข้อ 3.25

ดำเนิ น งาน และคณะทำงาน
ศึกษาโครงการฯ ได้ให้แนวทาง
และข้ อ แนะนำในการดำเนิ น
โครงการฯ เพื ่ อ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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9.1-16
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
11.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

22 ต.ค. 62 เตรียมข้อมูลการศึกษาดู งานจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ - เตรียมคำถามเพื่อเข้าถามใน
งาน สถาบันสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ การศ ึ กษาด ู งา น สถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
ทรัพยากรน้ำ (สสน.)
ข้อ 3.7
- ที่ปรึกษา นำเสนอแนวทางการ
งานศึ กษาและออกแบบการ
จัดงานสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง พร้อม
พ ั ฒนาศ ู นย ์ สารสนเทศ
ร่างกำหนดการสัมมนาครั้งที่ 1
พลังงานแห่งชาติ ข้อ 3.21
- ที่ปรึกษาขอข้อมูลเพื่ อนำมา
งานประชาสัมพันธ์และการจัด
จัดทำ Prototype และจะมีการ
ประชุม ข้อ 3.25
เซ็น Non-Disclosure
agreement เพื ่ อ ป้ อ งกั น การ
เปิดเผยข้อมูล

12.

28 ต.ค. 62 เตรียมความพร้อมการจัด
สัมมนา ครั้งที่ 1

ข้อ 3.1

ที่ปรึกษานำเสนอรูปแบบการจัด

งานประชาสัมพันธ์และการจัด งานสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเปิดตัว
ประชุม ข้อ 3.25
ของโครงการ และแจ้งขอบเขต
ของงานในด้าน Big Data ซึ่งจะ
สร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่
กลุ ่ มเป้ าหมาย การเชื ่ อ มโยง
โครงการกั บ นโยบายภาครั ฐ
แก่ ผอ.สนพ. และคณะกรรมการ

13.

1 พ.ย. 62

การเตรียมความพร้อมการ

ข้อ 3.1

จัดสัมมนา ครั้งที่ 1

งานประชาสัมพันธ์และการจัด จัดสัมมนาครั้ งที ่ 1 และนำส่ ง
ประชุม ข้อ 3.25

ที่ปรึกษนำเสนอรายละเอียดการ
ร่ า งกำหนดการสั ม มนาฉบั บ
แก้ไข แก่คณะกรรมการฯ เพื่อ
พ ิ จารณา พร ้ อมรา ย ง า น
ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัด
งานสัมมนา
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
14.

15.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

20 พ.ย. 62 ศึกษากระบวนการ

ข้ อ 3.8 (1) (2) ศึ ก ษาและ ที ่ ป รึ ก ษาสำรวจขั ้ น ตอนการ
(Workflow) ในการจัดทำ วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน ทำงาน (Workflow) และวงจร
ชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle)
การพยากรณ์ข้อมูล
รวมถึงความเชื่อมโยง/
ในการทำงานของ ศท. เพื่อได้
พลังงาน (Forecast) ใน แลกเปลี ่ ย น ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ข้อมูลประกอบการศึกษาและ
ปัจจุบัน
ภายใน สนพ. และ หน่ วยงาน วิเคราะห์ระบบ และใช้ ในการ
ภายนอก เพื ่ อนำไปสู ่ การออก ออกแบบ ศู น ย์ ส ารสนเทศ
แบบ Enterprise Architecture พลังงานแห่งชาติ คณะเจ้าหน้าที่
ศท. ได้อธิบายถึงกระบวนการ
นำเข้าข้อมูล จนถึงการวิเคราะห์
ข้อมูล และนำไปสู่รายงาน โดย
แยกตามชนิ ด พลั ง งาน ได้ แก่
ไฟฟ้ า (Electricity) ถ่ า นหิ น
(Coal) น้ ำมั น (Oil) แร่ Lignite
พลังงานทดแทน และ ข้อ มู ล
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจ
20 พ.ย. 62 ศึกษากระบวนการ
ข้ อ 3.8 (1) (2) ศึ ก ษาและ สำรวจวิ ธ ี การพยากรณ์ ข ้ อมู ล
(Workflow) ในการจัดทำ วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน พลั ง งานและผลกระทบด้ า น
รายงานการพยากรณ์
รวมถึงความเชื่อมโยง/แลก เปลี่ยน พลั ง งานจากข้ อ มู ล ที่ สนพ.
ข้อมูลพลังงาน

ข้อมูลระหว่างภายใน สนพ. และ ได้รับและจัดเก็บ คณะทำงานใน

(Forecast)

หน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปสู่ ศท. อธิบายการจัดทำ forecast
ก า ร อ อ ก แ บ บ Enterprise ซึ่งดำเนินการปีละ 2 ครั้ง
Architecture

16.

18 ธ.ค. 62

ประชุมคณะทำงานศึกษา ข้อ 3.1
โครงการฯ ครั้งที่ 2

ที ่ ป รึ ก ษา นำเสนอรายงาน

งานประชาสัมพันธ์และการจัด ความก้าวหน้าฉบับที่ 1
ประชุม ข้อ 3.25
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9.1-18
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
17.

วันที่
6 ม.ค. 63

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

เตรียมหนังสือและแบบสอบ ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ส ร ุ ป แ บ บ ต า ร า ง ก า ร เ ข้ า
ถามถึงหน่วยงานเพื่อขอเข้า พลังงานของหน่วยงานในสั งกัด สั ม ภาษณ์ ห น่ ว ยงาน พร้ อ ม
สัมภาษณ์
และหน่ วยงานในกำกั บของ นำเสนอหนั ง สื อ การขอเข้ า

กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน สัมภาษณ์หน่วยงานเพื่อนำเรียน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผอ.สนพ. ในการพิจารณาลงนาม
ดำเน ิ นการจ ั ดส ่ งอ อ ก ถึ ง
หน่วยงานต่าง ๆ

18.

9 ม.ค. 63

ข ้ อมู ล Enterprise Data ข้ อ 3.11 ศึ ก ษาแผนข้ อ มู ล ที่ปรึกษาสัมภาษณ์คณะกรรมการ
Relationship Model (ERD) รายละเอียดถังข้อมูล มาตรฐาน และคณะทำงาน ศท. ถึงการจัดเก็บ
และ Data Dictionary
ปัจจุบัน

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง Enterprise Data Relationship
ของข้ อ มู ล (Meta data) และ Model (ERD) และ Data Dictionary
สร้าง Entity Relationship

ปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางที่

Diagram (ERD)

จะศึ กษาและออกแบบแก่ คณะ
ผู้เข้าร่วมประชุม

19.

