เรื่อง
คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ�หรือแปลงเอกสาร
และขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

สำ�นักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

สำ�นักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง		
		

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ�หรือแปลงเอกสาร
และขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ผูจัดทำ�		
		

สำ�นักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สำ�นักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บรรณาธิการ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิมพครั้งแรก

พฤศจิกายน 2553		

จำ�นวน		

500 เลม

พิมพที่		

ประเทศไทย

ลิขสิทธิ์โดย
		
		
		

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู 3 อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารบี ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คำ�นำ�

ส �ำ นักธ รุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส ส �ำ นักงานปลัดก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดดำ�เนินการจัดทำ�คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ�หรือแปลง
เอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ�หรือแปลงเอกสารหรือ
ขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ที่ไดประกาศกำ�หนดโดย
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ภายใตบทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา
12/1 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม
( ฉ บับท ี่ 2 ) พ .ศ. 2 5 5 1 ท งั้ นี้ เพือ่ ส ง เสริมใ หเกิดก ารท�ำ ธ รุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกสใ นรปู ข อง
เอกสารอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลายมากขึ้น

การจัดทำ�หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จำ�เปนตองมีทิศทางที่สามารถสรางผลลัพธให
สอดคลองกับห ลักเกณฑแ ละวธิ กี ารในการจดั ทำ�ห รือแ ปลงเอกสารและขอ ความ ใ หอ ยูใ น
รูปข องขอ มูลอ เิ ล็กทรอนิกส ด งั น นั้ ก ารจดั ทำ�ค มู อื แ สดงรายละเอียดของขนั้ ตอนและวธิ กี าร
ในการลงมือป ฏิบตั ทิ เี่ ปนร ปู ธรรม จ งึ ม คี วามส�ำ คัญท จี่ ะชว ยอ�ำ นวยความสะดวกและสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูใชงานได ตลอดจนชวยใหการดำ�เนินงานบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง
และถูกตองตรงตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ที่ไดกำ�หนดขึ้น

ค มู อื ห ลักเกณฑแ ละวธิ กี ารในการจดั ทำ�ห รือแ ปลงเอกสารและขอ ความใหอ ยูใ น
รูปข องขอ มูลอ เิ ล็กทรอนิกสน ี้ ม สี าระครอบคลุมเรือ่ งขนั้ ตอน ก ระบวนการ แ ละขอ กำ�หนด
ตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งวิธีการตรวจสอบและรับรอง การกำ�หนดผูรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินการ ต ลอดจนมาตรการดา นความมนั่ คงปลอดภัย ส �ำ หรับน �ำ ไปอา งอิงป ฏิบตั ใิ นการ
จัดทำ�ห รือแ ปลงเอกสารและขอ ความใหอ ยูใ นรปู ข องขอ มูลอ เิ ล็กทรอนิกสใ นภายหลังด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ผูใชงานอาจพิจารณานำ�ไปใชประกอบการดำ�เนินงาน
รวมกับเอกสารหรือขอกำ�หนดอื่นที่จำ�เปนตามที่เห็นสมควรไดตอไป
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ในปจจุบัน เทคโนโลยีส�รสนเทศมีบทบ�ทสำ�คัญตอก�รดำ�เนินง�นด�นต�งๆ
รวมไปถึงก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสของหนวยง�นในทุกภ�คสวน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป ม�ก ยิ่งขึ้น สงผลให แนวท�ง ก�ร ปฏิบัติ และ ระบบ ง�น มี ก�ร เปลี่ยนแปลง หล�ย
ประก�ร ทั้งนี้ ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง คือ ก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รใชง�น
ของเอกส�รหรือขอคว�ม ที่อยูใน
 รูปของกระด�ษหรือ ในสื่อรูปแบบอื่น ม�อยูใน
 รูปแบบ
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Document) โดยขอมูลอิเล็กทรอนิกสนี้ ถือไดว� เปนหลักฐ�น
ทีมี่ คว�มสำ�คัญเทียบเท�กับเอกส�รหรือขอคว�มในรูปของกระด�ษหรือในสือ่ รูปแบบอืน่
ใน ลักษณะ ที่ ส�ม�รถ แสดง หรือ อ�งอิง ใช ใน ภ�ยหลัง ได โดย ยังคง คว�ม ถูกตอง และ
ครบถวนของขอคว�มในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ และพรอมทีจ่ ะนำ�ไปใชง�นได
อย�งมีคุณค�และมีประโยชนเทียบเท�กับตนฉบับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะมีวงจรชีวิตเหมือนกับวงจรชีวิตของเอกส�รหรือขอมูล
1
ทั่วไป ซึ่งวงจรชีวิตนั้นประกอบดวย ก�รผลิต หรือก�รจัดทำ�หรือแปลง ก�รตรวจสอบ
และรับรอง ก�รสง ก�รรับ ก�รนำ�ไปใชง�น ก�รเก็บรักษ� และก�รทำ�ล�ย
อย�งไรก็ต�มพระร�ชบัญญัตวิ �ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในม�ตร� 12/1 มีบทบัญญัตทีิ ได
่ กล�วถึงก�รจัดทำ�หรือแปลง
เอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลังดวยวิธีก�รท�ง
อิเล็กทรอนิกสว� จะตองเปนไปต�มหลักเกณฑและวิธีก�รที่คณะกรรมก�รธุรกรรมท�ง
อิเล็กทรอนิกสประก�ศกำ�หนด

1 อ�งอิงจ�กบทคว�มเรือ
่ ง “Electronic Document Management” โดย พ.อ.สุทธิศักดิ์ สลักคำ� (2549) ขอมูล

ออนไลนจ�ก http://web.rtarf.mi.th/~suttisak/html/dm.html

2

สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดังนั้น คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทำ�ประก�ศหลักเกณฑ
และ วิ ธี ก �ร ใน ก�ร จั ด ทำ � หรื อ แปลง เอกส�ร และ ข อ คว�ม ให อยู  ใน รู ป ของ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสขนภ�ย
ึ้ ใตม�ตร� 12/1 โดยมีจุดมุง หม�ยเพือ่ ใหเปนขอกำ�หนดในก�รปฏิบตั ิ
ที่ ส�ม�รถ สร�ง ผลลัพธ ใน ทิศท�ง ที่ สอดคลอง กันภ�ย ใต กฎหม�ย ว�ดวย ธุรกรรม ท�ง
อิเล็กทรอนิกส ทัง้ นี้ หลักเกณฑและวิธกี �รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มให
อยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีคณะกรรมก�ร
่
ธุรกรรมประก�ศกำ�หนดนี้มีจุดมุงเนน
ทีเรื
่ อ่ งของก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในภ�ยหลังดวยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกสเปนสำ�คัญ โดยมิไดครอบคลุมไปถึงวงจรชีวิต
สวนอื่นๆ ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

รูปที่ 1 ขั้นตอนและวงจรชีวิตของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

3

คูมือก�รจัดทำ�หลักเกณฑและวิธีก�รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ มีจุดมุงหม�ยเพื่อแสดงตัวอย�งร�ยละเอียด
ของขัน้ ตอนและวิธกี �รปฏิบตั รวมทั
ิ
ง้ ขอแนะนำ�หรือขอเสนอแนะต�งๆ เฉพ�ะสำ�หรับก�ร
จัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลังดวย
วิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกสเท�นั้น โดยมิไดครอบคลุมไปถึงวงจรชีวิตสวนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อ
ชวยอำ�นวยคว�มสะดวกและสร�งคว�มเชือ่ มัน่ ใหกับผูใ ชง�นในก�รเลือกใชง�นต�มคว�ม
เหม�ะสม และเพื่อชวยใหก�รดำ�เนินง�นมุงสูเป�หม�ยที่ค�ดหวังอย�งถูกตองตรงต�ม
หลักเกณฑและวิธีก�รที่ไดกำ�หนดขึ้นภ�ยใตบทบัญญัติของกฎหม�ยที่เกี่ยวของ


1.1.วัตถุประสงค
คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะขั้นตอนและวิธีก�รเฉพ�ะในสวน
ของ ก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส
ในภ�ยหลังดวยวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกส ทีสอดคล
่
องกับหลักเกณฑและวิธกี �รทีกำ่ �หนดขึน้
ภ�ยใตม�ตร� 12/1 ของพระร�ชบัญญัตวิ �ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551


1.2.ขอบเขตการใช
คูม อื หลักเกณฑและวิธกี �รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยู
ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ฉบับ นี้ มี เนื้อห� ส�ระ ครอบคลุม เฉพ�ะ ขั้นตอน และ
กระบวนก�ร ของ ก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลังดวยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส โดยมิไดครอบคลุมไปถึงส�ระ
ของเรื่องก�รบริห�รจัดก�รและเรื่องวงจรชีวิตในขั้นตอนอื่นๆ ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส2
แตอย�งใด ทัง้ นี้ คูม อื หลักเกณฑและวิธกี �รฯ ฉบับนี้ ใชสำ�หรับเปนแนวท�งปฏิบตั ิ ในก�ร
ดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยทั่วไปทั้งในระดับบุคคลทั่วไปและในระดับองคกร
2

ขอบเขตของคูมือนี้มิไดมีนัยครอบคลุมถึงขั้นตอนอื่นๆ ของวงจรชีวิตขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ก�ร
รับ-สงเอกส�รอิเล็กทรอนิกสระหว�งหนวยง�น ก�รทำ�ล�ยเอกส�รกระด�ษ เปนตน
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1.3.คุณลักษณะพึงประสงคของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส3 ที่ เปน เป�หม�ย ของ
หลักเกณฑและวิธีก�รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนี้ มีดังนี้
1.3.1. มีการพิสูจนตัวตน (Authenticity) กล�วคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
มีก�รระบุหรือยืนยันบุคคลผูจัดทำ�หรือแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
1.3.2. มีความนาเชือ่ ถือ (Reliability) กล�วคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ ส�ม�รถ
แสดง ขอคว�ม ที่ ถูกตอง และ มีคว�มหม�ย ตรงกัน กับ เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ทุกครั้ง
ทีใช
่ ง�น
1.3.3. มีความครบถวน (Integrity) กล�วคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น มีคว�ม
ครบถวนและไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขจ�กผูที่ไมไดรับอนุญ�ต
1.3.4. นําไปใชได (Useability) กล�วคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีสภ�พ
ใชก�รได มีคว�มพรอมใช และนำ�ไปใชง�นไดเสมอในเวล�ที่ตองก�ร


1.4.กฎหมายทีเกี
่ ่ยวของ
กฎหม�ยที่เกี่ยวของกับเรื่องเอกส�รและขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่อ�งอิงใน
หลักเกณฑและวิธีก�รฯ ฉบับนี้ คือ พระร�ชบัญญัติว�ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ม�ตร� 9, 10, 11, 12, 12/1, 25 และ 26 โดย
มีส�ระสำ�คัญแสดงไวในภ�คผนวก ก

3 อ�งอิงจ�ก ISO/TR15489-1:2001(E) Information and Documentation – Records Management, Part 1:

General, Section 7.2 Characteristics of a record






ก�รจัดทำ�หลักเกณฑและวิธกี �รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนก�รดำ�เนินง�นต�มอำ�น�จในม�ตร� 12/1 วรรคสอง4
แหงพระร�ชบัญญัติว�ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่กล�วว� “...ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสต�มวรรคหนึ่งใหเปนไปต�มหลักเกณฑและวิธีก�รทีคณะกรรมก�ร
่
กำ�หนด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนขอบังคับและเปนขอกำ�หนดขั้นต่ำ� ในก�รจัดทำ�
หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองต�ม
บทบัญญัติดังกล�ว
แนวคิดของก�รจัดทำ�หลักเกณฑและวิธีก�รฯ นี้ม�จ�กหลักก�รพื้นฐ�น 2 ขอคือ
1) หลักการแหงความเทาเทียม (Functional Equivalence) กล�วคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จะตองมีผลบังคับท�งกฎหม�ยเท�เทียมกันกับเอกส�รหรือหนังสือทัว่ ไป ดังจะเห็นไดจ�ก
ม�ตร� 8 ของพระร�ชบัญญัตวิ �ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสฯ ทีได
่ กล�วไวตอนหนึง่ ว�
“...ถ�ไดมีก�รจัดทำ�ขอคว�มขึน้ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีส�ม�รถ
่
เข�ถึงและนำ�กลับม�ใช
ไดโดยคว�มหม�ยไมเปลี่ยนแปลง ใหถือว�ขอคว�มนั้นไดทำ�เปนหนังสือมีหลักฐ�น
เปนหนังสือ หรือมีเอกส�รม�แสดงแลว” และ
2) หลักความเปนกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutrality) กล�วคือ ไมเลือกใช
เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งโดยเฉพ�ะ เพื่อใหระบบก�รทำ�ง�นและก�รติดตอสื่อส�ร
เปดกว�งและรองรับวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกสในทุกรูปแบบ หลักก�รในก�รสร�งผลลัพธ
สำ�คัญจ�กก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑและวิธีก�ร 2 ประก�รคือ 1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จะ ตอ ง สื่ อ คว�ม หม�ย ของ เอกส�ร และ ขอ คว�ม เดิม ที่ นำ�ม� จั ดทำ � หรือ แปลง และ
4 ม�ตร� 12/1 ใหนำ�บทบัญญัตใน
ิ ม�ตร� 10 ม�ตร� 11 และม�ตร� 12 ม�ใชบังคับกับเอกส�รหรือขอคว�ม

ทีได
่ มีก�รจัดทำ�หรือแปลงใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลังดวยวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกส
และก�รเก็บรักษ�เอกส�รและขอคว�มดังกล�วดวยโดยอนุโลม
ก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ต�ม วรรค หนึ่ง ให
เปนไปต�มหลักเกณฑและวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด
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2) มีก�รระบุตัวตนผูรับผิดชอบในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น
สำ�หรับ รูปแบบ ของ หลักเกณฑ และ วิธีก�รฯ นั้น คณะกรรมก�ร ธุรกรรม ท�ง
อิเล็กทรอนิกส ได จัด ทำ�เปน ประก�ศ คณะกรรมก�ร ธุรกรรม ท�ง อิเล็กทรอนิกส เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีก�รในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอกำ�หนดแนบท�ยประก�ศ 2 ฉบับ คือ
• ขอกำ�หนดแนบท�ยประก�ศฯ ฉบับที่ 1 กล�วถึง ขอกำ�หนดวิธปี ฏิบตั ใน
ิ ก�ร
จัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส สำ�หรับใช
อ�งอิงเปนม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ในก�รดำ�เนินง�นทั่วไป
• ขอกำ�หนดแนบท�ยประก�ศฯ ฉบับที่ 2 กล�วถึง ขอกำ�หนดวิธปี ฏิบตั ใน
ิ ก�ร
จัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสสำ�หรับระบบ
ก�รหักบัญชีเช็คดวยภ�พเช็คและระบบก�รจัดเก็บภ�พเช็ค สำ�หรับใชอ�งอิงเปนม�ตรฐ�น
ขัน้ ต่�ำ ในก�รดำ�เนินง�นของระบบก�รหักบัญชีเช็คดวยภ�พเช็คและระบบก�รจัดเก็บภ�พเช็ค

