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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบ
เนื่องจากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาส 
ท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์พเิศษสอนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ชั้นปีที่ 3 สาขา Computer ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร จึงท�าให้ได้มี
โอกาสทบทวน วิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลปัจจุบันของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเฉพาะหลักการส�าคัญที่
เป็นพืน้ฐานของแนวคดิในการบรหิารจดัการ และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีงักล่าวซึง่เปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญขององค์การในยุคปัจจุบัน ผู้เขียนจึงอยากเรียบเรียง และน�า
เสนอเน้ือหาที่มีความส�าคัญซึ่งมักจะถูกกลืนหายไปกับการน�าเสนอ
แต่ในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท้ังในบทความของผู้เขียนเองหรือตาม
สื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ ก่อนที่จะน�าไปสู่การ
ประยุกต์หรือเลือกใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ตลอดจนการสร้างการยอมรับเพื่อการใช้งานอย่างเป็นรูป
ธรรมทั้งในแง่ของนโยบาย และการปฏิบัติ

ในการสร้างความเข้าใจนั้น ก่อนอื่นค�าว่า “เทคโนโลยีสาร-

สนเทศ และการสื่อสาร” หรือ “Information and Communication 
Technology” ทีเ่รยีกกันติดปากว่า ICT นัน้ ท่านคิดว่าตัวอักษรใดควร
ให้ความส�าคัญมากทีส่ดุ แน่นอนว่ามหีลายท่านเลอืกตัวอกัษร “I” ทีม่า
จาก Information หรือ สารสนเทศ ซึ่งถ้ามองในมิติของ KM หรือ 
Knowledge Management ถือว่าอยู่ใน Level 2 ถัดจาก Data หรือ
ข้อมูล โดย Level 3 คือ Knowledge ความรู้ (เกิดจากการวิเคราะห์
และใช้งานข้อมูล หรือสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง หรือท�าซ�้าๆ จนเกิด
เป็นประสบการณ์ เกิดความช�านาญ) และ Level 4 คือ Wisdom 
ปัญญา (เกดิจากการสงัเคราะห์ความรูท้ีม่กีารประยกุต์ใช้งานได้อย่าง
เชี่ยวชาญจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะ) ส�าหรับ Level 3 และ 4 ของ KM 
นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของการพฒันาบคุคลไม่ใช่ Computer แม้ว่า
ในปัจจุบันเราจะมีการพัฒนาสมองกลอัจฉริยะที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือ Learning Machine แต่ยังไม่ถึงขั้น Wisdom ซึ่งผู้เขียนจะกล่าว
ถึงรายละเอียดของ KM ในโอกาสต่อไป 

Information หรอื สารสนเทศ นัน้ ส�าหรบัในกรณนีี ้กค็อื ข้อมูล
ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูลทั้งที่เป็น 

เรื่องสำ�คัญขององค์ก�ร

ในยุค Net Gen
INFOSEC
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การ Print เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นเอกสารกระดาษ ปัจจุบัน
มีหน่วยราชการหลายแห่งน�าไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น�าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนงานขอคัดส�าเนาเอกสารการจดทะเบียน
นติิบคุคล ซึง่ปัจจบุนัสามารถขอผ่านธนาคารได้โดยไม่ต้องเดนิทางไป
ที่ส�านักงานของทางราชการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออก
เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนาย
ทะเบียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ส่งไปที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารผู้ที ่
ได้รบัการแต่ตัง้เพือ่ให้บรกิารนัน้จะมกีลไกการตรวจสอบความถกูต้อง
และน่าเชื่อถือของเอกสาร โดยจะ Print ออกมาลงนามรับรองส�าเนา
และมอบให้ผู้รับบริการ

ด้วยธรรมชาติที่แตกต่างกันนี้ จ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ 
และสร้างการยอมรับอย่างทั่วถึงหากองค์การต้องการน�าเอาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากแนวคิดในการ
ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองที่เรียกกันติดปากว่า Paperless นั่นเอง 