10 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่ ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ กองนโยบาย
จั ดเก็ บในหน่ วยงาน: กอง พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ไฟฟ้ า สำนั กงานนโยบายและ
นโยบายไฟฟ้ า สำนั กงาน
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ แผนพลังงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล
นโยบายและแผนพลังงาน

ของกระทรวงพลั งงาน และ แ ล ะ ท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ถึ ง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการจั ดเก็ บข้ อมู ล ณ
ปัจจุบัน

20.

13 ม.ค. 63 สำรว จก ร ะ บว น ก า ร ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท. สนพ.
จัดเก็บข้อมูลภายใน ศท. พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน
สนพ.
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ ปัจจุบัน
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
21.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

14 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ ถ ึ งกระบวน
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน การได้ มาซึ ่ งข้ อมู ล เพื่ อจั ด ทำ
นโยบายอนุ ร ั กษ์ พลั งงาน
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ รายงานและแผนนโยบาย
และพลังงานทดแทน สนพ.

ของกระทรวงพลั งงาน และ อนุ ร ั ก ษ์ และข้ อ มู ล ที ่ ก อง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายอนุ ร ั ก ษ์ ฯ ต้ อ งการ
เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ

22.

14 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า ส ั ม ภ า ษ ณ ์ ถึ ง
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่ อ
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จั ดทำรายงานและยุ ทธศาสตร์
สนพ.

ของกระทรวงพลั งงาน และ ต่ าง ๆ และข้ อมู ลที ่ กองยุ ทธ์
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศาสตร์ ต ้ อ งการเพิ ่ ม เติ ม จาก
หน่วยงานอื่น ๆ

23.

15 ม.ค. 63 นำเสนอหั ว ข้ อ ระบบ ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ ที่ปรึกษานำเสนอหัวข้ อระบบ
ต้นแบบสาธิต
(Prototype) ที ่ ช ่ ว ยในการ ต้นแบบสาธิตและแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดำเนิ น งานเพื ่ อ ให้ ก รรมการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ พิจารณา
สรุปภาพรวมของข้ อมูลด้ าน
พลังงานในหลายมิติ

24.

17 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ถงึ กระบวนการ
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กอง พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
นโยบายปิโตรเลียม สนพ.
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ และแผนนโยบายน้ ำมั น และ
ของกระทรวงพลั งงาน และ ข้อมูลที่กองนโยบายปิโตรเลียม
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
อื่น ๆ
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9.1-20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
25.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทสรุป

20 ม.ค. 63 สำรวจกระบวนการจัดเก็บ ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง
ขอมู ล ใน ศท. สนพ. - พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า
ไฟฟ้า
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

26.

23 ม.ค. 63 สำรว จก ร ะ บว น ก า ร ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ ศท.สนพ.
จั ด เก็ บ ขอมู ล ใน ศท. พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ถึ งกระบวนการจั ดเก็ บข้ อ มู ล
สนพ. – น้ำมัน
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ น้ำมัน
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

27.

23 ม.ค. 63 สำรว จก ร ะ บว น ก า ร ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง
จั ด เก็ บ ขอมู ล ใน ศท. พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
สนพ. – ลิกไนต์
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ ลิกไนต์
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

28.

24 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวม

ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่

ข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กฟผ. ถึงลักษณะข้อมูลที่มี การ
: การไฟฟ้า ฝ่ ายผลิต แห่ง
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
ประเทศไทย (กฟผ.)

ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29.

แลกเปลี่ยนข้อมูล

27 ม.ค. 63 สำรวจกระบวนการจัดเก็บ ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง
ขอมูลใน ศท. สนพ. –
พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า
ไฟฟ้า (ต่อ)
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.1-21
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
30.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

29 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน
การไฟฟ ้ านครหลว ง
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ
(กฟน.)
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

31.

30 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน
ที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน
สำนักงานกองทุนน้ ำมั น
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ
เชื้อเพลิง (สกนช.)
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

32.

4 ก.พ. 63

กฟน. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
สกนช. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

5 ก.พ. 63

และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กรมศุลกากรถึงลักษณะข้อมูลที่
กรมศุลกากร
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ของกระทรวงพลั งงาน และ กับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

34.

ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่

30 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กรมการพลังงานทหาร ถึงลักษณะ
กรมการพลังงานทหาร
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่
ของกระทรวงพลั งงาน และ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.

บทสรุป

แลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอแนวทางการศึกษา ข้ อ 3.11 ศึ ก ษาแผนข้ อ มู ล ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษา
และออกแบบการจั ด เก็ บ รายละเอียดข้อมูล มาตรฐาน รายละเอียดข้อมูล รูปแบบการ
ข้ อมู ล (ERD) และติ ดตาม
รูปแบบการจัดเก็บ โครงสร้าง จัดเก็บข้อมูล และการออกแบบ
งาน

ข ้ อม ู ล และสร ้ าง Entity Meta data, Data Flow และ
Relationship Diagram (ERD) ERD เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
35.

วันที่
6 ก.พ. 63

หัวข้อ

ข้อ TOR

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทสรุป

สำรว จก ร ะ บว น ก า ร ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง
จั ด เก็ บ ขอมู ล ใน ศท. พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการจัดเก็บข้อมูล GDP
สนพ. - GDP
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

36.

6 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน สศก. ถึงลักษณะข้ อมูลที่ มี การ
ส ำ น ั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
การเกษตร (สศก.)

ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

37.

แลกเปลี่ยนข้อมูล

11 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าฟน้ าที่
ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน สภาพัฒน์ฯ ถึงลักษณะข้อมูลที่

สำนักงานสภาพัฒนาการ
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
เศรษฐก ิ จ และส ั งคม
ของกระทรวงพลั งงาน และ กับหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการ
แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลีย่ นข้อมูล

38.

11 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ธปท. ถึงลักษณะข้อมูลที่มีการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
(ธปท.)
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนข้อมูล
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
39.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

12 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่

ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ขบ. ถึ งลั กษณะข้ อมู ลที ่ ม ี การ

กรมการขนส่ ง ทางบก
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
(ขบ.)
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
40.

41.

14 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม
พั ฒนาพลั งงานทดแทน
และอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(พพ.)

แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน พพ. ถึงลักษณะข้ อมู ลที่ ม ี การ
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนข้อมูล

14 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่

ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ปตท. ถึงลักษณะข้อมูลที่มี การ

บร ิ ษ ั ท ปตท. จำกั ด
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
(มหาชน)
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
42.

แลกเปลี่ยนข้อมูล

17 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ชธ. ถึ งลั กษณะข้ อมู ลที ่ ม ี การ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

43.