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่
เปนไปต�มหลักเกณฑและวิธีก�ร ที่คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสประก�ศ
กำ�หนดในป พ.ศ. 2553 เปนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลัง ดวยวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกส และส�ม�รถสร�งผลลัพธทีเป
่ น
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณสมบัติสอดคลองต�มที่ไดระบุไวในประก�ศคณะกรรมก�ร
ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสเรื่องหลักเกณฑและวิธีก�รฯ ดังกล�ว คือ
1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีจั่ ดทำ�หรือแปลงตองมีคว�มหม�ยหรือรูปแบบเหมือนกับ
เอกส�รและขอคว�มเดิมซี่งนำ�ม�จัดทำ�หรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยผูจ ดั ทำ�หรือแปลงจะตองตรวจสอบและรับรองว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ มีคว�มหม�ย
หรือรูปแบบเหมือนกับเอกส�รและขอคว�มเดิม
2) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทำ�หรือแปลงขึน้ ดวยวิธกี �รทีเชื
่ อ่ ถือไดในก�รระบุ
ตัวตนผูจัดทำ�หรือแปลงที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�หรือแปลงนั้น
3) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทำ�หรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและม�ตรก�รปองกัน
มิใหมีก�รเปลีย่ นแปลงหรือแกไขเกิดขึน้ กับขอมูลนัน้ เวนแตก�รรับรองหรือบันทึกเพิม่ เติม
ซึ่งไมมีผลตอคว�มหม�ยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ทัง้ นี้ ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จะตองมีก�รกำ�หนดขั้นตอนและกระบวนก�รขั้นต่ำ�ประกอบดวย
1) กระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดวยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส
2) กระบวนก�รตรวจสอบและรับรองว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทำ�หรือแปลง
นั้นมีคว�มหม�ยหรือรูปแบบเหมือนกับเอกส�รและขอคว�มเดิม
3) กระบวนก�รบันทึกหลักฐ�นก�รดำ�เนินง�นก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและ
ขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
4) กระบวนก�รบันทึกเมต�ด�ต�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทีเป
่ นขอคว�มบรรย�ย
ส�ระสำ�คัญของเอกส�รและขอคว�ม ซึ่งตองครอบคลุมใหส�ม�รถสืบคนเอกส�รและ
ขอคว�มนั้นไดถูกตอง
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วิธกี �รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในภ�ยหลังดวยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกสนี้ ส�ม�รถนำ�ไปประยุกตใชไดกับเอกส�รหรือ
ขอคว�มทีอ่ ยูใน
 รูปของสือ่ ต�งๆ เชน เอกส�รกระด�ษ รูปภ�พ แผนภูมิ เสียง ภ�พและเสียง
จ�กวิดีทัศน ดวยก�รนำ�ม�ผ�นกระบวนก�รท�งอิเล็กทรอนิกส โดย ใชเครื่องมือ และ
อุปกรณท�งฮ�รดแวร และ/หรือเครือ่ งมือและอุปกรณท�งซอฟตแวร เพือ่ สร�งผลลัพธของ
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคว�มชัดเจน
ถูกตอง ครบถวน โดยยังคงมีคว�มหม�ยหรือรูปแบบทีเหมื
่ อนกับเอกส�รและขอคว�มเดิม
ทีได
่ นำ�ม�จัดทำ�หรือแปลงใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ ทัง้ นี้ วิธกี �รจัดทำ�หรือ
แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ได นำ�เสนอ ตัวอย�ง
ขั้นตอนปฏิบัติตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดก�รดำ�เนินก�ร รวมทั้งไดนำ�เสนอเรื่องลักษณะของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ คว�มหล�กหล�ยต�มลักษณะของก�รนำ�ไปใชง�นไวดวย

2.1.วิธีการจัดทําหรือแปลง
ก. เอกส�รและขอคว�มที่เปนตัวอักษร (Text)
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มที่เปนตัวอักษร (text) รวมทั้ง
ตัวเลข หรือสัญลักษณอืน่ ใดทีสื่ อ่ คว�มหม�ยไดโดยสภ�พของสัญลักษณนัน้ เอง ใหอยูใน

รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนี้ ส�ม�รถดำ�เนินก�รไดอย�งนอย 2 วิธี คือ 1) ก�รจัดทำ�ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสขึ้นม�ใหมจ�กเอกส�รและขอคว�มเดิม โดยก�รใสขอมูลลงในโปรแกรม
สร�ง ขอมูล อิเล็กทรอนิกส และ 2) ก�ร แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ให เปน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยก�รนำ�เอกส�รหรือขอมูลที่อยูในรูปสื่อต�งๆ เชน กระด�ษ แผน
พล�สติก หรือวัสดุอื่น ม�แปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใชเครื่องมือที่
ชวยในก�รแปลง เชน เครื่องกร�ดภ�พหรือสแกนเนอร (scanner) หรือเครื่องมืออื่นๆ เชน
กลองถ�ยภ�พดิจิทัล ฯลฯ
ก�รจัดทำ�เอกส�รและขอคว�มทีเป
่ นตัวอักษร (text) ใหอยูใน
 รูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสโดยก�รใสหรือพิมพขอมูลลงในโปรแกรมสร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกส มี
วิธีก�รปฏิบัติต�มขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ตรวจสอบ เอกส�ร และ ข อ คว�ม เดิ ม ที่ จ ะ นำ � ไป จั ด ทำ � เป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยดูจำ�นวนหน�ของเอกส�รหรือจำ�นวนขอคว�มทั้งหมด ก�รจัดเรียง

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ลำ�ดับหน�ของเอกส�รหรือลำ�ดับเนือ้ ห�ของขอคว�ม และรูปแบบของก�รนำ�เสนอเอกส�ร
และขอคว�มพรอมบันทึกแหลงที่ม�และคุณสมบัติดังกล�วของเอกส�รและขอคว�มเดิม
เพื่อใชอ�งอิงเปรียบเทียบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ จัดทำ�ขึ้น
2) ใน ก�ร กำ�หนด ว� เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ที่ นำ�ม� จัด ทำ�เปน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จะตองเปนเอกส�รและขอคว�มตนฉบับเท�นัน้ หรือส�ม�รถใชฉบับสำ�เน�
ได ใหเปนไปต�มขอตกลงรวมกันระหว�งผูจัดทำ�และผูใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3) กำ�หนดรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยพิจ�รณ�จ�กวัตถุประสงค
และลักษณะก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
4) ปอนหรือพิมพขอมูลที่อ�จมีแหลงที่ม�จ�กแหลงต�งๆ เชน เอกส�ร
และขอคว�มที่สร�งขึ้นจ�กฉบับร�ง เอกส�รและขอคว�มเดิมทีมี่ อยูแล
 วและเรียกกลับม�
ใชใหม เอกส�รและขอคว�มที่ไดรับม�จ�กหนวยง�นอื่น เปนตน โดยใชเครื่องมือและ
อุปกรณท�งฮ�รดแวรและซอฟตแวร เชน เครือ่ งคอมพิวเตอรหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีส�ม�รถ
่
จัดทำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรระบบ (system software) และซอฟตแวรประยุกต
ต�งๆ (applications software) ทีใช
่ สร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ซอฟตแวรประมวลคำ�
(word processing software) ซอฟตแวรต�ร�งทำ�ง�น (spreadsheet software) ซอฟตแวร
นำ�เสนอ (presentation software) หรือซอฟตแวรสำ�เร็จรูปอื่นๆ โดยผลผลิตที่ไดจะเปน
ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสชนิดต�งๆ ต�มแตโปรแกรมของซอฟตแวร จะผลิตขึ้นม� ซึ่ง
เมือ่ เปดไฟลจะส�ม�รถเห็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณอืน่ ใดทีสื่ อ่ คว�มหม�ยไดโดย
สภ�พของสัญลักษณนัน้ เองรวมทัง้ ส�ม�รถอ�นขอคว�มนัน้ จ�กไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ได
5) จัดทำ�โครงสร�งและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทีส�ม�รถ
่
แสดง
ส�ระครบถวนและมีลำ�ดับก�รนำ�เสนอถูกตองตรงต�มเอกส�รและขอคว�มเดิม
6) จัดเรียงเนื้อห�ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีองคประกอบหล�ยรูปแบบ
เชน แบบกลุมขอมูล แบบร�ยก�รขอมูล แบบแผนภูมิขอมูล ใหมีโครงสร�งและเนื้อห�ที่
เชือ่ มโยงกันต�มสวนทีสั่ มพันธกนั ไดเหมือนเดิม เชน ขอคว�มบรรย�ยลักษณะของแผนภูมิ
จะตองเชื่อมโยงเนื้อห�ไปยังแผนภูมิที่แสดงได หรือขอคว�มที่อธิบ�ยร�ยก�รขอมูลจะ
ตองเชื่อมโยงไปยังร�ยก�รขอมูลไดอย�งถูกตอง เปนตน
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7) ตรวจท�นคว�มถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดทำ�ขึน้
8) ตั้งชื่อไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคว�มหม�ยสื่อถึงเนื้อห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อ ที่ชวยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน
ใน ส ว น ของ ก�ร แปลง เอกส�ร และ ข อ คว�ม ให อยู  ใน รู ป ของ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสโดยก�รใชอุปกรณในก�รแปลง มีวิธีปฏิบัติต�มขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ตรวจสอบ เอกส�ร และ ข อ คว�ม เดิ ม ที่ จ ะ นำ � ไป แปลงเป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยดูจำ�นวนหน�ของเอกส�รหรือจำ�นวนขอคว�มทัง้ หมด ก�รจัดเรียงลำ�ดับ
หน�ของเอกส�รหรือลำ�ดับเนื้อห�ของขอคว�ม รูปแบบของก�รนำ�เสนอเอกส�รและ
ขอคว�ม คุณภ�พและประสิทธิภ�พ ในก�รอ�นเอกส�รและขอคว�มดังกล�วดวยต�เปล�
เพือ่ ใหมัน่ ใจว�ไมมขี อบกพรองใดทีอ�จ
่ สงผลตอคุณภ�พของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอม
บันทึกแหลงทีม่ �และคุณสมบัตดัิ งกล�วของเอกส�รและขอคว�มเดิม เพือ่ ใชอ�งอิงเปรียบ
เทียบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่แปลง
2) ใน ก�ร กำ�หนด ว� เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ที่ นำ�ม� แปลงเปน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จะตองเปนเอกส�รและขอคว�มตนฉบับเท�นัน้ หรือส�ม�รถใชฉบับสำ�เน�
ได ใหเปนไปต�มขอตกลงรวมกันระหว�งผูจัดทำ�และผูใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3) กำ � หนด รู ป แบบ ของ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดย พิ จ �รณ� จ�ก วั ต ถุ
ประสงคและลักษณะก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
4) เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณก�รแปลงเอกส�รและขอคว�มใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีเหม�ะสมกั
่
บลักษณะของก�รนำ�ไปใชง�น
5) เมื่ อ จะ เริ่ ม ดำ � เนิ น ก�ร แปลง เอกส�ร และ ข อ คว�ม ให เลื อ ก โหมด
(mode) ภ�พทีเหม�ะสม
่
เชน เปนภ�พสี หรือภ�พข�ว-ดำ�
6) กำ�หนด คว�ม ละเอียด ของ ภ�พ (resolution) ที่จะ ทำ�ก�ร แปลง ต�ม
ลักษณะก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคว�มละเอียดของภ�พจะมีหนวยวัดเปนจุด
ตอนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) เชน

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ภ�พล�ยเสน, ภ�พข�ว-ดำ�
ภ�พสีเท�
ภ�พสี
ภ�พสำ�หรับง�นเว็บอย�งเดียว
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อย�งนอย 150 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 200 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 300 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 72 จุดตอนิ้ว

7) ตั้งชื่อไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคว�มหม�ยสื่อถึงเนื้อห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อ ทีช่ วยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน
8) ตรวจท�นคว�มถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจ�กก�ร
แปลงนั้น

รูปที่ 2 ตัวอยางภาพหนาจอจากโปรแกรมการสแกนเอกสารที่เปนตัวหนังสือ

12

สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข. เอกส�รและขอคว�มทีเป
่ นภ�พ (Photograph, Image)
เอกส�รและขอคว�มที่เปนภ�พ (photograph, image) หม�ยคว�มรวมถึง
ภ�พถ�ย ภ�พว�ด ล�ยเสน รูปทรงท�งเรข�คณิต โลโก สไลด แผนที่ เปนตน
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มทีเป
่ นภ�พใหอยูใน
 รูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลัง ส�ม�รถดำ�เนินก�รไดโดยก�รนำ�ขอมูลภ�พที่อยูในรูปของ
กระด�ษ แผนพล�สติก หรือวัสดุอืน่ ม�แปลงโดยเลือกใชเครือ่ งมือในก�รแปลง เชน เครือ่ ง
กร�ดภ�พหรือสแกนเนอร (scanner) หรือเครื่องมืออื่นๆ เชน กลองถ�ยภ�พดิจิทัล ฯลฯ
หรือใชโปรแกรมก�รแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดย
มีวิธีปฏิบัตต�ม
ิ ขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ตรวจสอบ เอกส�ร และ ข อ คว�ม เดิ ม ที่ จ ะ นำ � ไป แปลงเป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยดูจำ�นวนหน�ของเอกส�รหรือจำ�นวนขอคว�มทัง้ หมด ก�รจัดเรียงลำ�ดับ
หน�ของเอกส�รหรือลำ�ดับเนื้อห�ของขอคว�ม รูปแบบของก�รนำ�เสนอเอกส�รและ
ขอคว�ม คุณภ�พและประสิทธิภ�พ ในก�รอ�นเอกส�รและขอคว�มดังกล�วดวยต�เปล�
เพือ่ ใหมัน่ ใจว�ไมมขี อบกพรองใดทีอ�จ
่ สงผลตอคุณภ�พของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอม
บันทึก แหลงที่ม� และ คุณสมบัติ ดังกล�ว ของ เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม เพื่อ ใช อ�งอิง
เปรียบเทียบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีแปลง
่
2) ใน ก�ร กำ�หนด ว� เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ที่ นำ�ม� จัด ทำ�เปน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จะตองเปนเอกส�รและขอคว�มตนฉบับเท�นัน้ หรือส�ม�รถใชฉบับสำ�เน�
ได ใหเปนไปต�มขอตกลงรวมกันระหว�งผูจัดทำ�และผูใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3) กำ � หนด รู ป แบบ ของ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดย พิ จ �รณ� จ�ก วั ต ถุ
ประสงคและลักษณะก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งพิจ�รณ�คุณลักษณะของ
เอกส�รและขอคว�มเดิมที่เปนภ�พ เชน ลักษณะและชนิดของภ�พ มิตของ
ิ ภ�พ ชนิดของ
วัสดุที่เปนสื่อของภ�พ ร�ยละเอียดของสี และโทนสี
4) เลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณก�รแปลงเอกส�รและขอคว�มใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เหม�ะสมกับลักษณะของก�รนำ�ไปใชง�น
5) เมื่ อ จะ เริ่ ม ดำ � เนิ น ก�ร แปลง เอกส�ร และ ข อ คว�ม ให เลื อ ก โหมด
(mode) ภ�พที่เหม�ะสม เชน เปนภ�พสี หรือภ�พข�ว-ดำ�

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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6) กำ�หนดคว�มละเอียดของภ�พ (resolution) ทีจ่ ะทำ�ก�รแปลงต�มลักษณะ
ก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคว�มละเอียดของภ�พจะมีหนวยวัดเปนจุดตอนิ้ว
(dot per inch หรือ dpi) ดังนี้
ภ�พล�ยเสน, ภ�พข�ว-ดำ�
ภ�พสีเท�
ภ�พสี
ภ�พสำ�หรับง�นเว็บอย�งเดียว

อย�งนอย 150 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 200 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 300 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 72 จุดตอนิ้ว

7) กำ�หนดคว�มละเอียดของสี (bit depth) ซึ่งมีหนวยเปนบิต (bit)
ภ�พข�ว-ดำ�
ภ�พสีเท� หรือ grayscale
ภ�พสี

มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 1 บิต
มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 8 บิต
มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 24 บิต

8) ตั้งชื่อไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคว�มหม�ยสื่อถึงเนื้อห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อที่ชวยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน
9) ตรวจท�นคว�มถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ แปลงนัน้
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รูปที่ 3 ตัวอยางภาพหนาจอจากโปรแกรมการสแกนเอกสารที่เปนภาพ

ค. เอกส�รและขอคว�มทีเป
่ นตัวอักษร (Text) และภ�พ (Photograph, Image)
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มที่เปนตัวอักษร (text) และภ�พ
(photograph, image) ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนี้ ส�ม�รถดำ�เนินก�รไดอย�ง
นอย 2 วิธี คือ 1) ก�รจัดทำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสขึ้นม�ใหมจ�กเอกส�รและขอคว�มเดิม
โดยก�รใสขอ มูลลงในโปรแกรมสร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 2) ก�รแปลงเอกส�รและ
ขอคว�มเดิมใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยก�รนำ�ขอมูลที่อยูในรูปของกระด�ษ แผน
พล�สติก หรือวัสดุอื่น ม�แปลงโดยใชเครื่องมือทีช่ วยในก�รแปลง เชน เครื่องกร�ดภ�พ
หรือสแกนเนอร (scanner) หรือเครื่องมืออื่น เชน กลองถ�ยภ�พดิจิทัล ฯลฯ ทั้งนี้ก�ร
ดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มที่เปนตัวอักษร (text) และภ�พ (photograph, image) อ�จจะตองนำ�วิธกี �รทัง้ สองวิธม�
ี ผสมผส�นในก�รดำ�เนินก�ร โดยมีวิธกี �ร
ปฏิบัติต�มขั้นตอนดังตอไปนี้