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากข้อมูลทุกอย่างขององค์การเป็น
อเิลก็ทรอนกิส์ เช่นเดยีวกนักบักระดาษ การทจุรติ ปลอมแปลง ลกัลอบ
เข้าถึงเอกสารข้อมูล หรือแม้กระทั่งการจารกรรม ทั้งจากผู้ไม่หวังดี
ภายใน และภายนอกองค์การเกดิขึน้ได้ในหลายรปูแบบ ยิง่ในปัจจบุนั
การเข้าถึงระบบงานสารสนเทศ หรือข้อมูลสามารถท�าได้สะดวกและ
รวดเร็วเหมือนดาบสองคม ความเสี่ยงก็เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วเช่นกัน ด้วยความเข้าใจเบื้องต้นในธรรมชาติของเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์ และเอกสารกระดาษทีต้่องประยกุต์ใช้งานให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่รองรับ ท�าให้เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ และความ
พร้อมในการประยุกต์ใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงเหลือเพียงประเด็นของการควบคุมการเข้าถึง และ 
ใช้งานข้อมูลหรือสารสนเทศที่ส่วนใหญ่จะเรียกกันในชื่อของการท�า 
Information Security หรือ INFOSEC

         
ต่อฉบับหน้าอ่าน

Structure และ Unstructured มีการเรียกใช้งานทั้งแบบ SQL และ 
NoSQL เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มของข้อมูลท้ังท่ีเป็น Big data Small 
data และ Social Media โดยน�ามาผ่านกระบวนการจดักลุม่ และการ
วเิคราะห์เบือ้งต้นในรูปแบบต่างๆ เพือ่ให้อยู่ในลกัษณะทีเ่หมาะสมกบั
การน�าไปใช้ด้วยระบบงานสารสนเทศเฉพาะทาง หรอืใช้เป็นสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการท�างานของบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารด้วย

ทีนี้มาท�าความเข้าใจถึงธรรมชาติของ Information รวมถึง 
Data กันก่อน จุดเริ่มต้นของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิด
ขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้น 2. เป็นเอกสาร
กระดาษ ที่ผ่านกลไกการแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scan 
ถ่ายเป็นภาพ Digital) และน�าเข้าสู่ระบบ ปัจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชื่อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์” ซึง่มเีน้ือหาเพือ่รบัรองให้เอกสารหรอืข้อมลูสารสนเทศ
ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์มศีกัดิแ์ละสิทธ์ิเทียบเท่าเอกสารกระดาษโดย
ระบุไว้ในแง่มุมที่ส�าคัญที่สุดคือสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้ในชั้นศาล และผู้บังคับใช้กฎหมายห้ามปฏิเสธพยาน
หลักฐานเพียงเพราะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลไกการแปลง
เอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีกฎหมายลูก 
อีกฉบับรองรับ พร้อมทั้งมีกลไกการตรวจสอบ และมีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนเหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนด

ข้อส�าคญั คอื เอกสารทีเ่ป็นกระดาษนัน้ มตีวัจรงิเป็นกระดาษ
เพยีงฉบบัเดยีว หากมกีารน�าไปท�าส�าเนาโดยการถ่ายเอกสาร ถ่ายเป็น
ภาพ Digital หรือ Scan เกบ็ไว้เป็นอเิลก็ทรอนกิส์ ถอืว่าเป็นส�าเนา โดย
ถ้าหากเป็นเอกสารส�าคัญการท�าส�าเนานั้นต้องมีกลไกการรับรอง
ส�าเนาที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ

ส่วนทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนกิส์ตัง้แต่ต้นนัน้ ถ้าท�าการ Copy หรอืส่ง
ต่อทาง email ทาง Social Network ฯลฯ ถือว่าเป็นตัวจริงทุกฉบับ แต่
ต้องมีกลไกในการควบคุม และตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้
ของเอกสาร ซึ่งถ้าหากมีการ Print ออกมาเป็นเอกสารกระดาษอันนั้น
ถือว่าเป็นส�าเนา และเช่นเดียวกันก็ต้องมีกลไกการรับรองส�าเนาที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีกฎหมายลูกอีกฉบับออกมารองรับ