แลกเปลี่ยนข้อมูล

17 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ธพ. ถึ งลั กษณะข้ อมู ลที ่ ม ี การ
ธุรกิจพลังงาน (ธพ.)

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ
ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9.1-24
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
44.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

18 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน สำนั กงาน กกพ. ถึ งลั ก ษณะ

สำนักงานคณะกรรมการ
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่
กำกั บ กิ จ การพลั ง งาน
ของกระทรวงพลั งงาน และ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ
(สำนักงาน กกพ.)
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

45.

19 ก.พ. 63 สำรวจกระบวนการจัดเก็บ ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ าน ที่ปรึกษาสัมภาษณ์ ศท.สนพ. ถึง
ข้อมูลใน ศท.สนพ. - น้ำมัน พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ น้ำมัน
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
46.

20 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กรมสรรพสามิ ต ถึ ง ลั ก ษณะ

สรรพสามิต

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ข้อมูลที่
ของกระทรวงพลั งงาน และ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

47.

และวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

21 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที ่ ปรึ กษาสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การ พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน กฟภ. ถึงลักษณะข้อมูลที่มี การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ จัดเก็บ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ

ของกระทรวงพลั งงาน และ หน่ วยงานต่ าง ๆ และวิ ธ ี การ
หน่วยงานอื่น ๆ
48.

แลกเปลี่ยนข้อมูล

25 ก.พ. 63 การออกแบบ IT Infrastructure ข้อ 3.14 ศึกษาออกแบบระบบ ที ่ ปรึ กษานำเสนอบทสรุ ปของ
ศู นย์ สารสนเทศพลั งงาน IT Infrastructure เพื ่ อ การ การศึกษาโครงสร้างสารสนเทศ
แห่งชาติ
รองรับข้อมูลด้าน
(IT Infrastructure) ปั จจุ บ ั นของ

ข้อ 3.20 การออกแบบ

สนพ. และ การออกแบบ IT

Platform และสถาปัตยกรรม Infrastructure ส ำ ห ร ั บ ศ ู นย์
ด้านข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศพลังงานชาติ
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
49.

วันที่

หัวข้อ

27 ก.พ. 63 ประชุมติดตามการ

ดำเนินงานและนำเสนอ
ผลการศึกษา – SWOT,
บุคลากร, แผน
ยุทธศาสตร์, Roadmap

ข้อ TOR

บทสรุป

ข้อ 3.1 – 3.25 ตามข้อกำหนด ที ่ ป รึ กษาเข้ าประชุ มร่ ว มกั บ
ของ TOR

คณะกรรมการเพื่อติดตามความ
คืบหน้าการดำเนินงานโครงการ
และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ และนำเสนอผลการศึกษา
SWOT, บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ

ยุทธศาสตร์
50.

27 ก.พ. 63 นำเสนอโครงสร้ า ง IT ข้ อ 3.20 ศึ ก ษาออกแบบ ที ่ ป รึ ก ษาเข้ า นำเสนอการ

Infrastructure สำหรั บ Platform แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ออกแบบโครงสร้าง IT โดยแสดง
ศูนย์สารสนเทศพลังงาน สถาปั ต ยกรรม ด้ า นข้ อ มู ล ให้ เ ห็ น ถึ ง การเชื ่ อ มต่ อ จาก
แห่งชาติ
สารสนเทศ (Data Architecture) ภายนอกเข้ามายั งศูนย์ อีกทั้ ง
ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ระบบป้องกันการโจมตีที่จะมีใน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระบบ จากนั้นอธิบายถึงความ
กับระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ จำเป็ นในการมี สายการเชื ่ อม
ของภาครัฐ

ต่อมาจากภายนอกแบบ
redundant

51.

12 มี.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น สัมภาษณ์คณะทำงาน สำนักงาน
ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงาน: พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ปลั ด กระทรวงพลั ง งานเพื่ อ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สังกัดและหน่วยงานในกำกับ รวบรวมข้อมูล
พลังงาน
ของกระทรวงพลั งงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

52.

20 มี.ค. 63 ประช ุ ม ต ิ ด ต า ม ก า ร ข้อ 3.1 – 3.25 ตามข้อกำหนด ที ่ ปรึ กษนำส่ งเล่ มรายงานแก่
ดำเนินงาน
ของ TOR
กรรมการตรวจสอบตาม TOR
ข้อ 3.5 และนำเสนอและอธิบาย
ถึงผลการศึกษา

9 - 26

9.1-26
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
53.

วันที่
2 เม.ย. 63

หัวข้อ

ข้อ TOR

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทสรุป

รายงานผลการศึกษา TOR ข้ อ 3.5 รวบรวมข้ อมู ล ด้ า น ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึ กษา
ข้อ 3.5
พลั ง งานของหน่ ว ยงานใน ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้าน

สังกัดและหน่วยงานในกำกับ พลั ง งาน และการวิ เ คราะห์
ของกระทรวงพลั งงาน และ ทิศทางพลังงานไทยและพลังงาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
54.

3 เม.ย. 63

โลก TOR ข้อ 3.5

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2) ศึกษาวิเคราะห์จุด ที่ปรึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อ 3.8 (2), (4)
แข็ ง จุ ดอ่ อน อุ ปสรรค และ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน ( SWOT) การ

โอกาส ของศู นย์ สารสนเทศ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
พลังงานแห่งชาติ

Plan) และ แผนที่นำทาง (Roadmap)

(4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาศูนย์ฯ ปัญหาและ

(Strategic Plan) และแผนที่

อุปสรรค (TOR ข้อ 3.8 (2), (4))

นำทาง (Roadmap)
55.

7 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6 ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/ ท ี ่ ปร ึ กษานำเสนอผล การ
ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3) อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิ เคราะห์ กฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ อง

ข้อ 3.7 ถอดบทเรียนหน่วยงาน ด้านความมั่ นคงปลอดภั ยของ
ต้นแบบที่ดี

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

ข้อ 3.8(1) สำรวจวิเคราะห์ด้าน (TOR ข้ อ 3.6) การวิ เคราะห์
บุคลากร (2) ศึกษาวิเคราะห์ จุด โครงสร้ า งบุ ค ลากรและการ
แข็ ง จุ ดอ่ อน อุ ปสรรค และ บริหารจัดการ (TOR ข้อ 3.8(1 โอกาส (3) ออกแบบระบบ 3)) และ การศึ ก ษาและถอด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ บทเรียนจากหน่วยงานต้นแบบที่
สื่อสารตามหลักการ EA

ดี Best Practices (TOR ข้อ 3.7)

9.1-27
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พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
56.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

10 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้ อ 3.8(1) สำรวจวิ เ คราะห์ ที่ปรึกษานำเสนอผลการสำรวจ
ข้อ 3.8 (1)
กระบวนงานปั จจุ บ ั น ; ความ วิ เ คราะห์ ก ระบวนงานตาม

ต้องการของผู้ใช้บริการระบบ หลักการสถาปัตยกรรมองค์ กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ ( Enterprise Architecture) และ
สื่ อ สาร; สำรวจวิ เ คราะห์ การออกแบบ (TOR ข้อ 3.8 (1))
มาตรฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า ง
ข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันตามหลักการ EA
57.