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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1) ตรวจสอบ เอกส�ร และ ข อ คว�ม เดิ ม ที่ จ ะ นำ � ไป จั ด ทำ � เป น ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยดูจำ�นวนหน�ของเอกส�รหรือจำ�นวนขอคว�มทัง้ หมด ก�รจัดเรียงลำ�ดับ
หน�ของเอกส�รหรือลำ�ดับเนือ้ ห�ของขอคว�ม และรูปแบบของก�รนำ�เสนอเอกส�รและ
ขอคว�ม พรอมบันทึกแหลงที่ม�และคุณสมบัติดังกล�วของเอกส�รและขอคว�มเดิมเพื่อ
ใชอ�งอิงเปรียบเทียบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ จัดทำ�ขึ้น
2) ใน ก�ร กำ�หนด ว� เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม ที่ นำ�ม� จัด ทำ�เปน ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จะตองเปนเอกส�รและขอคว�มตนฉบับเท�นัน้ หรือส�ม�รถใชฉบับสำ�เน�
ได ใหเปนไปต�มขอตกลงรวมกันระหว�งผูจัดทำ�และผูใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3) กำ�หนดลักษณะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยพิจ�รณ�จ�กวัตถุประสงค
และลักษณะก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้ พิจ�รณ�คุณลักษณะของเอกส�รและ
ขอคว�มเดิมที่เปนภ�พ เชน ลักษณะและชนิดของภ�พ มิติของภ�พ ชนิดของวัสดุที่เปน
สื่อของภ�พ ร�ยละเอียดของสี และโทนสี
4) เลือกใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม
ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทีเหม�ะสมกั
่
บลักษณะของก�รนำ�ไปใชง�น
5) ปอนหรือพิมพขอมูลที่เปนตัวอักษร โดยใชเครื่องมือและอุปกรณท�ง
ฮ�รดแวรและซอฟตแวร เชน เครือ่ งคอมพิวเตอร หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีส�ม�รถ
่
จัดทำ�ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรระบบ (system software) และซอฟตแวรประยุกตต�งๆ
(applications software) ทีใช
่ สร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ซอฟตแวรประมวลคำ� (word
processing software) ซอฟตแวรต�ร�งทำ�ง�น (spreadsheet software) ซอฟตแวรนำ�เสนอ
(presentation software) หรือซอฟตแวรสำ�เร็จรูปอื่นๆ
สำ�หรับเอกส�รและขอคว�มที่
6) ใหเลือกโหมด (mode) ภ�พทีเหม�ะสม
่
เปนภ�พ เชน ภ�พสี หรือภ�พ ข�ว-ดำ�
7) กำ�หนดคว�มละเอียดของภ�พ (resolution) ต�มลักษณะก�รใชง�นขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งคว�มละเอียดของภ�พจะมีหนวยวัดเปนจุดตอนิ้ว (dot per inch หรือ
dpi) ดังนี้
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ภ�พล�ยเสน, ภ�พข�ว-ดำ�
ภ�พสีเท�
ภ�พสี
ภ�พสำ�หรับง�นเว็บอย�งเดียว

อย�งนอย 150 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 200 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 300 จุดตอนิ้ว
อย�งนอย 72 จุดตอนิ้ว

8) กำ�หนดคว�มละเอียดของสี (bit depth) ซึ่งมีหนวยเปนบิต (bit)
ภ�พข�ว-ดำ�
ภ�พสีเท� หรือ grayscale
ภ�พสี

มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 1 บิต
มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 8 บิต
มีค�คว�มละเอียดของสีอย�งนอย 24 บิต

9) จัดทำ�โครงสร�งและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ส�ม�รถแสดง
ส�ระครบถวนและมีลำ�ดับก�รนำ�เสนอถูกตองตรงต�มเอกส�รและขอคว�มเดิม
10) จัดเรียงเนือ้ ห�ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ องคประกอบหล�ยรูปแบบ
เชน แบบกลุมขอมูล แบบร�ยก�รขอมูล แบบแผนภูมิขอมูล ใหมีโครงสร�งและเนื้อห� ที่
เชือ่ มโยงกันต�มสวนทีสั่ มพันธกนั ไดเหมือนเดิม เชน ขอคว�มบรรย�ยลักษณะของแผนภูมิ
จะตองเชือ่ มโยงเนือ้ ห�ไปยังแผนภูมทีิ แสดง
่ ไว หรือขอคว�มทีอธิ
่ บ�ยร�ยก�รขอมูลจะตอง
เชื่อมโยงไปยังร�ยก�รขอมูลไดอย�งถูกตอง
11) ตรวจท�นคว�มถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ จัดทำ�ขึน้
12) ตัง้ ชือ่ ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ คว�มหม�ยสือ่ ถึงเนือ้ ห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อ ที่ชวยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน

 ง.ขอความทีเป
่ นเสียง(Audio)
ขอคว�มทีเป
่ นเสียง (audio) เปนสัญญ�ณเสียงทีส่ งม�จ�กแหลงกำ�เนิดเสียง
ต�งๆ ทั้งจ�กธรรมช�ติและที่สร�งขึ้น เชน ไมโครโฟน เครื่องสังเคร�ะหเสียง เครื่องเลน
เทป ซีดีเสียง เสียงบรรย�ยของนักพ�กย เปนตน

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ก�รจัดทำ�หรือแปลงขอคว�มเสียง (audio) ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในภ�ยหลังดวยวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกส ทีกล
่ �วถึงในหลักเกณฑและวิธกี �รฯ นี้ มีคว�มหม�ย
ครอบคลุมเรื่องก�รแปลงสัญญ�ณอน�ล็อกเปนสัญญ�ณดิจิทัล เพื่อใหใชกับคอมพิวเตอร
ได โดยมีวิธีปฏิบัติในก�รจัดทำ�แฟมขอมูลเสียงแบบดิจิทัล ต�มขั้นตอนดังตอไปนี้
1) กำ�หนดสัญญ�ณหรืออุปกรณที่ใชในก�รบันทึกเสียงแบบดิจิทัลหรือ
บันทึกเสียงบนคอมพิวเตอร
2) เลือกอัตร�ก�รสุมขอมูลสัญญ�ณเสียงที่ไดม� (sampling rate) และ
เลือกจำ�นวนของขอมูลที่ได (sampling size) ซึ่งจะเปนตัวกำ�หนดคุณภ�พของเสียงที่ได
จ�กก�รเลนเสียงแบบดิจทิ ลั ทีต่ องก�รและใกลเคียงกับเสียงจริงโดยพิจ�รณ�ถึงขน�ดไฟล
และขน�ดชองสัญญ�ณ(bandwidth) โดยที่ sampling rate และ sampling size ที่สูงกว�
จะทำ�ใหคุณภ�พของเสียงทีได
่ ดีกว� และคว�มถูกตองของขอมูลเสียงทีท่ �ำ ก�รบันทึก หรือ
ที่เรียกว� “คว�มละเอียดของเสียง (audio resolution)” ก็จะสูงต�มไปดวย ทั้งนี้ เสียงแบบ
ดิจิทัลโดยทั่วไปจะอยูที่ชวงคว�มถี่ 44.1 กิโลเฮิรทซ (kilohertz หรือ kHz) 22.05 kHz และ
11.023 kHz ซึ่งมี sampling size เปน 8 บิต และ 16 บิต
3) เตรียม ขน�ด ของ หนวยคว�มจำ� ใน เครื่อง (RAM: Random-Access
Memory) และทรัพย�กรบนฮ�รดดิสก ที่ส�ม�รถรองรับคุณภ�พเสียงที่ตองก�รได และ
ปรับระดับของก�รบันทึกเสียงใหตรงกับคุณภ�พที่ตองก�รและมีม�ตรก�รปองกันเสียง
รบกวนที่ดีดวย
4) กำ�หนดรูปแบบของไฟลเสียง (audio file) ที่ถูกบันทึกเปนเสียงดิจิทัล
บนสื่อคอมพิวเตอร โดยรูปแบบของไฟลเสียงประเภทต�งๆ ขึ้นอยูกับซอฟตแวรและ
คว�มตองก�รของผูใ ชง�นว�ตองก�รใชไฟลเสียงประเภทใด ขน�ดของไฟลก็จะขึน้ อยูกั บ
ประเภทของไฟล เวล�ทีใช
่ ในก�รบันทึก และคว�มถีของ
่ sampling rate รวมทัง้ ระบบเสียง
แบบโมโน (mono) หรือสเตอริโอ (stereo) ต�มวัตถุประสงคในก�รใชง�นแตละประเภท
5 กิโลเฮิรทซ (kilohertz หรือ kHz) หม�ยถึง ตัวอย�งขอมูลสัญญ�ณเสียงจำ�นวน 1,000 สัญญ�ณตอวิน�ที

(thousands of samples per second) ดังนั้น ชวงคว�มถี่ 44.1 kHz จะเท�กับ ขอมูลสัญญ�ณเสียงจำ�นวน
44,100 สัญญ�ณเคลื่อนผ�นจุดหนึ่งในหนึ่งวิน�ที

18

สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) บันทึกเสียงแบบดิจิทัลโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยอุปกรณที่
จำ�เปน เชน ก�รดเสียง (sound card) ซึ่งเปนอุปกรณที่ทำ�หน�ที่แปลงขอมูลดิจิทัลที่เก็บ
ร�ยละเอียดเกีย่ วกับเสียงต�งๆ แปลงเปนสัญญ�ณเสียง ในรูปแบบสัญญ�ณท�งไฟฟ� โดย
ใชรวมกับซอฟตแวรที่ใชสำ�หรับก�รบันทึกเสียง
6) ควบคุมคุณภ�พเสียงในขณะทำ�ก�รจัดทำ�หรือแปลง พรอมกับควบคุม
ระดับเสียงไมใหเกินระดับที่กำ�หนดโดยใชซอฟตแวรสำ�หรับก�รบันทึกเสียงแบบดิจิทัล
และจะตองมีม�ตรวัดระดับเสียงสำ�หรับควบคุมคว�มดังของเสียง ทีเรี
่ ยกว� “ดิจทิ ลั มิเตอร
(digital meter)” ซึ่งดิจิทัลมิเตอรนี้จะมีขีดกำ�หนดคว�มดังสูงสุด ทีส�ม�รถ
่
บันทึกได โดย
จะตองควบคุมคว�มดังของเสียงใหอยูใน
 ระดับทีต่่ �ำ กว�ขีดจำ�กัดทีกำ่ �หนดเสมอ ทัง้ นี้ ระดับ
คว�มดังที่เหม�ะสมจะอยูระหว�งค� -10 ถึง -3
7) ตั้งชื่อไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ คว�มหม�ย สื่อถึงเนื้อห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อ ที่ชวยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน
8) ตรวจท�นคว�มถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดทำ�
หรือแปลงนั้น

รูปที่ 4 ตัวอยางภาพหนาจอจากโปรแกรมแปลงไฟลเสียงแสดงการกําหนดคาอัตราการสุมขอมูล
สัญญาณเสียง (sample rate) ระบบเสียง (channels)
และความละเอียดของเสียง(resolution)

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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จ. วิดีทัศน (Video)
ก�รจัดทำ�หรือแปลงวิดีทัศน (video) ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลัง
ดวย วิธีก�ร ท�ง อิเล็กทรอนิกส ที่ กล�ว ถึง ใน หลักเกณฑ และ วิธีก�รฯ นี้ มีคว�มหม�ย
ครอบคลุมเรื่องก�รแปลงขอมูลอน�ล็อกเปนขอมูลดิจิทัล เพื่อใหใชกับคอมพิวเตอรได
โดยมีวิธีปฏิบัตใน
ิ ก�รจัดทำ�แฟมขอมูลวิดีทัศน ต�มขั้นตอนดังตอไปนี้
1) นำ�เข�ขอมูลภ�พและเสียงจ�กแหลงที่สร�งขอมูลแบบอน�ล็อกหรือ
กลองถ�ยภ�พวีดีโอแบบอน�ล็อก สูระบบคอมพิวเตอร โดยจะตองสงขอมูลผ�นอุปกรณ
แปลงสัญญ�ณที่เรียกว� อุปกรณจับภ�พวิดีทัศน (video capture device) ที่ใชแปลงขอมูล
วิดีทัศนแบบอน�ล็อกใหกล�ยเปนขอมูลแบบดิจทิ ลั และสงผ�นขอมูลดังกล�วไปยังระบบ
คอมพิวเตอร
2) เนือ่ งจ�กแฟมภ�พวีดทิ ศั นจะมีขน�ดใหญม�ก ดังนัน้ จึงจำ�เปนตองมีก�ร
บีบอัดขอมูลใหมีขน�ดเล็ก เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภ�พและคว�มเร็วในก�รสงสูงสุดแตยัง
คงคุณภ�พของภ�พวิดีทัศน ซึ่งตองอ�ศัยก�รดวิดีทัศนในก�รทำ�หน�ที่ดังกล�ว โดยผ�น
กระบวนก�รบีบอัด และ/หรือ ก�รคล�ยก�รบีบอัดไฟล ที่เรียกว� “codec” (compression/
decompression) ซึ่งจะกระทำ�โดยผ�นซอฟตแวรต�งๆ
3) ใชอุปกรณทีใช
่ จับสัญญ�ณภ�พทีได
่ จ�กกลองดิจทิ ลั หรือใชซอฟตแวร
จับภ�พวิดีทัศน (video capture software) เชื่อมตอขอมูลวิดีทัศนแบบดิจิทัลที่แปลงแลว
เข�กับคอมพิวเตอรผ�นไฟรไวรพอรต (FireWire port หรือพอรตที่ใชสำ�หรับอุปกรณ
ตอพวงชนิดหนึ่ง) ที่มีคว�มเร็วในก�รสงขอมูลสูงกว� USB 1.x เปนตน
4) ปรับแตงภ�พและเสียงใหมีคุณภ�พดียิ่งขึ้นได โดยใชซอฟตแวรที่มี
ฟลเตอร (filter) ตัดเสียงรบกวนและเพิ่มคว�มคมชัดของภ�พได จ�กนั้นแปลงไฟลขอมูล
ใหอยูในรูปแบบที่ตองก�ร และบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกล�วในสื่อทีต่ องก�ร เชน
จัดสงท�งเมลหรือโพสตเปนวิดีทัศนออนไลนบนอินเทอรเน็ต วีซีดี ซีดทีี ่มีคว�มละเอียด
ของภ�พสูงและใชสำ�หรับคอมพิวเตอรเท�นั้น ดีวีดี และวิดีโอเทปดิจิทัล
5) กลไกสำ�คัญทีใช
่ ในกระบวนก�รแปลงขอมูลดิจิทัล คือ เทคนิคหรือวิธี
ทีใช
่ ในก�รถอดรหัส ซึง่ ผลลัพธทีได
่ จะทำ�ใหเกิดไฟลดิจทิ ลั หล�ยแบบดวยกัน กอนจะเริม่
ลงมือแปลงวิดีทัศนอน�ล็อกไปเปนวิดีทัศนดิจิทัล ควรทร�บกอนว�รูปแบบไฟลวิดทัี ศน
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แตละแบบมีคุณสมบัติอย�งไร
6) ขอแนะนำ� เกี่ยวกับ อุปกรณ ที่จะใช แปลง ขอมูล จ�กวิ ดี ทัศน ม� ไว ที่
เครื่องคอมพิวเตอร มีดังนี้
ระดับเริ่มตน
ระดับกล�ง
ระดับสูง

ใชอุปกรณจับสัญญ�ณผ�น USB port
ใชอุปกรณหรือก�รดจับสัญญ�ณ
ใชกลองวิดีโอดิจทิ ลั และก�รดจับสัญญ�ณ
สำ�หรับวิดีโอดิจิทัล

7) ตั้งชื่อไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีคว�มหม�ยสื่อถึงเนื้อห�ของขอมูล
มีรูปแบบและโครงสร�งของชื่อ ทีช่ วยใหส�ม�รถติดต�มหรือสืบคนไดง�ย และชื่อไฟล
จะตองไมซ้ำ�กัน

รูปที่ 5 ตัวอยางภาพหนาจอจากโปรแกรมแปลงไฟลวิดีทัศน

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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2.2.รูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบงไดเปนหล�ยประเภทต�มรูปแบบ
ของ เอกส�ร และ ขอคว�ม เดิม และ ต�ม วัตถุ ประสงค และ ลักษณะ ก�ร ใชง�น ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส อย�งไรก็ต�ม ก�รกำ�หนดและเลือกใชรูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จะตองมีคว�มเหม�ะสมและส�ม�รถทำ�ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีสภ�พใชก�รไดอย�งมี
ประสิทธิภ�พและส�ม�รถเรียกใชไดทุกครั้งในเวล�ที่ตองก�ร ทั้งนี้ ขอแนะนำ�ในเรื่อง
รูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีนิ่ ยมใชและกำ�หนดเปนม�ตรฐ�น มีดังนี้
ก. แบบตัวอักษร (Text)
หม�ยถึง ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ ขอมูลเปนแบบตัวอักษร (เชน หนังสือ
ร�ชก�ร ร�ยง�นก�รประชุม บทคว�ม เปนตน) โดยผลิตจ�กเครื่องมือทีเป
่ นซอฟตแวร ให
อยู ใน รูปแบบ ไฟล ขอคว�ม และ เมื่อ เปด ไฟล จะ ส�ม�รถ เห็น ตัวอักษร ตัวเลข หรือ
สัญลักษณอื่นใดที่สื่อคว�มหม�ยไดโดยสภ�พของสัญลักษณนั้นเองในไฟลและส�ม�รถ
อ�นขอคว�มนั้นได รูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบตัวอักษรมีหล�ยรูปแบบ
อ�ทิเชน
• Text format เปนไฟลที่เก็บเฉพ�ะตัวอักษร แตไมเก็บลักษณะที่ใชเพื่อ
แสดงผลของเอกส�ร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส (เชน notepad, wordpad, open office writer)
• Document format เปนไฟลที่ผลิตจ�กซอฟตแวรประมวลคำ�หรือเวิรด
โปร เซส เซอร ซึ่ง ไฟล ประเภท นี้ จะ เก็บ คุณลักษณะ ของ ก�ร แสดงผล ของ เอกส�ร ไว
พรอมกับตัวอักษร ซึง่ แตละโปรแกรมเวิรด โปรเซสเซอรจะเก็บคุณลักษณะไวแตกต�งกัน
ี่
ทำ�ใหบ�งครัง้ ไมส�ม�รถใชโปรแกรมอืน่ ๆ เปดไฟลนีได
้ จึงกอใหเกิดปญห�ในกรณีทไฟล
ถูกผลิตไวเปนเวล�น�น เมื่อตองก�รนำ�กลับม�ใช จะไมส�ม�รถห�โปรแกรมเปดเอกส�ร
ม�ใชง�นได (เชน Microsoft Word, WordPerfect, Open Office)
• PDF (Portable Document Format) เปนไฟลเอกส�รที่ถูกออกแบบให
ส�ม�รถเปดใชง�นกับระบบคอมพิวเตอรต�งระบบกันได จึงทำ�ใหมีคว�มสะดวกในก�ร
ใชง�นสูง เอกส�รในรูปแบบ PDF ส�ม�รถจัดเก็บ ตัวอักษร รูปภ�พ ล�ยเสน ในลักษณะ
เปนหน�หนังสือ ตั้งแตหนึ่งหน�หรือหล�ยพันหน�ไดในแฟมเดียวกัน ก�รใชง�นแฟม
แบบ PDF เหม�ะสมสำ�หรับง�นทีต่ องก�รแสดงผลใหมีลักษณะเดียวกันกับตนฉบับ ทัง้ นี้

22

สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยตองใชโปรแกรมสร�งเอกส�รอโครแบตในก�รสร�งเปนเอกส�รรูปแบบ PDF และ
ตองใชโปรแกรมอโครแบต รีดเดอร (Acrobat Reader) ในก�รเปดไฟล
• XML (Extensible Markup Language) เปนภ�ษ�ที่ใชสำ�หรับก�รเขียน
เอกส�รม�รคอัพ (markup document) โดยทีเอกส�ร
่
ม�รคอัพนัน้ มีก�รใชเมต�ด�ต� (metadata หรือ tags) เพื่อบอกหน�ที่และประเภทของขอมูลของสวนต�งๆ ในเอกส�รนั้นได
ชัดเจน ก�รเพิม่ เมต�ด�ต�เข�ไปในเอกส�รส�ม�รถทำ�ใหโครงสร�งของเอกส�รชัดเจนขึน้
และทำ�ใหก�รประมวลผลเอกส�รเปนไปโดยง�ย และเปนแนวโนมทีสำ่ �คัญของเทคโนโลยี
ที่จะนำ�ม�ใชในก�รจัดก�รเอกส�รตอไปในอน�คต
ข. แบบรูปภ�พ (Photograph, Image)
หม�ยถึง ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีขอมูลเปนภ�พ (เชน รูปภ�พ แผนที่
แผนผัง ขอคว�ม เปนตน) หรือมีขอมูลเปนตัวอักษรและภ�พ โดยผลิตจ�กเครื่องมือท�ง
ซอฟตแวร มีรูปแบบก�รใชง�น เชน
• JPEG (Joint Photographic Experts Group) เปนรูปแบบที่ออกแบบม�
เพือ่ เก็บภ�พไดหล�ยสี โดยเก็บร�ยละเอียดสีได 24 บิต ส�ม�รถแสดงสีไดสูงสุดถึง 16.7 ล�นสี
ทำ�ใหภ�พทีแสดง
่ มีคว�มคมชัดสูง มีระบบแสดงผลแบบหย�บและคอยๆ ขย�ยไปสูละเอี
 ยด
ในแบบก�วหน� (progressive)ได และส�ม�รถกำ�หนดค�ก�รบีบอัด (compression) ขอมูล
ต�มที่ตองก�รทำ�ใหขน�ดของไฟลเล็กลง และมีระดับของก�รบีบอัดขอมูล 3 ระดับ คือ
ระดับต่ำ� (low) กล�ง (middle) สูง (compress) เหม�ะสำ�หรับรูปภ�พที่มีร�ยละเอียดของสี
จำ�นวนม�ก เชน ภ�พคน ภ�พธรรมช�ติ เปนตน แตจุดดอยคือ ทำ�ใหพื้นของรูปโปรงใส
ไมได
• TIFF (Tagged Image File Format) เปนรูปแบบทีได
่ รบั ก�รพัฒน�สำ�หรับ
ภ�พกร�ฟฟกทีมี่ ร�ยละเอียดสูงถึง 48 บิต มีก�รสูญเสียของขอมูลนอยม�ก เมือ่ มีก�รบีบอัด
ไฟลขอมูล เหม�ะสำ�หรับใชเก็บภ�พตนฉบับ
• PNG (Portable Network Graphics) สนับสนุนสีไดต�มค�จริง (True
color 16, 32 หรือ 64 บิต) ส�ม�รถกำ�หนดค�ก�รบีบอัดไฟลขอมูลไดต�มทีต่ องก�ร มีระบบ
แสดงผลแบบหย�บและคอยๆ ขย�ยไปสูแบบละเอียดในระบบเชิงซอน (interlace) และ
ส�ม�รถทำ�พื้นโปรงใสได

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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• GIF (Graphics Interchange Format) เปนรูปแบบทีมี่ ก�รบีบอัดขอมูลแบบ
ไมสูญเสียคุณภ�พ (lossless compression) ส�ม�รถแสดงร�ยละเอียดสีได 256 สี ส�ม�รถ
ใชเปนรูปภ�พกร�ฟกไดทุกระบบและเก็บร�ยละเอียดสีไดไมเกิน 8 บิต มีคว�มละเอียด
ของจุดภ�พ (pixel) สูง เหม�ะสำ�หรับรูปภ�พทีมี่ จำ�นวนสีไมม�ก เชน รูปก�รตูน ล�ยเสน
โลโก เปนตน ส�ม�รถทำ�พื้นของภ�พใหเปนพื้นแบบโปรงใสได มีระบบแสดงผลแบบ
หย�บและคอยๆ ขย�ยไปสูละเอียดในระบบเชิงซอน (interlace) และมีคว�มส�ม�รถใน
ก�รนำ�เสนอแบบภ�พเคลื่อนไหว (GIF Animation)
• BMP (Bitmap) เปนรูปแบบที่ออกแบบม�เพื่อเก็บภ�พในรูปแบบอื่นๆ
เปนจุดของภ�พ ส�ม�รถแสดงร�ยละเอียดสีได 24 บิต จึงเหม�ะกับภ�พกร�ฟก เชน
ภ�พก�รตูน หรือภ�พล�ยเสน เปนตน
• PDF (Portable Document Format) เปนไฟลเอกส�รที่ถูกออกแบบให
ส�ม�รถเปดใชง�นกับระบบคอมพิวเตอรต�งระบบกันได จึงทำ�ใหมีคว�มสะดวกในก�ร
ใชง�นสูง เอกส�รในรูปแบบ PDF ส�ม�รถจัดเก็บตัวอักษร รูปภ�พ ล�ยเสน ในลักษณะ
เปนหน�หนังสือ ก�รใชง�นแฟมแบบ PDF เหม�ะสมสำ�หรับง�นทีต่ องก�รแสดงผลใหมี
ลักษณะเดียวกันกับตนฉบับ ทั้งนี้ โดยตองใชโปรแกรมสร�งเอกส�รอโครแบตในก�ร
สร�งเปนเอกส�รรูปแบบ PDF และตองใชโปรแกรมอโครแบตรีดเดอร (Acrobat Reader)
ในก�รเปดไฟล
ค. แบบเสียง (Audio)
หม�ยถึง ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ ขอมูลเปนเสียง ซึง่ มีอยูหล�ยประเภท

และแตละประเภทจะมีคุณสมบัตและ
ิ วัตถุประสงคในก�รใชง�นทีแตกต
่
�งกันไปต�มก�ร
ผลิตคิดคนของบริษัทหรือองคกรต�งๆ ทั้งนี้ รูปแบบของไฟลเสียงที่ควรรูจัก ไดแก
• WAV (Waveform Audio) เปนไฟลเสียงทีมี่ คุณสมบัติสำ�คัญครอบคลุม
คว�มถี่เสียงไดทั้งหมด ทำ�ใหคุณภ�พของเสียงดีและใหเสียงในรูปแบบสเตอริโอไดดวย
แตมีขอเสียคือ ไฟลจะมีขน�ดใหญทำ�ใหสิน้ เปลือ้ งพืน้ ที่ ในก�รเก็บขอมูลม�ก เพร�ะบีบอัด
ขอมูลไดนอย
• CDA (CD Audio) เปน ไฟล เสียง บน แผน ซีดี เมื่อ นำ�ม� ใชกับ เครื่อง
คอมพิวเตอร โปรแกรมสำ�หรับเลนซีดีจะมองเปนขอมูลเสียงอยูในรูปของแทร็กเสียง
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สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(audio track) โดยไฟลมีน�มสกุลเปน .cda ซึ่งมีคุณสมบัติท�งเสียงเหมือนกับไฟล .wav
คือ ใหคุณภ�พเสียงทีดี่ เปนธรรมช�ติ
• MP3 (MPEG Audio Layer 3) เปนไฟลเสียง ทีถู่ กบีบอัดขอมูลทำ�ใหไฟล
ประเภทนี้มีขน�ดที่เล็กลงม�กประม�ณ 10 เท�
• WMA (Windows Media Audio) เปนรูปแบบไฟลที่มีคุณสมบัติในแบบ
สตรีมมิ่ง (streaming) ซึ่งส�ม�รถแสดงผลขอมูลไดกอนที่ไฟลทั้งหมดจะถูกสงผ�นเข�
ม�ยังเครื่องคอมพิวเตอร ทำ�ใหใชเวล�นอยกว�ในก�รด�วนโหลดผ�นอินเทอรเน็ต และ
ใหคุณภ�พเสียงที่ดีกว�ในขณะที่ขน�ดของไฟลเล็กกว�ประม�ณครึ่งหนึ่ง
• RA (Real Audio) เปนไฟลประเภท streaming ที่ใชสำ�หรับก�รชมภ�พ
และเสียงบนอินเทอรเน็ตไดอย�งตอเนือ่ งผ�นโปรแกรมประเภทระบบจริง หรือ real ต�งๆ
โดยใชเทคโนโลยีในก�รบีบอัดขอมูลที่ปรับเปลี่ยนได เพื่อใหไดไฟลขน�ดเล็กที่มีขน�ด
เหม�ะสมสำ�หรับก�รสงผ�นระบบอินเทอรเน็ตในระดับคว�มเร็วทีแตกต
่
�งกัน
• OGG (Ogg Vorbis) เปนรูปแบบของไฟลเสียง ทีใช
่ เทคโนโลยีก�รบีบอัด
แบบใหม อีกทั้งยังมีคว�มส�ม�รถในแบบ streaming ดวย ทำ�ใหไฟลที่ไดมีขน�ดเล็กกว�
MP3 แต ให คุณภ�พ เสียง ที่ ดีกว� ไฟล ประเภท นี้ เปน ฟรีแวร(freeware) ใน กลุม ของ
โปรแกรมที่เปดเผยรหัสโปรแกรม (Open Source Project)
ง. แบบวิดีทัศน (Video)
หม�ยถึง ไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีมี่ ขอมูลเปนภ�พเคลื่อนไหวและเสียง
ที่ส�ม�รถทำ�ง�นกับคอมพิวเตอรไดเลยมีหล�ยรูปแบบ ไดแก
• AVI (Audio / Video Interleave) เปนรูปแบบไฟลที่มีคว�มละเอียดสูง
เหม�ะสมกับ ก�รนำ�ม�ใชในง�น ตัดตอวิดีทัศน แตไมนิยมนำ�ม�ใชในสื่อดิจิทัลอื่นๆ
เนื่องจ�กไฟลมีขน�ดใหญม�ก
• MPEG (Moving Pictures Experts Group) เปนรูปแบบไฟลม�ตรฐ�นใน
ก�รบีบอัดไฟลวิดีทัศน ซึ่งเปนรูปแบบของวิดีทัศนที่มีคุณภ�พสูงและนิยมนำ�ม�ใชกับ
ง�นวิดีทัศนหล�ยประเภท
• DAT เปนระบบของไฟลภ�พยนตรหรือไฟลค�ร�โอเกะจ�กแผนวีซีดี
(VCD) ที่อยูในรูปแบบไฟล MPEG-1 ส�ม�รถเปดเลนดวยโปรแกรมดูหนัง เชน Power
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DVD หรือ โปรแกรม Windows Media Player มีก�รเข�รหัสบีบอัดไฟลคล�ยกับไฟล
MPEG ส�ม�รถเลนไดบนเครื่องเลนวีซีดี หรือดีวีดี ทั่วไป
• FLV (Flash Video) เปนไฟลวดีิ ทัศนในรูปแบบของแฟลช (Flash) ซึง่ เปน
โปรแกรมที่ใชในก�รสร�งภ�พเคลื่อนไหวแบบอนิเมชั่นต�งๆ หรือใชเปดไฟลวิดีทัศน
หรือเปดเพลงผ�นเว็บไซต มีขอดีคือส�ม�รถนำ�ม�ใชง�นรวมกับโปรแกรมประเภทต�งๆ
(component) ของแฟลช รวมทัง้ ไฟลทีบี่ บอัดแลวมีขน�ดเล็กแตยังคงร�ยละเอียดของไฟล
ตนฉบับไดเปนอย�งดี แตมีขอเสียคือไฟลวิดีทัศนที่ทำ�ก�รบีบอัดแลวจะไมมีเสียง





ก�รตรวจสอบและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีจุดมุงหม�ยเพื่อตรวจสอบและ
รับรองว� ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดทำ�หรือแปลงนั้น มีคว�มหม�ยถูกตองตรงกันกับ
เอกส�รและขอคว�มเดิม ที่นำ�ม�จัดทำ�หรือแปลง ทั้งนี้เพื่อสร�งคว�มเชื่อมั่นว�ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่จัดทำ�หรือแปลงนั้นมีคว�มน�เชื่อถือ และส�ม�รถใชเปนพย�นหลักฐ�น
ที่เชื่อถือได
กระบวนก�รตรวจสอบและรับรองจะตองดำ�เนินก�ร 2 สวน คือ ก�รตรวจสอบ
และ รับรอง กระบวนก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และก�รตรวจสอบและรับรองคุณภ�พของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยก�ร
ตรวจสอบและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกส อ�จเปนไปต�มลำ�ดับชัน้ ของตำ�แหนงง�นหรือ
ส�ยง�นภ�ยในองคกรหรือหนวยง�น หรือพิจ�รณ�กำ�หนดใหผูจ ดั ทำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เปนผูรับผิดชอบในก�รตรวจสอบและรับรอง
3.1. การตรวจสอบและรับรองกระบวนการ
1) ตรวจสอบและควบคุมคุณภ�พของเครือ่ งมือหรืออุปกรณทีใช
่ ในก�รจัดทำ�
หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยก�รทดสอบ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภ�พของก�รทำ�ง�นของเครื่องมือและอุปกรณดังกล�วตลอด
อ�ยุก�รใชง�น เพื่อสร�งคว�มมั่นใจว�เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในก�รจัดทำ�หรือแปลง
เอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดอย�งมีประสิทธิภ�พ
สม่ำ�เสมอ
2) ตรวจดูว� กระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดำ�เนินไปต�มขั้นตอนและกระบวนก�รปฏิบัติที่ไดกำ�หนดไว
ในหลักเกณฑและวิธีก�รฯ หรือไม และ/หรือตรวจโดยใชร�ยก�รตรวจสอบ (Audit/
Compliance Checklist) ต�มกรอบก�รตรวจประเมินและรับรอง (Audit Framework)
ทีกำ่ �หนดขึ้น และบันทึกก�รตรวจสอบต�มนั้น
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3) รับรองคว�มถูกตองของกระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม
ใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจ�รณ�ใชวิธีก�รหรือม�ตรก�รที่เหม�ะสม
4 ) ร�ยง�นผล ก�ร ประเมิน พรอม ให คำ� แนะนำ� หรือ ขอเสนอ แนะ ใน ก�ร
ปรับปรุงหรือแกไข ในกรณีมีขอผิดพล�ด