14 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้ อ 3.8 (1) สำรวจวิ เ คราะห์ ที่ปรึกษานำเสนอผลการสำรวจ
ข้อ 3.8 (1) (2) (4)
ความต้องการของผู้ใช้บริการ วิ เ คราะห์ ร ะบบเทคโนโลยี

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารสนเทศ ( IT Infrastructure)
และการสื่อสาร; สำรวจวิเคราะห์ และการออกแบบเพื่อสนับสนุน
มาตรฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า ง ศู นย์ สารสนเทศพลั งงานชาติ
ข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน (TOR ข้อ 3.8 (1) (2) (4))
ปัจจุบัน
58.

14 พ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานศึกษา ข ้ อ 3.25.1 จั ด ประชุ ม ผล ประชุ ม นำเสนอรายงาน

โครงการฯ
ครั้งที่ 3

การศึกษาคณะกรรมการตรวจ ความก้ า วหน้ า 2 - ประชุ ม
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ คณะทำงานศึ ก ษาโครงการฯ
คณะกรรมการกำกับโครงการ ครั้งที่ 2
ศึกษาฯ (Steering Committee)

59.

9 มิ.ย. 63

ประชุมติดตามการ
ดำเนินงานและการ
เตรียมงานสัมมนา
อบรม

ข้ อ 3.23.2 จั ดอบรมสั ม มนา ที่ปรึกษาเข้านำเสนอผลการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ดำเนินงานปัจจุบัน แนวทางและ
เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล

ข้อ 3.25.2 จัดประชุมสื่อสาร ที่ 3 และการอบรม Data
ผลการศึกษา
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หัวข้อในการจัดงานสัมมนาครั้ง
Governance

9.1-28
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
60.

วันที่

หัวข้อ

26 มิ.ย. 63 ประชุมติดตามการ
ดำเนินงานและวาง
แผนการนำเสนองาน

ข้อ TOR

บทสรุป

ข้อ 3.1 – 3.25 ตาม

ที่ปรึกษาเข้า update ผลการ

ข้อกำหนดของ TOR

ดำเนินงานการออกแบบ workflow
และ กระบวนการทวนสอบข้อมูล
การออกแบบและจัดทำ
prototype Data
Governance และ Action
Plan

61.

3 ก.ค. 63

ผลการศึกษาด้าน
กระบวนการ Workflow
และ การทวนสอบข้อมูล
Quality Assurance

ข้อ 3.10 ออกแบบและจัดทำ

ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา

ผังการไหล (Work flow) ของ ด้ า นกระบวนการ workflow
กระบวนการหลัก/

และการทวนสอบข้อมูล Quality

กระบวนการย่อยที่สำคัญ

Assurance

ข้อ 3.15 ศึกษาออกแบบ
Business Use Cases Diagram
ข้ อ 3.16 ศึ กษาออกแบบระบบ
ทวนสอบข้ อมู ล ในถั งข้ อมู ล
ทั้งหมด (Quality Assurance)
ระบบ Data Cleansing และ
Outlier Detection
62.

9 ก.ค. 63

รายละเอี ย ดการจั ด ทำ ข ้ อ 3.21 พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ที ่ ป รึ ก ษานำเสนอรู ปแบบ
Prototype:
Prototype ท ี ่ ช ่ วยในการ Prototype กั บ คณะกรรมการ
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อมู ล
เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ และกองนโยบายปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ
สรุปภาพรวมของข้ อมูลด้ าน
พลังงานในหลายมิติ
9.1-29

Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
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แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
63.

วันที่

หัวข้อ

ข้อ TOR

บทสรุป

20 ก.ค. 63 นำเสนอร่างระบบต้นแบบ ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ ที่ ป รึ กษาประชุ มร่ ว มกั บ คณะ
สาธ ิ ต Prototype: กา ร (Prototype) ที ่ ช ่ ว ยในการ กรรมการและกองนโยบายปิโตรเลียม
วิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม

เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของ
การวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล เชิ งลึ ก Prototype แ ล ะ รั บ ข้ อ มู ล

และสรุ ปภาพรวมของข้ อมู ล requirements เพิ ่ มเติ มสำหรั บ
ด้านพลังงานในหลายมิติ

หน้ า dashboards ที ่ ต ้ อ งการ
นำเสนอ อีกทั้งรูปแบบที่ต้องการ

64.

29 ก.ค. 63 ตรวจสอบระบบต้ น แบบ ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ ที ่ ป รึ ก ษานำเสนอหน้ า จอ
สาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูล (Prototype) ที ่ ช ่ ว ยในการ dashboards ที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น จาก
ปิโตรเลียม
เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ requirements ที่ได้รับจากคณะ

การวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล เชิ งลึ ก กรรมการและกองนโยบาย
และสรุ ปภาพรวมของข้ อมู ล ปิโตรเลียมในวันที่ 24 ก.ค. เพื่อ
ด้านพลังงานในหลายมิติ

ปรั บ ความเข้ า ใจและความ
ต้องการของ dashboards

65.

3 ส.ค. 63

ตรวจสอบระบบต้นแบบ ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ ที่ปรึกษานำเสนอ dashboards
สาธิต: การวิเคราะห์
(Prototype) ที่ ช่ ว ยในการ กับคณะกรรมการฯ และกองนโยบาย
ข้อมูลปิโตรเลียม
เชื่อมโยง ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ปิโตรเลียม ตามความเห็นในครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ ก่อน
สรุปภาพรวมของข้ อมูลด้ าน
พลังงานในหลายมิติ

66.

20 ส.ค. 63 ตรวจสอบระบบต้นแบบ ข้อ 3.21 พัฒนาระบบต้นแบบ ที่ปรึกษานำเสนอ dashboards

สาธิต: การวิเคราะห์
ข้อมูลปิโตรเลียม

(Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อม กั บ คณะกรรมการฯ และกอง
โยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การ นโยบายปิโตรเลียมหลังจากมีการ
วิ เคราะห์ ข ้ อมู ล เชิ งลึ ก และ ปรับปรุงและรับฟังข้อเสนอแนะ
สรุปภาพรวมของข้ อมูลด้ าน เพิ่มเติม
พลังงานในหลายมิติ
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9.1-30
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ
ที่
67.