3.2.การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
1) ตรวจสอบว� ขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีคว�มหม�ยหรือรูปแบบเหมือนกับ
เอกส�รหรือขอคว�มเดิม ทั้งนี้รวมถึงองคประกอบอื่น เชน รูปแบบก�รนำ�เสนอ ก�รจัด
เรียงเนื้อห� คุณลักษณะของก�รแสดงผล จำ�นวนหนวยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน
2) ในกรณีของก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอมูลใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีปริม�ณม�กหรือที่ไดจัดทำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหล�ยขอมูลรวมไว
เปนชุดเดียว ส�ม�รถพิจ�รณ�ใชกระบวนก�รสุมตรวจตัวอย�งในเชิงสถิติได
3) ตรวจสอบประสิทธิภ�พในก�รอ�นทั่วไป เพื่อดูว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นอ�นไดดวยส�ยต�หรือไม มีคว�มคมชัด จำ�นวนสี คว�มสว�ง ขน�ด รูปแบบ ต�มที่
กำ�หนดหรือไม โดยจัดทำ�เปนร�ยก�รตรวจสอบเพือ่ ใชเทียบเคียงผลลัพธ ทีได
่ กับเอกส�ร
และขอคว�มเดิม
4) รับรองคุณภ�พและคว�มถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจ�รณ�
วิธีก�รหรือม�ตรก�รท�งเทคนิคทีมี่ คุณสมบัตใน
ิ ก�รระบุหรือยืนยันตัวตนผูจัดทำ�ได เชน
ก�รลงล�ยมือชือ่ ก�รลงล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส ก�รลงทะเบียน หรือวิธท�ง
ี อิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ





ก�รบันทึกหลักฐ�นก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชอ�งอิงก�รดำ�เนินง�นและสถ�นะ
ก�รดำ�เนินง�นทีเกิ
่ ดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ใชในก�รตรวจสอบประวัตกิ �รจัดทำ�หรือแปลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะตองมีก�รบันทึกบริบทอื่นๆ ของก�รดำ�เนินง�น เพื่อประโยชนใน
ก�รติดต�มและสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในภ�ยหลัง ทั้งนี้ ในก�รบันทึกหลักฐ�นก�ร
ดำ�เนินง�น มีขอแนะนำ�ของขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1) บันทึกชื่อหรือร�ยก�รขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทำ�หรือแปลง ชื่อผูจัดทำ�
หรือแปลงโปรแกรมและรูปแบบทีใช
่ ในก�รจัดทำ�หรือแปลง วัน เดือน ป และเวล�ทีจั่ ดทำ�
หรือแปลง
2) บันทึกหลักฐ�นแสดงบริบทหรือองคประกอบแวดลอมของก�รจัดทำ�หรือ
แปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสประกอบกับส�ระของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3) มีก�รบันทึกหลักฐ�นก�รตรวจสอบและรับรองคุณภ�พและคว�มถูกตอง
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสว� มีคว�มหม�ยเหมือนกับเอกส�รและขอคว�มเดิม ทั้งนี้ โดย
หลักฐ�นก�รตรวจสอบที่จะใชบันทึก อ�จพิจ�รณ�ไดจ�กสิ่งต�งๆ ดังนี้
3.1. พิจ�รณ�จ�กแหลงที่ม�ของขอมูล (Source of Information)
3.2. พิจ�รณ�จ�กวิธีก�รหรือกระบวนก�รตรวจสอบ (Audit Procedure)
3.3. พิจ�รณ�จ�กระดับคว�มน่�เชื่อถือได้ของหลักฐ�น (Persuasiveness)
3.4. พิจ�รณ�คว�มเชื่อถือได้ในเชิงกฎหม�ย (Legal Rules)

 



ก�ร บันทึกเม ต�ด� ต� (metadata) มี วัตถุ ประสงค เพื่อ แสดง ส�ระสำ�คัญ ที่ เปน
คุณลักษณะและร�ยละเอียดต�มลักษณะเฉพ�ะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ ทั้งนี้ โดย
จะตองยังคงสวนประกอบสำ�คัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว อันไดแก เนือ้ ห� (เชน ชือ่ เรือ่ ง
หัวเรื่อง ตนฉบับ/แหลงที่ม� ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินท�งปญญ�หรือสิทธิในง�น
นั้น ผูสร�งสรรคผลง�น ผูมีสวนรวมในผลง�น) และโครงสร�ง (เชน วัน เดือน ป ที่สร�ง
ผลง�น ประเภทของเนือ้ ห� รูปแบบของก�รนำ�เสนอผลง�น ตัวบงชีหรื
้ อระบุถึงทรัพย�กร)
ซึ่งจะชวยใหส�ม�รถสืบคนเอกส�รและขอคว�มไดอย�งถูกตองและมีประสิทธิภ�พ
ก�รบันทึกเมต�ด�ต�มีวิธีก�รและขั้นตอนดังนี้
1) บันทึกเมต�ด�ต�ในขั้นตอนของก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มให
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยผูจัดทำ�หรือแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และโดยก�รใช
ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตทีเหม�ะสม
่
เพื่อคว�มถูกตองของขอมูล
2) รวบรวมขอมูลทีมี่ อยูและ
 จัดทำ�ร�ยก�รของขอมูล เพื่อทร�บลักษณะของขอมูล
เชน ส�ระ ประเภท ขอบเขต ที่ม� อ�ยุหรือผลบังคับใชของขอมูล
3) เลือกม�ตรฐ�นและประเภทของเมต�ด�ต�ทีเหม�ะสมกั
่
บขอมูลและก�รใชง�น
4) เลือกใชเครื่องมือในก�รบันทึกเมต�ด�ต�ที่เหม�ะสม
5) กำ�หนดและมอบหม�ยผูดำ�เนินก�รอย�งชัดเจน
6) ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนหรือขอกำ�หนดในม�ตรฐ�น เมต�ด�ต�ที่เลือกใช
7) ตรวจสอบคว�มถูกตองต�มขอกำ�หนดของม�ตรฐ�นนั้นๆ
8) ตัวอย�งของเมต�ต�ด�ทีบั่ นทึกเพื่อใชประกอบคำ�อธิบ�ยขอมูลมีดังนี้
• ใคร (เชน เจ�ของขอมูล ผูผลิตขอมูล ผูใหขอมูล และผูที่เกี่ยวของ)
• อะไร (เชน หัวเรื่อง คำ�อธิบ�ยโดยยอของขอมูลเรื่องนั้น)
• ทำ�ไม (เชน เหตุผลคว�มเปนม�ของก�รจัดทำ�ขอมูล)
• เมื่อไร (เชน วันและเวล�ทีข่ อมูลถูกสร�งขึ้น)
• ที่ไหน (เชน คำ�อธิบ�ยขอบเขตของขอมูล)
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• อย�งไร (เชน รูปแบบ โครงสร�ง ระบบทีข่ อมูลถูกสร�งขึน้ สิทธิในก�รเข�ถึง)
9) เมต�ด�ต�จำ�แนกออกเปนหล�ยประเภทต�มชนิดของขอมูลและลักษณะก�รใช
ขอมูล โดยก�รพิจ�รณ�เลือกเมต�ด�ต�ม�ประยุกตใช ควรคำ�นึงถึงประเด็นต�งๆ ดังนี้
• มีคว�มเหม�ะสมกับขอมูลและผูใชทั้งในปจจุบันและอน�คต
• ส�ม�รถสนับสนุนก�รใชง�นไดในหล�กหล�ยระบบ
• มี รูปแบบ หรือ คำ� อธิบ�ย เนื้อห� ของ ขอมูล ที่ สัมพันธกับ โครงสร�ง เพื่อ
ประโยชนในก�รสืบคนและเข�ถึงขอมูล
• มีคว�มชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขก�รใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• ส�ม�รถสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รขอมูลอิเล็กทรอนิกสในระยะย�ว
• ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเองตองมีคุณภ�พดี น�เชื่อถือ ถูกตอง เปนของแท และ
มีก�รระบุทีมี่ ลักษณะเฉพ�ะ เพือ่ ปองกันคว�มผิดพล�ดในก�รบันทึกเมต�ด�ต�
อันอ�จเกิดจ�กขีดคว�มส�ม�รถของระบบหรือโปรแกรมที่ใช


 



ก�รกำ�หนดหน�ทีและ
่ ขอบเขตคว�มรับผิดชอบในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและ
ขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสอย�งชัดเจน จะชวยใหผลง�นมีประสิทธิภ�พ
ตรงต�มขอกำ�หนด หรือม�ตรฐ�นที่ตั้งไว และ ยังชวยรองรับกระบวนก�รติดต�มและ
ตรวจสอบที่จะตองบูรณ�ก�รกับกระบวนก�รอื่นๆ ไดดวย

6.1.การจัดทําขั้นตอนการทํางาน(WorkFlow)
กำ�หนด ให มี ก�ร จัดทำ� ขั้นตอน ก�ร ทำ�ง�น ที่ เปน รูปธรรม อย�ง ชัดเจน ต�ม
ขั้นตอนและกระบวนก�รของก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอ�งอิงส�ยง�นต�มโครงสร�งขององคกร เพือ่ ใหก�รปฏิบตั ง�น
ิ
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีระบบและ
ม�ตรฐ�นเดียวกัน และส�ม�รถติดต�มและตรวจสอบไดโดยง�ย

รูปที่ 6 ขั้นตอนการทํางานการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ
ใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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6.2.หนาทีและ
่ ความรับผิดชอบ
ก�รกำ�หนดหน�ที่และคว�มรับผิดชอบส�ม�รถแบงต�มขั้นตอนของง�นที่
สำ�คัญ คือ
• การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบทำ�หน�ที่ดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�ร และขอคว�ม
ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส โดย เลือก รูปแบบ และ วิธีก�ร ที่ เหม�ะสม และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและลักษณะของก�รใชง�นขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเลือกใช
เครื่องมือหรืออุปกรณท�งฮ�รดแวรและซอฟตแวรและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่
เหม�ะสมกับม�ตรก�รท�งเทคนิคทีกำ่ �หนดไว
• การตรวจสอบและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบทำ�หน�ทีตรวจสอบ
่
และรับรองเรื่องต�งๆ ดังนี้
o ตรวจสอบคว�มถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ จ�ก
ก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน เนือ้ ห�ส�ระครบถวนหรือไม จำ�นวนหน�ครบถวน
และจัดเรียงลำ�ดับถูกตองหรือไม ก�รแสดงผลบนจอภ�พถูกตองและ
ครบถวนหรือไม
o ตรวจสอบคุณภ�พของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดทำ�หรือแปลงขึ้น
เชน ตรวจสอบดูว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นอ�นไดดวยส�ยต�หรือ
ไมมีคว�มคมชัด คว�มสว�ง และระดับสี ตรงต�มที่กำ�หนดหรือไม
เปนตน
o ตรวจสอบ กระบวนก�ร จัดทำ� หรือ แปลง เอกส�ร ให อยู ใน รูป ของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ประเมินคว�มถูกตองของก�รดำ�เนินง�นต�ม
กระบวนก�รต�งๆ ต�มทีกำ่ �หนดไวในหลักเกณฑและวิธีก�รฯ
o ตรวจสอบคว�มถูกตองและครบถวนของเมต�ด�ต�
o รับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยก�รลงล�ยมือชือ่ หรือวิธกี �รอืน่ ใด เพือ่
ใช ยืนยัน ตัวตน ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส และ ยืนยัน เจ�ของ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส





ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทำ�หรือแปลงขึ้นดวยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส อ�จถูก
คุกค�มได ในหล�ยรูปแบบ เชน ก�รเข�ถึงโดยผูไม
 มสิี ทธิ ก�รแกไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือ
ทำ�ล�ยขอมูล ก�รปฏิเสธคว�มรับผิดในก�รทำ�ธุรกรรม เปนตน ดังนั้น จึงจำ�เปนตองมี
ม�ตรก�รท�งเทคนิคและระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของขอมูลที่ส�ม�รถระบุและ
ยืนยันตัวตนเจ�ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสได เชน ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือวิธีก�ร
อื่นใด รวมทั้งมีระบบก�รตรวจสอบผูเข�ใชหรือผูเข�ไปแกไขขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบ มีกระบวนก�รในก�รตรวจสอบขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีบั่ นทึกไวในระบบทีส�ม�รถ
่
แสดงว�ขอมูลดังกล�วไดบันทึกไวครบถวนทุกร�ยก�รแลว และไมมีก�รแกไขโดยผูไม
พึงประสงค ทั้งนี้ ม�ตรก�รท�งเทคนิคและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
ของขอมูลมีหล�ยรูปแบบ โดยเทคโนโลยีแตละชนิดอ�จมีคุณสมบัติแตกต�งกัน ไดแก
1. การระบุตัวตน (Authentication) เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลผูจัดทำ�หรือแปลง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2. การควบคุมการเขาถึง (Access Control) เพื่ออนุญ�ตใหเฉพ�ะบุคคลซึ่งมีสิทธิ
หรือไดรับอนุญ�ตเท�นั้นในก�รเข�ถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) เพือ่ ปองกันมิใหบุคคลซึง่ ไมไดรบั อนุญ�ต
หรือไมไดรับสิทธิอ�นขอมูลอิเล็กทรอนิกสได
4. ความถูกตองครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Integrity) เพื่อปองกันมิใหมี
ก�รเปลี่ยนแปลง แกไข ทำ�ล�ย หรือสร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกสขึ้นโดยไมไดรับอนุญ�ต
5. การปองกันการปฏิเสธความรับผิด (Non - repudiation) เพื่อปองกันมิใหผูสร�ง
หรือ ผูสง ขอมูล หรือ ผูรับ ขอมูล ปฏิเสธ ว� ตน ไมได สร�ง หรือ สง หรือไม ไดรับ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส

7.1.มาตรการทางเทคนิคในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตัวอย�งเทคโนโลยีและม�ตรก�รท�งเทคนิคในก�รรักษ�คว�มมัน่ คงปลอดภัย
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ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมในเรื่องต�งๆ ที่กล�วข�งตน ที่นิยมในปจจุบัน
อ�ทิเชน เทคโนโลยี ก�ร เข� และ ถอดรหัส (Cryptography) เทคโนโลยี Public Key
Infrastructure (PKI) ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ใบรับรองดิจิทัล ก�รกำ�หนดสิทธิในก�ร
เข�ถึงขอมูล เปนตน
7.1.1 เทคโนโลยีและวิธีการในการระบุตัวตน (Identification)
ก�รระบุตัวตนมีคว�มสำ�คัญอย�งยิ่งตอคว�มผูกพันหรือคว�มรับผิด
อันเกิดขึน้ จ�กก�รกอนิตสิ มั พันธ ระหว�งบุคคล ก�รระบุตัวตนหรือตัวบุคคลเปนก�รสร�ง
คว�มเชื่อมั่นว�บุคคลที่ตนประสงคจะติดตอดวยนั้นเปนบุคคลคนนั้นจริง มีตัวตนจริง
วิธีก�รที่จะใชในก�รระบุตัวตนของบุคคลไดดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ ก�รลงล�ยมือชื่อ หรือ
ล�ยเซ็น อย�งไรก็ต�ม เมื่อพัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยี มีคว�มก�วหน�ม�กขึ้น จึงเริ่มมีก�ร
พัฒน�ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งส�ม�รถใชในก�รระบุตัวบุคคลไดแมนยำ�เชนเดียวกับ
ก�รลงล�ยมือชื่อ หรือล�ยเซ็นธรรมด�ของ แตละบุคคลที่มีลักษณะแตกต�งกัน ดังนั้น
ก�รรับรองสถ�นะท�งกฎหม�ยของล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส ทีมนุ
่ ษยสร�งขึน้ ใหเท�เทียม
กับล�ยมือชือ่ หรือล�ยเซ็นของบุคคลจึงเกิดขึน้ ทัง้ นี้ มีเทคโนโลยีหรือวิธกี �รแบบปลอดภัย
ที่นิยมใชในก�รระบุตัวตน อ�ทิเชน
1) เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure)
เปนเทคโนโลยีที่ม�จ�กก�รเข�รหัสแบบอสมม�ตร เพื่อก�รสร�ง
ล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสจ�กพืน้ ฐ�นของก�รเข�รหัสแบบอสมม�ตร โดยอ�ศัยกุญแจคู ทีไม
่
เหมือนกันในก�รเข�รหัสและถอดรหัส และก�รใช “กุญแจสวนตัว” ในก�รเข�รหัสนี้เอง
จะเปนสวนสำ�คัญ ในก�รสร�งล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส เพือ่ ยืนยันตัวบุคคล และใชกุญแจ
อีกข�งหนึง่ ทีเรี่ ยกว� “กุญแจส�ธ�รณะ” ในก�รถอดรหัส ซึง่ ทำ�หน�ทีสำ่ �คัญในก�รตรวจสอบ
ตัวบุคคล โดยกลไกก�รทำ�ง�นของ“เทคโนโลยี PKI” ในระบบรหัสแบบอสมม�ตร เพื่อ
ก�รสร�งล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบดวยขั้นตอนต�งๆ โดยสังเขปดังนี้
• ก�รสร�งกุญแจคู (Key Pairs) ดวยกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร โดย
กุญแจแรกเรียกว� “กุญแจสวนตัว” มักจะถูกบันทึกและเก็บไวในสม�รทก�รด และสวน
ทีส่ องคือ “กุญแจส�ธ�รณะ” จะเปดเผยไวในระบบฐ�นขอมูลของผูให
 บริก�รออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificaton Authority: CA) เพือ่ ใหส�ม�รถตรวจสอบ ตัวบุคคลไดโดยง�ย
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• ก�รแฮชหรือยอย (Hash Function) กอนสร�งล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส
จะมีขั้นตอนสำ�คัญ ในก�รนำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีผู่ สงขอมูล ประสงคจะสงใหแกผูรับ
ขอมูลนำ�ม�คำ�นวณดวยกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร เรียกว� “ขั้นตอนก�รแฮช (hash
function)” เพือ่ ยอยหรือทำ�ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ ง�ยตอก�รคำ�นวณท�งคณิตศ�สตร
และก�รจัดสงใหผูรับขอมูลในขั้นตอนตอไป ผลลัพธที่ไดจ�กขั้นตอนก�รแฮชจะทำ�ให
ไดขอมูลที่ยอย (message digest) มีขน�ดเล็กลงและคว�มย�วคงที่ (fixed length)
• ก�รสร�งล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส โดยนำ�กุญแจสวนตัวม�ทำ�ก�รเข�รหัส
กับขอมูลที่แฮชหรือขอมูลยอย (message digest) และซอฟตแวร ก็จะทำ�ก�รแปลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเหล�นั้นใหเปนล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
2) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature)
ล�ยมือชื่อเปนสิ่งที่ใชในก�รระบุตัวตน (authentication) และยัง
เปนก�รแสดงถึงเจตน�ในก�รยอมรับส�ระในสัญญ�นั้นๆ ซึ่งสัมพันธกับก�รปองกันก�ร
ปฏิเสธคว�มรับผิด (non-repudiation) สำ�หรับก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสนัน้ จะใช
ล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส (electronic signature) ซึง่ เปนก�รสร�งม�จ�กระบบอิเล็กทรอนิกส
เพือ่ ใชในก�รระบุตัวตน และแสดงถึงเจตน�ก�รยอมรับก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส
นัน้ ๆ โดยสิง่ ทีส�ม�รถ
่
นำ�ม�เปนล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสทีใช
่ กันอยูทั ว่ ไปในปจจุบนั เชน
ที่อยูอีเมล (e-mail address), รหัสสวนตัว (PIN code), ชื่อผูใชและรหัสผ�น (user & password) เปนตน แตอย�งไรก็ต�ม ก�รใชล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในลักษณะดังกล�วก็ยัง
ไมมีคว�มน�เชือ่ ถือเท�ทีค่ วร ดังนัน้ ก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสทีมี่ คว�มน�เชือ่ ถือ
่ �งขึน้ โดยอ�ศัยวิธกี �ร
และมีคว�มมัน่ คงปลอดภัยนัน้ ควรใชล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสทีสร
ที่ ซับซอน ท�ง เทคโนโลยี เพื่อ ระบุ ตัว ผูสง ขอมูล ให ผูรับ ขอมูล ทร�บ ได ซึ่ง ตัวอย�ง
ของเทคโนโลยีดังกล�ว เชน ก�รใชเทคโนโลยีโครงสร�งพืน้ ฐ�นกุญแจส�ธ�รณะ (Public
Key Infrastructure) โดยล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสจะสร�งจ�กเทคโนโลยีเข�รหัสดวยกุญแจ
ส�ธ�รณะ ซึง่ ผูส งขอคว�มจะใชกุญแจสวนตัวของตนในก�รลงล�ยมือชือ่ โดยกระบวนก�ร
ท�งคณิตศ�สตร และผูรับจะส�ม�รถตรวจสอบคว�มถูกตองของล�ยมือชื่อดังกล�วโดย
ใชกุญแจส�ธ�รณะของผูสงซึ่งล�ยมือชื่อของผูสงจะถูกรับรองดวยผูใหบริก�รออกใบ
รั บ รอง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Certification Authority: CA) โดย แสดง อยู  ใน รู ป ของ
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“ใบรับรองดิจิทัล” (digital certification) ทั้งนี้ ประโยชนของล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะนี้ นอกจ�กจะชวยระบุตัวผูสร�งและสงขอมูลแลว ยังชวยปองกันขอมูลไมใหมี
ก�รแกไข หรือห�กมีก�รแกไขม�กอน ก็ส�ม�รถตรวจสอบได (ร�ยละเอียดเรื่องก�รลง
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสปร�กฎในภ�คผนวก ง)
3) ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate)
ก�ร เข � รหั ส และ ล�ยมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใน ก�ร ทำ � ธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส จะส�ม�รถรักษ�คว�มลับของขอมูล และส�ม�รถระบุตัวตนไดในระดับ
หนึ่ง อย�งไรก็ต�ม ก�รเพิ่มระดับคว�มปลอดภัยในก�รระบุตัวตน และ ก�รสร�งคว�ม
เชือ่ ถือม�กขึน้ ส�ม�รถทำ�ไดโดยก�รออกใบรับรองดิจทิ ลั (digital certificate) ซึง่ ออกโดย
องคกรกล�งทีเป
่ นทีน่ �เชือ่ ถือ เรียกว� ผูให
 บริก�รออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification
Authority: CA) โดยใบรับรองดิจิทัลนี้ จะถูกนำ�ม�ใชสำ�หรับยืนยันในก�รทำ�ธุรกรรมได
ว�เปนบุคคลนั้นจริงต�มทีได
่ อ�งไว ใบรับรองดิจิทัลทีออก
่ ต�มม�ตรฐ�น X.509 Version
3 ซึ่ง เปน ม�ตรฐ�น ที่ ไดรับ คว�ม นิยม อย�ง แพรหล�ย ที่สุด จะ ประกอบดวย ขอมูล
ดังตอไปนี้
• หม�ยเลขของใบรับรอง (serial number)
• วิธีก�รที่ใชในก�รเข�รหัสขอมูล (algorithm)
• หนวยง�นทีออก
่ ใบรับรอง (issuer)
• เวล�เริ่มใชใบรับรอง (starting time)
• เวล�ที่ใบรับรองหมดอ�ยุ (expiring time)
• ผูไดรับก�รรับรอง (subject)
• กุญแจส�ธ�รณะของผูไดรับก�รรับรอง (subject’ s public key)
• ล�ยมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส ของ หนวยง�น ที่ ออก ใบรับรอง (CA
signature)
ก�รแบงประเภทหรือระดับของใบรับรองดิจิทัลนั้น โดยทั่วไปเปน
กรณี ที่ ผู ใหบริก�ร ออก ใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส (C A ) แตละ ร�ย จะเปน ผู กำ�หนด เอง
โดยทั่วไปแบงเปน
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• ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสำ�หรับบุคคล เหม�ะสำ�หรับบุคคลทั่วไป
ที่ตองก�รติดตอสื่อส�รผ�นเครือข�ยคอมพิวเตอรแบบปลอดภัย โดยแบงระดับคว�ม
ปลอดภัยออกเปน 2 ระดับ คือ แบบธรรมด� ซึง่ กุญแจสวนตัวถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร
ของผูใช และแบบพิเศษซึ่งกุญแจสวนตัวถูกเก็บบนสม�รทก�รด
• ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสำ�หรับเว็บไซต เหม�ะสำ�หรับหนวยง�น
ทีต่ องก�รสร�งคว�มเชือ่ มัน่ ในก�รเผยแพรขอมูลแกบุคคลทัว่ ไปผ�นเครือข�ยคอมพิวเตอร
ว�ขอมูลดังกล�วม�จ�กเว็บไซตของหนวยง�นนั้นจริง นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถใชในก�ร
สร�งชองท�งสื่อส�รแบบปลอดภัยระหว�งเว็บไซตกับบุคคลทั่วไปไดอีกดวย ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส สำ�หรับ บุคคล ใน องคกร เหม�ะสำ�หรับ องคกร ที่ ตองก�ร ใช เทคโนโลยี
กุญแจส�ธ�รณะ ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของขอมูลทีสื่ อ่ ส�รผ�นเครือข�ยคอมพิวเตอร
เชน อินเทอรเน็ต (Internet) อินทร�เน็ต (Intranet) หรือเอ็กซทร�เน็ต (Extranet) โดยที่
องคกรส�ม�รถออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของตัวเองโดยใชระบบของผูให
 บริก�รออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนผูใหบริก�รที่เปนที่เชื่อถือได ทำ�หน�ที่เปนบุคคลที่ส�ม
ดำ�เนินก�รออกใบรับรองดิจิทัลใหกับผูทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ที่ขอใชบริก�ร โดย
บริก�รต�งๆ ของผูใหบริก�รออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไดแก
o บริก�รเทคโนโลยีเข�รหัสลับ ประกอบดวยก�รผลิตกุญแจสวนตัว
(private key) ก�ร ส ง มอบ กุ ญ แจ ส ว นตั ว ก�ร ผลิ ต กุ ญ แจ
ส�ธ�รณะ และ กุญแจ สวนตัว (public/private key) ก�ร ผลิต
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส(electronic signature) และก�รรับรอง
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
o บริก�รที่เกี่ยวของกับก�รออกใบรับรอง ประกอบดวยก�รออก
ใบรับรอง (certificate Issuance) ก�รตีพมิ พใบรับรองเพือ่ เผยแพร
แกบุคคลทัว่ ไป (certificate publishing) ก�รเก็บตนฉบับใบรับรอง
(Certificate archiving) และก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รออกและ
อนุมัติใบรับรอง (Policy creation/approval)
o บริก�รเสริมต�งๆ เชน ก�รลงทะเบียน (registration) ก�รตรวจสอบสัญญ�
ต�งๆ (notarial authentication) ก�รกูกุ ญแจ (key recovery) เปนตน
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7.1.2 เทคโนโลยีและวิธีการในการยืนยันตัวตน (Authentication)
เทคโนโลยีการเขาและถอดรหัส (Cryptography)
เปน เทคโนโลยี ที่ ทำ�ให ขอมูล ที่จะ สงผ�น ไป ท�ง เครือข�ย อยู ใน
รูปแบบที่ไมส�ม�รถอ�นออกไดดวยก�รเข�รหัส (encryption) ซึ่งผูมีสิทธิจริงเท�นั้นจะ
ส�ม�รถอ�นขอมูลไดดวยก�รถอดรหัส (decryption) ซึ่งก�รเข�และถอดรหัสนั้นจะอ�ศัย
สมก�ร ท�ง คณิตศ�สตร ที่ ซับซอน และ ตอง อ�ศัย กุญแจ ซึ่ง อยู ใน รูป ของ พ�ร�มิเตอร
(parameter) ที่กำ�หนดไว ในก�รเข�และถอดรหัส ส�ม�รถแบงเปน 2 ประเภท คือ
• ก�รใชรหัสแบบกุญแจสมม�ตร (Symmetric Key Cryptography
หรือ Secret Key Cryptography) เปนก�รเข�และถอดรหัสโดยใชกุญแจสวนตัวทีเหมื
่ อนกัน
ซึ่งจะตองเปนที่รูกันเพียงผูสงและผูรับเท�นั้น

รูปที่ 7 การใชรหัสแบบกุญแจสมมาตร

• ก�รใชรหัสแบบอสมม�ตร (Asymmetric Key Cryptography หรือ
Public Key Cryptography) เปนก�รเข�และถอดรหัสดวยกุญแจต�งกัน ในกรณีเนนทีผู่ ร ับ
เปนหลักนัน้ ผูส ง ขอมูลจะใชกุญแจส�ธ�รณะของผูร บั ซึง่ เปนทีเป
่ ดเผยในก�รเข�รหัสและ
สงขอมูลทีเข
่ �รหัสแลวนัน้ ไปยังผูร บั เมือ่ ขอมูลนัน้ ไปถึงผูร บั แลว ผูร บั จะใชกุญแจสวนตัว
ของผูรับในก�รถอดรหัส

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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รูปที่ 8 การใชรหัสแบบกุญแจอสมมาตร

7.1.3 การกําหนดสิทธิผูใชงานและการเขาถึงขอมูล (Authorization)
• คว�มปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องทีเกี
่ ่ยวของกับก�ร
ปองกันผูใชที่ไมมีสิทธิในก�รเข�ถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนำ�ขอมูลจ�กฐ�นขอมูลไปใช
อันอ�จจะเกิดผลเสียกับระบบฐ�นขอมูลและขอมูลอิเล็กทรอนิกสได โดยในระบบทีมี่ ผูใ ช
เปนจำ�นวนม�ก จำ�เปนตองมีก�รควบคุมก�รเรียกใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยกำ�หนดก�ร
ใหสิทธิ (authorization) แกผูใชง�นใหส�ม�รถเข�ถึงและใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใน
ระดับที่แตกต�งกัน เชน สิทธิในก�รอ�นหรือเรียกดูขอมูล สิทธิในก�รเพิ่มหรือลบขอมูล
สิทธิในก�รเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือโครงสร�งขอมูล เปนตน
• ก�รกำ�หนดสิทธิและมอบอำ�น�จในก�รเข�ถึงขอมูล ตลอดจนก�ร
เรียกคืน อำ�น�จ อ�จใชวิธี กำ�หนด รหัสผ�น ให แก ผูใชให เข�ใน ระบบ ก�รจัดทำ� ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสได โดยในเบื้องตนจะตองมีก�รยืนยันตัวบุคคลโดยระบบจะตองทำ�ก�ร
ตรวจเช็คจ�กรหัสผ�นที่กำ�หนดใหกับผูใช
• ก�รกำ�หนดสิทธิแกผูใช จะตองกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จก�รปฏิบัติ
ง�น และส�ม�รถกำ�หนดสิทธิใดสิทธิหนึ่ง หรือบ�งสิทธิ หรือทุกสิทธิใหกับผูใชง�นได
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูกั บเป�หม�ยของก�รปฏิบตั ง�น
ิ ทีต่ องก�รกำ�หนดสิทธิ เชน สิทธิก�รทำ�ง�นกับ
ต�ร�งขอมูลอ�จมีเพียงแคอ�นและเขียนขอมูล
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• ในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ควรมีก�รกำ�หนดสิทธิในก�รเข�ถึงขอมูลและก�รดำ�เนินง�นอืน่ ทีเกี
่ ย่ วของ
เพื่อ ควบคุม ก�ร รักษ� คว�ม ลับ ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส โดย อ�จ แบงระดับ สิทธิ ของ
ผูป ฏิบตั ง�น
ิ ใหส�ม�รถดำ�เนินก�รไดต�มขอบเขตทีกำ่ �หนดไวในเบือ้ งตนเปน 3 ระดับ คือ
ระดับสิทธิของผูปฏิบัติ ระดับสิทธิของผูดูแลระบบ และระดับสิทธิของผูบังคับบัญช�
o ระดับสิทธิของผูปฏิบัติ ควรกำ�หนดใหส�ม�รถใชง�นระบบเพื่อ
จัดทำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเท�นั้น โดยไมอนุญ�ตใหปรับปรุง
แกไข ดัดแปลง และส�ม�รถเรียกตรวจสอบก�รใชง�นระบบได
o ระดับสิทธิของผูด แู ลระบบ ควรกำ�หนดใหส�ม�รถใชง�น แกไข
ปรับปรุงระบบจัดทำ�เอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสได แตไมควรใหส�ม�รถเรียกดูและแกไขขอมูล
ทีบั่ นทึกก�รดำ�เนินง�นของตนเองได เพือ่ ปองกันก�รดำ�เนินง�น
ที่ไมพึงประสงคโดยไมไดรับอนุญ�ต
o ระดับสิทธิของผูบังคับบัญช� ควรกำ�หนดใหส�ม�รถเรียกดูก�ร
ดำ�เนินง�นของผูป ฏิบตั ิ และผูด แู ลระบบได เรียกใชง�นระบบได
แตไมควรอนุญ�ตใหแกไขระบบ ทั้งนี้ โดยก�รแกไขระบบให
เปนหน�ทีของ
่ ผูดูแลระบบ
• ตัวอย�งต�ร�งก�รกำ�หนดสิทธิในระบบจัดทำ�หรือแปลงเอกส�ร
และขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดังปร�กฏต�มต�ร�งที่ 1