วันที่
3 ก.ย. 63

หัวข้อ

ข้อ TOR

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทสรุป

ประชุมคณะทำงานศึกษา ข้อ 3.25.1
ประชุ มนำเสนอรายงานฉบั บ
โครงการฯ
จ ั ดประช ุ มผลการศ ึ กษา สมบูรณ์ต่อประชุมคณะทำงาน
ครั้งที่ 4
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน ศึกษาโครงการฯ
งานจ้างที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการกำกับโครงการ
ศึกษา (Steering Committee)

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย แบ่งการส่งงาน
ออกเป็น 4 ระยะ คือ
งวดที ่ 1 รายงานแผนงานและแนวทางการดำเนิ นงาน (Interim Report) : ครอบคลุ มรายละเอี ยด
ที่จะดำเนินการตามขอบเขตของงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิดการดำเนินงาน
หลักการติดตามและประเมินผล วิธีการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน รายละเอียด
ในการนำเสนอรายงาน และผังโครงสร้างของการบริหารงาน
งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.1 – 3.4
คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน กฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง ที่เกี่ยวข้ องกั บ
การถ่ายโอน และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2) ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.5 – 3.9
คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส ำคัญระดั บชาติ
กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Plan) และแผนที ่ น ำทาง (Roadmap) การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลั งงาน
แห่งชาติ
9.1-31
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร (Final Report & Executive Report) ครอบคลุมงาน
ตาม TOR ข้อ 3.10 - 3.25 คือ รายละเอียดข้อมูล การออกแบบโครงสร้างของข้อมูล ตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล
(Data Governance Framework) สำหรับเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data) รายงานผลการสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โดยการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็นกลุ่มงานย่อยเพื่อครอบคลุมเนื้อหา TOR ดังนี้
1) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล (TOR ข้อ 3.3-3.5)
- งานศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (TOR 3.6-3.8)
- งานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (TOR ข้อ 3.8-3.9)
2) งานศึกษาและออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- งานออกแบบ workflow -ของกระบวนการทำงาน (TOR ข้อ 3.10)
- งานศึกษาและออกแบบ Data Management (TOR ข้อ 3.11 – 3.16)
- งานศึกษาและออกแบบ IT Infrastructure (TOR ข้อ 3.14, 3.17, 3.18)
- งานศึกษาและออกแบบ Platform / Analytics (TOR ข้อ 3.19 – 3.21)
- งานศึกษาและออกแบบ Data Governance (TOR ข้อ 3.22 – 3.23)
3) งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม
- งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (TOR ข้อ 3.24)
- งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
- งานจัดประชุมสัมมนา (TOR ข้อ 3.25)
จะเห็นได้ว ่าการดำเนินโครงการฯ นั้นมีหลายกิจกรรมที่สามารถดำเนินงานได้แบบคู่ ขนาน ดังระบุ
ในภาคผนวก ก แผนการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษา จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้
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9.1-32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนพลังงานของประเทศไทย

9.2 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
9.2.1 งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล (TOR ข้อ 3.3-3.5)
งานศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
2) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านกฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
3) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบัน
4) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านข้อมูลพลังงานที่ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง
5) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในอนาคต
6) จัดทำแผนผังความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีในปัจจุบันและอนาคต
7) ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
ข้อ 1) และ 2) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งเป็นการศึกษา ทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน กฎระเบียบ กฎหมายการถ่ายโอนและเชื่อมโยงตามผลการศึกษาในบทที่ 2
ข้อ -3) – 7) เป็นงานครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.5 ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน
ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาได้เข้าสำรวจข้อมูลในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าใจถึงการรวบรวมข้อมูลในศูนย์ฯ
และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อออกสำรวจหน่วยงานใน สนพ. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงาน
นอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 ที่ปรึกษาพร้อมทั้งคณะทำงาน สนพ. ออกสำรวจและ
สัมภาษณ์หน่วยงานทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงพลังงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่ อรวบรวมข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บไว้ตามหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งรับทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และความต้องการข้อมูลด้านพลังงาน
ของหน่วยงาน ภาคผนวก ค: สรุปการประชุม รวบรวมรายงานการประชุม พร้อมภาพการเข้าประชุมกับหน่วยงาน
ดังกล่าว
9.2.2 งานศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (TOR 3.6-3.8)
กิจกรรมงานศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1) สำรวจ วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับด้านความมั่นคง ICT
2) สำรวจ วิเคราะห์ Best Practice
9.2-1
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

9 - 33

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

3) สำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของ End User
4) สำรวจ วิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
5) สำรวจ วิเคราะห์ ระบบบริหารจัดการด้าน ICT
6) สำรวจ วิเคราะห์ ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
7) ศึกษาทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ด้าน ICT
8) สำรวจ วิเคราะห์ มาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน ICT
ข้อ 1) และ 5) – 8) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.6 ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันที่ปรึกษาได้เริ่มศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการวางนโยบายด้าน ICT ซึง่ บทที่ 6 ระบุผล
การศึกษาดังกล่าว
ข้อ 3) และ 4) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.8 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่
นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในปัจจุบัน ที่ปรึกษา ได้ศึกษาถึงโครงสร้าง
กระบวนงานปัจจุบันและเริ่มออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) รวมทั้งศึกษา
โครงสร้างการทำงานปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรับทราบถึงการทำงานปัจจุบัน
ทั้งในเชิงธุรกิจ กระบวนการทำงาน และโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม EA ที่เหมาะสมกับองค์กร รายละเอียดการศึกษา บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะได้ระบุไว้ในบทที่ 3
ข้อ 2) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.7 สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงาน
ที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices ตามข้ อเสนอในรายงานงวดที ่ 1 ที ่ ปรึ กษา จะจั ดให้ ม ี การสำรวจและ
ถอดบทเรียนจากองค์กรภายในประเทศจำนวน 2 องค์กร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และเข้าใจ
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง และกระบวนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ใน
บริบทของประเทศไทย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดย
คัดเลือกศึกษาจากองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่ างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ
โครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกับภาระงานและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก มีการเผยแพร่
หรือให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง แม่นยำ เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่าง ๆ ถูกนำไปใช้เพื่อไปใช้ใน
การวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม หรือออกมาตรการ สำหรับการบริหารตามนโยบาย และเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล โดยที่ปรึกษาจะนำเสนอหน่วยงานต้นแบบเพื่อเข้าศึกษาดูงานให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานศึกษาของโครงการฯ
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จากความเห็นชอบของกรรมการฯ ที่ปรึกษาได้นำคณะทำงาน สนพ. เข้าศึกษาหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี
หรือ Best Practices ดังนี้
1) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) องค์กรมหาชน ที่เริ่มมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี 2538 เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการทรัพยากรน้ำและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 42 หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มารวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศ และให้บริการข้อมูลแก่องค์กรภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ
2) ศู นย์ ข ้ อมู ลไอที ครบวงจร iNET IDC3 ของบริ ษ ั ท อิ นเตอร์ เน็ ต ประเทศไทย จำกั ด ตั ้ งอยู ่ ที่
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นศูนย์ Data Center หรือ ศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจรที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่
ต้ องการศู นย์ Data Center ที ่ ม ี ความพร้ อมในการดู แลระบบ IT Infrastructure ที ่ ม ี มาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง และห่างไกลจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้และมั่นใจได้ว่าระบบ IT จะสามารถทำงาน
ได้ตลอด 24x7
บทที ่ 1 ได้ระบุ ถึ งรายละเอี ยดการศึ กษาดู งาน วิเคราะห์ และถอดบทเรี ยนในประเด็ นสำคั ญ เช่ น
การบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กร การเผยแพร่หรือให้บริการข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ วางแผน
ติดตาม หรือออกมาตรการ นโยบาย ปัญหาและอุปสรรค ขององค์กร และสรุปจุดเด่น จุดด้อย พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
9.2.3 งานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (TOR ข้อ 3.8-3.9)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) ศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis
2) ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ Enterprise Architecture สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
3) แผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทาง
กิจกรรมข้างต้นครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.8 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่
นำทาง (Roadmap) และ ข้อ 3.9 จั ดทำแผนปฏิ บ ั ต ิ การ (Action Plan) ของศู นย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ
ปั จจุ บ ั นที ่ ปรึ กษาได้ เริ ่ มศึ กษาระบบงานปั จจุ บ ั น และเริ ่ มพิ จารณารู ปแบบของ Enterprise Architecture
ที่เหมาะสม ที่ปรึกษาได้รวบรวมบทวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
อุปสรรค และ โอกาสที่จะทำให้เกิดศูนย์ฯ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และ แผนที่นำทาง (Roadmap)
ไว้ใน บทที่ 3 และแผนการดำเนินงานในบทที่ 8
9.2-3
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ด้ านการวิ เคราะห์ ออกแบบ Enterprise Architecture ที ่ ปรึ กษาได้ ศ ึ กษา และแนะนำแนวทางการ
ออกแบบ Enterprise Architecture ทั ้ งในภาพของระบบโครงสร้ างพื ้ นฐาน และ การออกแบบระบบข้ อมู ล
Enterprise Data Architecture โดยรวบรวมผลการศึกษาไว้ในบทที่ 2 บทที่ 4 และบทที่ 5
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แผนพลังงานของประเทศไทย

9.3 งานศึกษาและออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
งานศึกษาออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ คือการศึกษาและออกแบบการพัฒนา
ระบบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงานแบบอัตโนมัติ สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ
ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
ซึ่งการทำงานดังกล่าวแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้
9.3.1 งานออกแบบ workflow ของกระบวนการทำงาน (TOR ข้อ 3.10)
ที่ปรึกษาเข้าศึกษา workflow กระบวนการทำงานของ สนพ. โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์การทำงาน
ด้านการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูล การนำข้อมูลเข้าระบบ จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การพยากรณ์ การออกรายงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) โดยทราบถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลด้านพลังงาน เช่น ข้อมูลปิโตรเลียม ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ LNG รูปแบบของข้อมูลที่ได้รับ
กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล การคำนวณและการแปลงค่าการวัดปริมาณต่าง ๆ
จนกระทั่งการนำข้อมูลไปใช้ในการออกรายงาน และการทำการพยากรณ์ด้านพลังงานของประเทศ ข้อมูลที่ ได้
รวบรวมไว้เป็นผังการไหล work flows ปัจจุบันในบทที่ 2 รวมถึง use cases และ การไหลของข้อมูล (Data
Flows) ของกระบวนงานภายใน สนพ.
จากผลการศึกษาดังกล่าว ที่ปรึกษานำข้อมูลไปเป็นพื้นฐานการออกแบบกระบวนการทำงาน จัดทำผัง
การไหล (Work Flow) ที่สำคัญในการดำเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ในบทที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในอนาคตที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3.2 งานศึกษาและออกแบบ IT Infrastructure (TOR ข้อ 3.14, 3.17 – 3.19)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) งานศึกษาและออกแบบระบบ IT Infrastructure
2) งานศึกษาและออกแบบระบบ Data Integration
3) งานศึกษาและออกแบบระบบ Data Warehouse
4) งานศึกษาและออกแบบระบบ Data Security
ที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ชุดอุปกรณ์ Data Center เดิมทั้งส่วนของ Hardware
และ Software รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่มีอยู่ใน สนพ. ณ ปัจจุบัน และได้ออกแบบโครงสร้ าง
IT Infrastructure ภายใน สนพ. ที่ควรจะมี อีกทั้งออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของศูนย์สารสนเทศ
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พลังงานแห่งชาติ เพื่อการบูรณาการข้ อมูลร่วมกั นด้วยการเชื่ อมโยงระหว่ างหน่วยงาน การออกแบบระบบ
ประมวลผล Data Warehouse การออกแบบระบบเครือข่าย รวมถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยสารสนเทศ
Data Security ทีน่ ำเสนอในรายงานบทที่ 5 และบทที่ 6
9.3.3 งานศึกษาและออกแบบ Platform / Analytics (TOR ข้อ 3.19 – 3.21)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) งานศึกษาสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ Data Architecture และออกแบบ Platform
2) งานศึกษาและออกแบบ Data Analytics
3) งานศึกษาและพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
ที ่ ปรึ กษาใช้ หลั กการออกแบบพั ฒนาการจั ดเก็ บข้ อมู ลของศู นย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ โดยใช้
สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ออกแบบ Platform และสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ Data Architecture
ระบบ Big Data โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บ จนกระทั่งการออกรายงานการวิเคราะห์ นำเสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบ จากนั้นได้เริ่มติดตั้ง software บนเครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้โดย ศท.สนพ. สำหรับการ
จัดทำ Prototype และนำเสนอผลการออกแบบและการพัฒนาระบบต้นแบบในบทที่ 5
ด้าน Business Use Case ที่จัดทำ Prototype เป็นการนำข้อมูลปิโตรเลียมที่จัดเก็บใน สนพ. แสดงถึงการ
นำเข้าข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกับข้อมูลที่ดึงจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบ Dashboards
9.3.4 งานศึกษาและออกแบบ Data Governance (TOR ข้อ 3.22 – 3.23)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) งานศึกษาข้อมูลเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data)
2) งานศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลการเข้าถึงข้อมูล (Data
Governance)
ที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างข้อมูล หลักการการเปิดเผยข้อมูล Open Data และกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล Data
Governance ในการออกแบบการเปิดเผยข้อมูลในบทที่ 5 และหลักการดำเนินงานก่อตั้งธรรมาภิบาลข้อมูล อีกทั้ง
ร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลในบทที่ 7
ข้อ 3.23 (2) ระบุให้จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลในศูนย์ ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเครื่องมือในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ทันสมัยมากขึ้น ทางที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิ
บาลข้อมูล (Data Governance) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ญ
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9.4 งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม
งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุมถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากในการดำเนินงานทั้งหมด
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดจะต้องมีตั้งแต่ การสำรวจข้อมูล การประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานในงาน
ประชาสัมพันธ์และการจัดประชุมของโครงการ โดยมีกิจกรรมโดยสรุปดังนี้
9.4.1 งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (TOR ข้อ 3.24)
ที่ปรึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาโครงการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงที่มา
ความสำคัญ แนวคิด และแนวทางการจัดทำศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
สนพ. คื อ EPPO Thailand Facebook (https://www.facebook.com/EppoKnowledge/ ) เนื ้ อ หาของ
สื่อประชาสัมพันธ์นั้นรวบรวมไว้ในภาคผนวก ฏ ซึ่งผลของการประชาสัมพันธ์สามารถกล่าวโดยสรุปดังนี้
หัวข้อ