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ตารางที่1ตัวอย�งก�รกำ�หนดสิทธิในระบบจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม
ใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

กลุมสิทธิ
ระดับสิทธิในก�รเข�ถึงขอมูล

ผูจัดทำ�/ ผูดูแล ผูบังคับ
แปลง ระบบ บัญช�

สิทธิในก�รสร�งขอมูล (Create)
สิทธิในก�รอ�นขอมูลหรือเรียกดูขอมูล (Read)
สิทธิในก�รเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงขอมูล
(Modify/Update)
สิทธิในก�รมอบหม�ยสิทธิในก�รดำ�เนินก�รแทน
(Assign)
สิทธิในก�รรับรองคว�มถูกตองครบถวนของขอมูล
(Approve/Authenticate)
สิทธิในก�รรับรองก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�/แปลง
(Approve/Authenticate)
หม�ยเหตุ

หม�ยถึง มีสิทธิในก�รดำ�เนินง�น
สีเท� หม�ยถึง ไมมีสิทธิในก�รดำ�เนินง�น

7.1.4 การรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability)
ม�ตรก�รท�งเทคนิคและวิธกี �รทีจ่ ะสนับสนุนใหบุคคลหรือหนวยง�น
แสดงคว�มรับผิดชอบตอผลของก�รกระทำ� (accountability) สอดคลองกับม�ตรก�รท�ง
เทคนิคและวิธีก�รปองกันมิใหผูจัดทำ�หรือแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสปฏิเสธว�ตนไมได
จัดทำ�หรือแปลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส จัดเปนม�ตรก�รก�รปองกันก�รปฏิเสธคว�มรับผิด
(non - repudiation) และระบบที่จะส�ม�รถรองรับและสอดคลองกับม�ตรก�รดังกล�ว
รวมทั้งม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคว�มมั่นคงปลอดภัย ไดแก ระบบ
ก�รจัดเก็บขอมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอร (Log File)
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ระบบการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File)
ระบบก�รจัดเก็บขอมูลจร�จรคอมพิวเตอร (log file) จะชวยใหทร�บ
ขอมูลเกี่ยวกับก�รติดตอสื่อส�รของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกำ�เนิด ตนท�ง
ปล�ยท�ง เสนท�ง เวล� วันที่ ปริม�ณ ระยะเวล� ชนิดของบริก�ร หรืออื่นๆ ทีเกี
่ ่ยวของกับ
ก�รติดตอสื่อส�รของระบบคอมพิวเตอรนั้น ระบบก�รจัดเก็บขอมูลจร�จรคอมพิวเตอร
(Log File) ต�มหลักเกณฑก�รเก็บรักษ�ขอมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอรของผูใหบริก�ร
พ.ศ. 25509 มีวิธีก�รทีมั่ ่นคงและปลอดภัย กล�วโดยสรุปดังนี้
• เก็บในสื่อ (Media) ที่ส�ม�รถรักษ�คว�มครบถวนถูกตองแทจริง
(Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข�ถึงสื่อดังกล�วได
• มีระบบก�รเก็บรักษ�คว�มลับของขอมูล ที่จัดเก็บ และกำ�หนดชั้น
คว�มลับในก�รเข�ถึงขอมูลดังกล�ว เพื่อรักษ�คว�มน�เชื่อถือของขอมูล และไมใหผูด แู ล
ระบบส�ม�รถแกไขขอมูลทีเก็
่ บรักษ�ไว เชนก�รเก็บไวใน centralized log server หรือก�ร
ทำ� data archiving หรือทำ� data hashing เปนตน เวนแต ผูมีหน�ที่เกี่ยวของที่เปนเจ�ของ
หรือผูบริห�รองคกรกำ�หนดใหส�ม�รถเข�ถึงขอมูลดังกล�วได เชน ผูตรวจสอบระบบ
ส�รสนเทศขององคกร ( IT Auditor) หรือบุคคลทีองค
่ กรมอบหม�ย เปนตน
• ในก�รเก็บขอมูลจร�จรคอมพิวเตอรนัน้ ตองส�ม�รถระบุร�ยละเอียด
ผูใช
 บริก�รเปนร�ยบุคคลได (Identification & Authentication) เชน ลักษณะก�รใชบริก�ร
proxy server, network address translation (NAT) หรือ proxy cache หรือ cache engine
หรือบริก�ร free internet หรือบริก�ร 1222 หรือ Wi-Fi hot spot ตองส�ม�รถระบุตัวตน
ของผูใช
 บริก�รเปนร�ยบุคคลไดจริง
• เพื่อใหขอมูลจร�จรคอมพิวเตอรถูกตองและนำ�ม�ใชประโยชน
ไดจริง ผูใหบริก�รตองตั้งน�ฬิก�ของอุปกรณบริก�รทุกชนิดใหตรงกับเวล�อ�งอิงส�กล
(Stratum 0) โดยผิดพล�ดไมเกิน 10 มิลลิวิน�ที

9

อ�งอิงบ�งสวนจ�ก ประก�ศกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เรื่องหลักเกณฑก�รเก็บ
รักษ�ขอมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอรของผูให
 บริก�ร พ.ศ. ๒๕๕๐
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ตัวอย�งของเทคโนโลยีหรือม�ตรก�รท�งเทคนิคทีมี่ คุณสมบัตแตกต
ิ
�งกันไปต�มที่
ไดกล�วในข�งตน แสดงเปนต�ร�งเปรียบเทียบไดดังนี้
ตารางที่2เปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวอย�งเทคโนโลยี/ม�ตรก�รท�งเทคนิคแตละชนิด

ตัวอย�ง
เทคโนโลยี /
ม�ตรก�ร

คุณสมบัติ

ก�รรักษ�
ก�รรักษ�
ก�รปองกัน ก�รพิสูจน
ก�รระบุ
คว�ม
คว�มลับ
ก�รปฎิเสธ รวมกับ
ตัวตน
ครบถวน
ของขอมูล
คว�มรับผิด ปจจัยอืน่
สมบูรณ

ก�รเข�และถอดรหัส
(Cryptography)
PKI
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(Electronic Signature)
ก�รกำ�หนดสิทธิ/ก�รใช
รหัสผ�น (ID Password)
ระบบก�รจัดเก็บขอมูล
จร�จรคอมพิวเตอร
(Log File)
หม�ยเหตุ

หม�ยถึง มีคุณสมบัตินั้นๆ
สีเท� หม�ยถึง ไมมีคุณสมบัตินั้นๆ
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7.2.มาตรการและระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอื่นๆ
ม�ตรก�รท�งเทคนิคขั้นพื้นฐ�นอื่นๆ ไดแก ก�รเลือกใชเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร ทีมี่ ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในขัน้ พืน้ ฐ�นทีเป
่ นม�ตรฐ�นส�กลอยูแล
 ว
ก�รเลือกอุปกรณด�นคว�มปลอดภัยเฉพ�ะเพื่อเสริมก�รทำ�ง�นของเทคโนโลยีหลักอีก
ชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ หลักก�ร ทั่วไป ใน ก�ร ควบคุม และ รักษ� คว�ม ปลอดภัย ให กับ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ก�รควบคุมสวนต�ง ๆ ของระบบก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวของอย�งรัดกุม
โดยวิธีก�รทีใช
่ ในก�รควบคุมมีดังนี้
1) ก�รควบคุมคว�มปลอดภัยของระบบโดยซอฟตแวร (software control) ดวย
วิธีก�ร 3 ระดับ คือ
• ก�รควบคุมจ�กระบบภ�ยในของซอฟตแวร (internal program control) คือ
ก�รทีโปรแกรม
่
นัน้ มีก�รควบคุมสิทธิก�รเข�ถึง และสิทธิในก�รใชขอมูลภ�ยในระบบ ซึง่
ถูกจัดเก็บไวในระบบฐ�นขอมูลภ�ยในระบบเอง
• ก�รควบคุมคว�มปลอดภัยโดยระบบ ปฏิบัติก�ร (operating system control)
คือ ก�รควบคุมสิทธิก�รเข�ถึงและก�รใชขอมูลในสวนต�งๆ ภ�ยในระบบคอมพิวเตอร
ของผูใชคนหนึ่ง และจำ�แนกคว�มแตกต�งจ�กผูใชคนอื่นๆ
• ก�รควบคุมและก�รออกแบบโปรแกรม (development control) คือ ก�ร
ควบคุมตั้งแตก�รออกแบบและก�รทดสอบกอนก�รใชง�นจริง
2) ก�รควบคุมคว�มปลอดภัยของระบบโดยฮ�รดแวร (Hardware Control) โดย
เลือกใชเทคโนโลยีท�งด�นฮ�รดแวรทีส�ม�รถ
่
ควบคุมก�รเข�ถึง และปองกันก�รทำ�ง�น
ผิดพล�ด ดวยอุปกรณภ�ยในตัวเอง
3) ก�รปองกันท�งก�ยภ�พ (Physical Control) โดยใชม�ตรก�รควบคุมก�ร
เข�ถึงระบบและเครื่องคอมพิวเตอรที่สำ�คัญไดเฉพ�ะผูเกี่ยวของเท�นั้น รวมทั้งมีระบบ
สำ�รองขอมูลอย�งสม่ำ�เสมอ
4) นอกจ�กเทคโนโลยีและม�ตรก�รท�งเทคนิคแลว ควรเตรียมคว�มพรอม
สำ�หรับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยระบบ ทีเกี
่ ย่ วของกับก�รจัดทำ�เอกส�รและขอคว�มใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยก�รประยุกตใชระบบทีเกี
่ ย่ วของดังกล�ว ควรกำ�หนดใหมี
ฟงกชนั สำ�หรับใชง�นเพือ่ คว�มปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในแงมมุ ต�งๆ กัน เชน

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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• ฟงกชันควบคุมไมใหบุคคลทีไม
่ มีสิทธิเข�ถึง ขอมูล
• ฟงกชนั ปองกันก�รแกไขขอมูลอิเล็กทรอนิกสผ�นโปรแกรมภ�ยนอกทีไม
่ ได
อยูในระบบของหนวยง�น
• ฟงกชันปองกันก�รคงค�งขอมูลอิเล็กทรอนิกสในระบบ ภ�ยหลังจ�กสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไปยังผูรับปล�ยท�งหรือสูระบบ

ภ�ยนอก
• ฟงกชนั ปองกันก�รนำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสออกไปภ�ยนอกโดยใชแผนดิสก
หรืออุปกรณที่ส�ม�รถบันทึกเก็บขอมูล เชน flash drive ฯลฯ หรือ โดยก�รถ�ยโอน
แฟมขอมูลระหว�งเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง ซึ่งอยูบนเครือข�ยอินเทอรเน็ต (File
Transfer Protocol: FTP)
• ฟงกชันสำ�รวจโปรแกรมแอบซอนทำ�ล�ย (เชน ไวรัส, spyware เปนตน)
• ฟงกชันบันทึกขอมูลประวัติก�รปฏิบัตง�น
ิ เพื่อใชเปนบันทึกก�รตรวจสอบ
• ก�รเชื่อมตอเข�สูระบบ

ทีเกี
่ ่ยวของ ควรมีก�รกำ�หนดวิธีก�รที่เชื่อถือได เชน
ก�รใชรหัสประจำ�ตัว (ID) กับรหัสผ�น และตองเตรียมม�ตรก�รคว�มปลอดภัยของก�ร
ใชรหัสประจำ�ตัว (ID) และรหัสผ�นนั้นไว (เชน ก�รสงขอมูลดวยรหัสลับ)







8.1.ขอแนะนําเรื่องความละเอียดของภาพ(Resolution)
คว�มละเอียดของภ�พแสดงโดยสัดสวนของจำ�นวนจุดเล็ก (Pixel)10 ทั้งหมด
ตอคว�มย�ว 1 นิ้ว (Pixels per Inch หรือ PPI) เชน 300 PPI หม�ยคว�มว� มีจำ�นวนพิกเซล
ทั้งหมด 300 พิกเซลตอคว�มย�ว 1 นิ้ว ดังนั้น ห�ก PPI มีจำ�นวนม�กๆ ก็จะทำ�ใหภ�พมี
คว�มละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย�งในรูป แสดงก�รเปรียบเทียบคว�มละเอียดของ
ภ�พจ�กคว�มละเอียดที่ 100 PPI, 200 PPI และ 300 PPI ต�มลำ�ดับ

รูปที่ 9 ตัวอยางความละเอียดของภาพที่ 100 PPI

10 “พิกเซล (Pixel)” คือ สวนหนึ่งทีเล็
่ กที่สุดของภ�พดิจิทัล เปนสวนของก�รแสดงผลภ�พบนสื่อดิจิทัล

ทีม�จ�ก
่
สัญญ�ณอิเล็กทรอนิกสหรือแสดงโดยค�ดิจทิ ลั พิกเซลเปนค�บนอุปกรณแสดงผล หรือ ในกลอง
ถ�ยรูปแบบดิจิทัล (photosensor) และส�ม�รถใชในน�มธรรมเปนหนวยของก�รวัด (ตัวชี้วัด) คว�ม
ละเอียดเชน 640 x 480 Pixel หม�ยคว�มว� มีคว�มละเอียด 307,200 Pixel นั่นเอง

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

รูปที่ 10 ตัวอยางความละเอียดของภาพที่ 200 PPI

รูปที่ 11 ตัวอยางความละเอียดของภาพที่ 300 PPI
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8.2.ขอแนะนําเรื่องความละเอียดของสี(BitDepth)
เปนก�รกำ�หนดตัวเลขจำ�นวนของบิต (bit) ทีใช
่ ระบุแตละพิกเซล ค�บิตยิง่ ม�ก
จะยิ่งมีคว�มละเอียดของลำ�ดับชั้นสีม�กเชนกัน ในก�รใชแสดงภ�พ อ�จจะแสดงไดทั้ง
สีข�ว สีดำ� หรือ ไลเฉดสี หรือสีอื่นๆ อยูในรูปพิกเซล ซึ่งแตละพิกเซลจะมี 1 บิต ที่แสดง
ได 2 ระดับสี คือ ข�วและดำ� โดยค� 0 จะเปนสีด�ำ และ 1 จะเปนสีข�ว หรืออ�จจะตรงกันข�ม
ในสวนของภ�พสีเท� (grayscale image) เปนก�รเรียงของพิกเซลทีใช
่ ขอมูลแบบ multiple
bits อยูในชวงระหว�ง 2-8 บิต หรือม�กกว�นั้น ตัวอย�งเชน รูปภ�พที่ใช 2 บิต (bit depth
คือ 2) จะมีได 4 รูปแบบสี หรือ 4 โทนสี คือ 00 (สีดำ�), 01 (สีเท�เขม), 10 (สีเท�สว�ง) และ
11 (สีข�ว) และห�กรูปภ�พใชที่ 8 บิต (28) จะเท�กับ 256 โทนสี ทีต่ �งกันเปนตัวกำ�หนด
ค�พิกเซล
รูปภ�พสี (color image) แบบทั่วไปจะมีค�คว�มละเอียดของสี (bit depth) อยู
ในชวง 8 – 24 บิต หรือม�กกว� ภ�พที่มีคว�มละเอียดที่ 24 บิต จะหม�ยถึงก�รแบงโทนสี
ของ 3 สีหลัก คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำ�เงิน โดยแตละสีจะส�ม�รถแสดงได 8 โทนสี ซึ่ง
สีทั้งหมดจะถูกรวมกันเพื่อแสดงสีอื่นๆ ไดถึง 16.7 ล�นสี (224) ดังตัวอย�งรูปภ�พที่แสดง
คว�มละเอียดของสี 1 บิต (สีข�วและดำ�), 8 บิต (สีเท� หรือ grayscale) และ 24 บิต (หล�ย
สี) จ�กซ�ยไปขว�ต�มลำ�ดับ

รูปที่ 12 ตัวอยางภาพที่มีความละเอียดของสี (จากซายไปขวา) 1 บิต
(สีขาว-ดํา), 8 บิต (สีเทา) และ 24 บิต (หลายสี)