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

1 - ข้ อมู ล สถิ ต ิ ด ้ านการใช้ พลั งงาน (Statistic Energy Data –

18 มี.ค. 2563

ยอด Like 34 ครั้ง

Demand)

ยอด Share 10 ครั้ง

2 - สมดุลพลังงาน (Energy Balance & Optimization)

10 เม.ย. 2563

ยอด Like 53 ครั้ ง
ยอด Share 15 ครั้ง

3 - การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน

3 เม.ย. 2563

ยอด Like 49 ครั้ ง
ยอด Share 10 ครั้ง

4 - การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงาน

19 พ.ค. 2563

ยอด Like 53 ครั้ ง
ยอด Share 18 ครั้ง

5 - การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนนโยบาย

9 มิ.ย. 2563

ยอด Like 40 ครั้ ง
ยอด Share 10 ครั้ง

6 – การประยุกต์ใช้ Big Data ด้านพลังงาน

16 มิ.ย. 2563

ยอด Like 30 ครั้ ง
ยอด Share 16 ครั้ง
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7 - Use Cases ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (UC-1 ด้านไฟฟ้า)

1 ก.ค. 2563
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จำนวนผู้เข้าชม
ยอด Like 22 ครั้ ง
ยอด Share 3 ครั้ง

8 - Use Cases ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (UC-2 ด้านปิโตรเลียม)

14 ก.ค. 2563

ยอด Like 25 ครั้ ง
ยอด Share 6 ครั้ง

9 - การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

24 กรก ฎ า ค ม ยอด Like 9 ครั้ง ยอด
2563

10 - การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

Share 1 ครั้ง

2 สิงหาคม 2563 ยอด Like 20 ครั้ ง
ยอด Share 7 ครั้ง

11 - ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน

2 0 ส ิ ง ห า ค ม ยอด Like 25 ครั้ ง
2563

12 - การพัฒนา National Single Energy Platform

ยอด Share 4 ครั้ง

2 กันยายน 2563 ย อ ด Like 2 5 ค รั้ ง
ยอด Share 3 ครั้ง

สรุปปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามยอด Like และ ยอด Share อีกทั้งความคิดเห็นในหน้า Facebook พบว่ามีผู้เข้าชมเป็น
จำนวนน้อย มากที่สุดคือ 59 Likes ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทาง EPPO Thailand Facebook นี้ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสาเหตุมีหลายประการ อาทิเช่น
- Facebook page จะมีการ feed ข้อมูลแก่เฉพาะผู้ชมที่เข้าชม และ Like หน้า page บ่อย ๆ
- ประชาชนยังคงไม่ให้ความสนใจในการเข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานมากนัก เนื่องด้วยอาจไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวัน
- Tag ที่ใช้ยังไม่ตรงกับคำที่คนชอบค้นหา

9 - 40

9.4-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
เพื่อให้การสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ในวงกว้างในอนาคต ที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทางแก้ไขการสื่อสารดังนี้
- เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร เช่น web site ของ EPPO; web site หรือ Fan Page ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง E-mail เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงใน Social Media หรือ Blogger ที่ทำงานหรือมีความสนใจด้าน
พลังงาน และ/หรือ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ศึกษาถึง key words ที่ควรใช้ในการ Tag บทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- จัดทำสื่อเป็นคลิปสั้น ๆ และนำเสนอผ่าน social media หรือช่องข่าว (News media)
9.4.2 งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
การจัดประชุมกลุ่มย่อย กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
ตามขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกั บ
โครงการศึ กษาฯ (Steering Committee) เป็ นการประชุ มเพื ่ อทำความเข้ าใจในนโยบาย กรอบแนวทางการ
ดำเนินงาน การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการศึกษาโครงการฯ การเตรียมงานต่าง ๆ และการปรึกษาการทำงาน
ระหว่างคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา โดยใน TOR กำหนดให้จัดการประชุมจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง ซึ่งนับ
แต่ดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีการประชุมแล้วรวมทั้งสิ้น 67 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,509 ท่าน ตามระบุ
ใน ตาราง 9.3-1 สรุปการประชุมย่อย
ตาราง 9.3-1
ตาราง
9.3-1 สรุ
สรุุปปการประชุ
การประชุุมย่มอย่่ยอย

ลำดับ

วันที่

หัวข้อ

ที่

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

1

1 ส.ค. 62

ประชุม Kick-Off

22

2

20 ส.ค. 62

ประชุมตรวจรับงวดที่ 1

29

3

3 ก.ย. 62

ประชุมติดตามการประชุม Kick-Off

33

4

4 ก.ย. 62

ประชุ มร่ วมระหว่ าง สนพ. และ พพ. เพื ่ อหาจุ ดร่ วมในการ

32

คำนวณค่า EI
5

9 ก.ย. 62

ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อติดตามผลการหาจุด

20

ร่วมในการคำนวณค่า EI
6

17 ก.ย. 62

ประชุมหารือเรื่องหัวข้อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

12

9.4-3
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์

9 - 41

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

ลำดับ

วันที่

หัวข้อ

ที่
7

รายงานฉบับสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

25 ก.ย. 62

ประชุมศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure)

27

ปัจจุบันของ สนพ.
8

1 ต.ค. 62

ประชุมผู้ใช้งานข้อมูลสถิติและคณะทำงาน สนพ.

24

9

7 ต.ค. 62

เตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ ครั้งที่ 1

16

10

8 ต.ค. 62

ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 1

40

11

22 ต.ค. 62

เตรียมข้อมูลการศึกษาดูงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(สสน.)

23

12

28 ต.ค. 62

เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1

24

13

1 พ.ย. 62

การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1

26

14

20 พ.ย. 62

ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำการพยากรณ์

24

ข้อมูลพลังงาน (Forecast) ในปัจจุบัน
15

20 พ.ย. 62

ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำรายงานการ

27

พยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast)
16

18 ธ.ค. 62

ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2

38

17

6 ม.ค. 63

เตรียมหนังสือและแบบสอบ ถามถึงหน่วยงานเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์

16

18

9 ม.ค. 63

ข้ อ มู ล Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ Data

14

Dictionary ปัจจุบัน

19

10 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายไฟฟ้า

29

20

13 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลภายใน ศท. สนพ.

18

21

14 ม.ค. 63

32

22

14 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: กองนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

29

และแผนงาน สนพ.

9 - 42

23

15 ม.ค. 63

นำเสนอหัวข้อระบบต้นแบบสาธิต

16

24

17 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบาย
ปิโตรเลียม สนพ.

34
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ลำดับ

วันที่

หัวข้อ

ที่

รายงานฉบับสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

25

20 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - ไฟฟ้า

14

26

23 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – น้ำมัน

22

27

23 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ลิกไนต์

17

28

24 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน
: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

21

29

27 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า (ต่อ)

18

30

29 ม.ค. 63

32

31

30 ม.ค. 63

32

30 ม.ค. 63

33

4 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงาน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)
ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: กรมการ
พลังงานทหาร
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมศุลกากร

34

5 ก.พ. 63

นำเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บข้ อมูล (ERD)

26

25
22
22

และติดตามงาน

35

6 ก.พ. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - GDP

23

36

6 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: สำนั กงาน

39

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

37

11 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานสภา

25

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
38

11 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่จ ัดเก็ บในหน่ วยงาน: ธนาคารแห่ ง

27

ประเทศไทย (ธปท.)
39

12 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการขนส่ ง

27

ทางบก (ขบ.)
40

14 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: กรมพั ฒนา

42

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
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ลำดับ

วันที่

หัวข้อ

ที่
41

รายงานฉบับสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

14 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที่จ ัดเก็บในหน่วยงาน: บริษัท ปตท.

26

จำกัด (มหาชน)
42

17 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมเชื้อเพลิ ง

20

ธรรมชาติ (ชธ.)
43

17 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: กรมธุ รกิ จ

46

พลังงาน (ธพ.)
44

18 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บในหน่ วยงาน: สำนั กงาน

25

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
45

19 ก.พ. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน ศท.สนพ. - น้ำมัน

20

46

20 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรมสรรพสามิต

26

47

21 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่ วน

39

ภูมิภาค (กฟภ.)

9 - 44

48

25 ก.พ. 63

การออกแบบ IT Infrastructure ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

26

49

27 ก.พ. 63

23

50

27 ก.พ. 63

51

12 มี.ค. 63

52

20 มี.ค. 63

ประชุมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลการศึกษา –
SWOT, บุคลากร, แผนยุทธศาสตร์, Roadmap
นำเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สำหรับศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประชุมติดตามการดำเนินงาน

53

2 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.5

(ประชุม Zoom)

54

3 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2), (4)

(ประชุม Zoom)

55

7 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3)

(ประชุม Zoom)

56

10 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1)

(ประชุม Zoom)

57

14 เม.ย. 63

รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1) (2) (4)

(ประชุม Zoom)

58

14 พ.ค. 63

ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 3

22
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23
16
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ลำดับ

วันที่

หัวข้อ

ที่

รายงานฉบับสมบูรณ์

จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

59

9 มิ.ย. 63

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมงานสัมมนา
อบรม

17

60

26 มิ.ย. 63

ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการนำเสนองาน

12

61

3 ก.ค. 63

ผลการศึกษาด้านกระบวนการ Workflow และ การทวนสอบข้อมูล
Quality Assurance

27

62

9 ก.ค. 63

รายละเอียดการจัดทำ Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม

25

63

20 ก.ค. 63

17

64

29 ก.ค. 63

นำเสนอร่างระบบต้นแบบสาธิต Prototype: การวิเคราะห์ข้ อมู ล
ปิโตรเลียม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม

65

3 ส.ค. 63
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18

งานจัดประชุมสัมมนา (TOR ข้อ 3.25)

การจัดประชุมสัมมนา เป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็น โดยการ
เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตามขอบเขต
การดำเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 300 คน
ซึ่งที่ปรึกษาจึงได้จัดงานทั้ง 3 ครั้งให้มีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อสารถึงแนวคิดการดำเนิ นการศึกษาแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นที่เข้าใจแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดให้มี
รูปแบบดังนี้
การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1: Open and Share จะเป็นประชาสัมพันธ์เริ่มการดำเนินงานเพื่อ
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการดำเนินงานโครงการของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมงาน เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพัฒนาโครงการต่อไป
โดยคาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือนที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานโดยรวม โดยจัดสัมมนาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 184 คน
9.4-7
Final Report

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2: Behind and Beyond เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และกล่าวถึงภาพ
ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมต่อกันของส่วนงานต่าง ๆ ของแผนงานจัดตั้งศูนย์ฯ โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มาร่ ว มงาน เพื ่ อนำข้ อ คิ ดเห็ น และข้ อ เสนอแนะมาประกอบการพั ฒ นาโครงการต่ อ ไป โดยจั ดสั ม มนา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 93 คน
การจั ด ประชุ ม สั ม มนาครั ้ ง ที ่ 3: Move and Go เป็ น การสั ม มนาสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมดโดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมงานเพื่อนำ
ข้ อคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะมาประกอบการพั ฒนาโครงการต่ อไป โดยกำหนดการสั มมนา โดยจั ดสั มมนา
ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 109 คน
ในการสัมมนาทุกครั้งมีการเชิญวิทยากรเข้าบรรยาย และ/หรือ สนธนาเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
Big Data การดำเนินงานและโครงสร้ างองค์ กร การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกั บพลังงงาน ทั้งนี้รายละเอี ยด
การจัดงานระบุในภาคผนวก ฎ
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