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ก�รคำ�นวณเลข Binary เพื่อใหทร�บจำ�นวนของสีทีแสดง
่
ในรูปของคว�มละเอียด
ของสี (Bit depth) มีดังนี้
=
2 สี
1 bit (21)
2
=
4 สี
2 bits (2 )
3
=
8 สี
3 bits (2 )
4
=
16 สี
4 bits (2 )
8
=
256 สี
8 bits (2 )
16
=
65,536 สี
16 bits (2 )
24
=
16.7 ล�นสี
24 bits (2 )
ขอแนะนําทางเทคนิคเรื่องความละเอียดของภาพและสีและชนิดของไฟล11
ในก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ควรมีขอกำ�หนดคว�มละเอียดของภ�พ (resolution) คว�มละเอียดของสี (bit depth) และ
ชนิดของไฟล ที่เหม�ะสมกับชนิดของเอกส�ร ดังแสดงในต�ร�งขอแนะนำ�ด�นล�งนี้

11 แหลงขอมูล Section 6 Technical considerations และ Appendix 3 Table of Technical Recommendations,

Guideline for the Digitisation of Paper Records, Queensland State Archives 2006, Version 2 April 2006
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ตารางที่3ต�ร�งขอแนะนำ�ในก�รเลือกคว�มละเอียดของภ�พและสี และชนิดของไฟล
ทีเหม�ะกั
่
บชนิดของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ความละเอียด
ของภาพ
(Resolution)
ไมนอยกว�
200 PPI

ความละเอียด
ของสี
(BitDepth)
1-bit (bi-tonal)

เอกส�รที่มีล�ยน้ำ�,
รูปภ�พ และ/หรือ
ตัวอักษรสีเท�

ไมนอยกว�
200 PPI

4-bit หรือ
8-bit grey

เอกส�รที่มีรูปภ�พ
และตัวอักษรสี

ไมนอยกว�
200 PPI

4-bit or 8-bit
colour

300 PPI
430 PPI
600 PPI
300 PPI
430 PPI
600 PPI

8-bit grey

ชนิดของเอกสาร
(DocumentType)
เอกส�รที่เปน
ตัวอักษรสีเดียว

รูปภ�พ
ข�ว-ดำ�
รูปภ�พ
สี

12

9” x 6”
7” x 5”
6” x 4”
9” x 6”
7” x 5”
6” x 4”

24-bit colour

ชนิดของไฟล
(FileFormat)
TIFF
G3/G4
PNG
PNG
GIF
TIFF
(LZW)12
PNG
GIF
TIFF
(LZW)
PNG
JPEG
TIFF
PNG
JPEG
TIFF

Lempel-Ziv-Welch เปนกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตรสำ�หรับก�รบีบอัดขอมูลแบบไมสูญเสียคุณภ�พ
(a proprietary lossless compression algorithm)

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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8.3.ขอแนะนําเรื่องการเลือกรูปแบบของไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ขอแนะนำ�เรื่องรูปแบบ ขน�ด และโปรแกรม ทีเหม�ะสม
่
สำ�หรับไฟลขอมูล
13
อิเล็กทรอนิกส ดังปร�กฎต�มต�ร�งด�นล�งนี้
ประเภทของ
ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
ขอคว�มแบบ
ตัวอักษร (Text)
สำ�หรับแสดง
บนเว็บไซต

ขอคว�มแบบ
ตัวอักษร (Text)
สำ�หรับพิมพ
ออก

รูปแบบ
ไฟล

ขนาด

Adobe
PDF;
Word
Processor;
XML

PostScript;
XML

150
300 dpi

โปรแกรม
ที่ใชเขียน/
สราง
Notepad,
Wordpad,
Word, Adobe
Acrobat;
XMLSpy,
OpenOffice
Writer, Adobe
FrameMaker,
Macromedia
Dreamweaver
Adobe
FrameMaker;
OpenOffice
Writer,
Microsoft
Word,
Mircosoft
Publisher,
Adobe
Framemaker

โปรแกรม
ที่ใชอาน
Web
browser,
Acrobat
Reader

13 เรียบเรียงจ�กแหลงขอมูล Digitization Guidelines [Full Version] (2000), UNC Digital Library Project,

UNC Digital Library Services, The University of North Carolina at Chapel Hill
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ประเภทของ
ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
ขอคว�มแบบ
ตัวอักษร (Text)
สำ�หรับจัดเก็บ
ถ�วร (archiving)

Presentations

ภ�พ (Image)
ขน�ดปกติ
สำ�หรับ
สงผ�นเว็บ
ภ�พ (Image)
ขน�ดใหญ
สำ�หรับ
สงผ�นเว็บ

รูปแบบ
ไฟล

ขนาด

RTF;
ASCII/
Unicode
(TXT);
XML;
SGML+
DTD

-

Powerpoint
Macro
media
Flash
JPEG

-

JPEG

600
x
400
pixels
1800x
1200
pixels

โปรแกรม
ที่ใชเขียน/
สราง
Notepad,
Wordpad,
XMLSpy,
OpenOffice
Writer,
SGML/XML
editor (nonproprietary
format)
Microsoft
PowerPoint;
Macromedia
Flash
Adobe
ImageReady,
Adobe
Photoshop,
Microsoft
Photo Editor
Adobe
ImageReady,
Adobe
Photoshop,
Microsoft
Photo Editor

โปรแกรม
ที่ใชอาน
Any
XML/XSL
compatible
web
browser

-

any web
browser

any web
browser

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ประเภทของ
ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
ภ�พ (Image)
สำ�หรับ
พิมพออก

รูปแบบ
ไฟล

ขนาด

โปรแกรม
ที่ใชเขียน/
สราง

JPEG;
TIFF; PSD

300 dpi

-

ภ�พ (Image)
สำ�หรับจัดเก็บ
ถ�วร (archiving)

TIFF (no
compression), PNG

Editors Adobe
Photoshop,
Microsoft Photo
Editor

โลโก ล�ยเสน
รูปทรงเรข�คณิต

GIF, Flash,
SVG

4000 x
2500 to
6000 x
4000
pixels
N/A

เสียง (Voice
Audio)
สำ�หรับ
สงผ�นเว็บ

MP3,
RealAudio,
QuickTime

28 - 128
Kbps /
11 KHz

Goldwave or
Soundforge
(editing),
RealMedia’s
production
applications
(encoding),
Digidesign
ProTools

Adobe
Illustrator,
Macromedia
Flash/
Fireworks
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โปรแกรม
ที่ใชอาน
Adobe
Photoshop
Microsoft
Photo Editor
any web
browser

Any web
browser
(with Adobe
SVG or
Macromedia
Flash plug-in)
RealOne
Player,
WinAmp,
Windows
Media Player
Requirements
MP3 player
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ประเภทของ
ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
เสียง (Voice
Audio)
สำ�หรับ
จัดเก็บถ�วร
(archiving)

รูปแบบ
ไฟล

ขนาด

Waveform
Audio
(WAV);
Macintosh
AIFF;
Monkey’s
Audio
(APE)

22 KHz;
8 -16 bit;
Stereo/
Mono

โปรแกรม
ที่ใชเขียน/
สราง
Goldwave or
Soundforge
(editing),
RealMedia’s
production
applications
(encoding),
Digidesign
ProTools

โปรแกรม
ที่ใชอาน
RealOne
Player,
WinAmp,
Windows
Media
Player




 



ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้
มีองคประกอบพื้นฐ�นบ�งประก�รที่ควรคำ�นึงถึงและนำ�ไปพิจ�รณ�ประกอบก�รเตรียม
คว�มพรอมในก�รก�วเข�สูกระบวนก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวของ พรอมทั้งยังเปนปจจัยชวยใน
ก�รตัดสินใจกำ�หนดแผนง�น ม�ตรก�ร และทรัพย�กร ที่ส�ม�รถรองรับก�รดำ�เนินง�น
ไดอย�งมีประสิทธิภ�พและคุมค�กับก�รลงทุน องคประกอบพื้นฐ�น ไดแก กระบวนก�ร
ทรัพย�กรบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ
นอกจ�กนี้ ก�รว�งแผนและก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับองคประกอบพืน้ ฐ�นดังกล�ว
จะมีสว นชวยใหก�รลงมือปฏิบตั มีิ ผลลัพธประก�รเดียวกันอย�งคงทีและ
่ สม่�ำ เสมอทุกครัง้
ซึ่งจะทำ�ใหเปนที่ยอมรับไดโดยทั่วไป


9.1.กระบวนการ
ก�รกำ�หนดกระบวนก�รทำ�ง�น จะชวยว�งแนวปฏิบตั ใน
ิ ก�รจัดทำ�หรือแปลง
เอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เปนระบบและมีม�ตรฐ�น
เดียวกัน มีเสนท�งเดินของง�นที่เปนรูปธรรมอย�งชัดเจน และส�ม�รถติดต�มและตรวจ
สอบไดโดยง�ย ทัง้ นี้ กระบวนก�รทำ�ง�น อ�จแบงไดเปน 2 ระดับ คือ กระบวนก�รทำ�ง�น
ต�ม โครงสร�ง และ รูปแบบ ก�ร ดำ�เนินง�น และ กระบวนก�ร ทำ�ง�น ต�ม ขั้นตอน และ
วิธีก�ร
9.1.1 กระบวนการทํางานตามโครงสรางและรูปแบบการดําเนินงาน
ใน ส ว น ของ กระบวนก�ร ทำ � ง�น ต�ม โครงสร � ง และ รู ป แบบ ก�ร
ดำ�เนินง�นนัน้ เปนก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�นต�มโครงสร�งของส�ยง�น หน�ที่ และคว�ม
รับผิดชอบ ทัง้ นี้ ก�รกำ�หนดโครงสร�งหรือรูปแบบก�รดำ�เนินง�นในก�รจัดทำ�หรือแปลง
เอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อ�จแบงเปนส�ยง�นหลัก
ในด�นต�งๆ ที่สอดคลองกับขั้นตอนของก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวม เชน
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• ดานการบริหารจัดการ
เปนก�รบริห�รจัดก�รในภ�พรวม ไดแก ก�รว�งแผนและควบคุม
ดูแลใหง�นด�นขอมูลอิเล็กทรอนิกสขับเคลื่อนไปไดอย�งมีประสิทธิภ�พ ก�รวิเคร�ะห
เชิงธุรกิจ เพือ่ ตรวจสอบขัน้ ตอนก�รทำ�ง�นของกระบวนก�รเดิมและกระบวนก�รใหมให
ดำ�เนินไดอย�งตอเนือ่ งและมีบูรณ�ก�รระหว�งกัน ก�รติดตอสือ่ ส�ร ก�รบริห�รทรัพย�กร
ต�งๆ และก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง เปนตน
• ดานการจัดการและควบคุมระบบ
เนื่องจ�กกระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส จำ�เปนตองใชเทคโนโลยี เครื่องมือ ระบบ และอุปกรณ
คอมพิวเตอรหล�ยสวนในก�รดำ�เนินง�น ซึ่งสิ่งต�งๆ เหล�นี้ จะตองทำ�ง�นสอดคลองกัน
ไดเปนอย�งดี และตอเนือ่ งตลอดทัง้ กระบวนก�ร ดังนัน้ ก�รจัดก�รและควบคุมระบบก�ร
จัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส จึงนับเปน
สวนสำ�คัญทีจ่ ะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกระบวนก�รทำ�ง�นดังกล�วดำ�เนินไปอย�ง
มีประสิทธิภ�พโดยสม่ำ�เสมอทุกขั้นตอน
• ดานระบบสนับสนุน
ระบบสนับสนุนจะเปนสวนของก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�
สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น โดยชวยจัดห�หรือเตรียมคว�มพรอมในก�รใหบริก�รด�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและระบบหรืออุปกรณ เชน ก�รพัฒน�และจัดห�ระบบและอุปกรณซอฟตแวร
และฮ�รดแวร ทีจำ่ �เปนตอก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ก�รทดสอบและบำ�รุงรักษ�ระบบขอมูล ก�รสำ�รองขอมูลและบริก�รกูคื น
ขอมูล ก�รแจงเตือนภัยต�งๆ ก�รโอนย�ยระบบ ก�รจัดทำ�แผนสำ�รองฉุกเฉิน เปนตน
9.1.2 กระบวนการทํางานตามขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนก�รทำ�ง�นต�มขั้นตอนและวิธีก�ร เปนก�รควบคุมก�รปฏิบัติ
ง�น ใหเปนไปต�มขั้นตอนและวิธีก�รที่ไดกำ�หนดไว โดยก�รจัดทำ�เปนคูมือก�รทำ�ง�น
สำ�หรับใชอ�งอิง เพือ่ สร�งคว�มเชือ่ มัน่ ว� ก�รดำ�เนินง�นมีประสิทธิภ�พเชนเดิมสม่�ำ เสมอ
ทุกครัง้ ซึง่ จะสงผลใหคุณภ�พของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีคว�มน�เชือ่ ถือได ในระดับหนึง่
ต�มที่ไดมีก�รควบคุมกระบวนก�รก�รดำ�เนินง�นไว
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ก�รจัดทำ�คูมือก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ควรมีร�ยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีก�รปฏิบัติ รวมทั้ง
ขอกำ�หนดหรือม�ตรฐ�นท�งเทคนิคของเครื่องมือและอุปกรณ ที่จะชวยใหผูดำ�เนินง�น
ส�ม�รถอ�งอิงในก�รลงมือปฏิบตั ต�ม
ิ เพือ่ สร�งผลลัพธเชนเดียวกันไดทุกครัง้ โดยหัวขอ
ต�งๆ ที่อ�จกำ�หนดไวในคูมือก�รทำ�ง�น ไดแก
• วิธกี �รบันทึกขอมูลตัง้ ตนเกีย่ วกับเอกส�รและขอคว�มทีจ่ ะใชในก�ร
จัดทำ�หรือแปลงใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ใหส�ม�รถตรวจสอบแหลงทีม่ �
และแหลงกำ�เนิดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ดำ�เนินก�รจัดทำ�สร�งหรือแปลงขึ้นม�ได
• ขอกำ�หนดขั้นต่ำ�ของเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
 รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมสนับสนุนอืน่ ๆ
• ขั้นตอนและวิธีก�รใชง�นเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมก�รจัดทำ�
หรือ แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม ให อยู ใน รูป ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส และ โปรแกรม
สนับสนุนอื่นๆ
• ขั้นตอนและวิธีก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• วิธกี �รลงล�ยมือชือ่ ก�รลงล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส และวิธกี �รอืน่
ใด ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• ม�ตรก�รท�งเทคนิคและวิธีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
• ขั้นตอน วิธีก�ร และร�ยก�รหรือกรอบก�รตรวจสอบกระบวนก�ร
จัดทำ�หรือแปลง ก�รตรวจยืนยันคว�มถูกตองและครบถวน และก�รตรวจยืนยันคุณภ�พ
ด�นอื่นๆ ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• ขั้นตอนและวิธีก�รบันทึกหลักฐ�นก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�หรือแปลง
เอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• วิธีก�รแกไขปญห�เบื้องตน ในกรณีเกิดเหตุไมพึงประสงค
• ขอแนะนำ�เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ม�ตรฐ�นอ�งอิง และเทคนิค
ต�งๆ
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ทัง้ นี้ คูม อื ก�รทำ�ง�นควรแสดงขัน้ ตอนทีชั่ ดเจนทัง้ ในรูปของขอคว�ม
แผนภูมิ แผนผัง หรือรูปภ�พ มีคำ�อธิบ�ยวิธีก�รทำ�ง�นที่ละเอียด ชัดเจน และเข�ใจง�ย
พรอมแสดงตัวอย�งประกอบ ในกรณีทขัี่ น้ ตอนหรือวิธกี �รหนึง่ ๆ อ�จมีคว�มซับซอนและ
เข�ใจย�ก


9.2.เครื่องมือและอุปกรณ
เครือ่ งมือและอุปกรณเปนองคประกอบพืน้ ฐ�น ทีสำ่ �คัญสำ�หรับก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ก�รกำ�หนดคุณสมบัติ
ขั้นต่ำ�และมีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชดำ�เนินก�รจัดทำ�และก�ร
แปลง จะทำ�ใหก�รดำ�เนินง�นมีคว�มตอเนื่องและส�ม�รถผลิตขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี
คุณสมบัติพึงประสงคและมีคุณภ�พได
เครื่องมือและอุปกรณที่สำ�คัญ ไดแก เครื่องมือและอุปกรณท�งฮ�รดแวร
ซอฟตแวร และระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสนับสนุนอื่นๆ
9.2.1 เครื่องมือและอุปกรณทางฮารดแวร
เครื่องมือและอุปกรณท�งฮ�รดแวรสวนใหญ ที่ใชในก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มที่อยูในรูปของกระด�ษใหเปนภ�พเอกส�รอิเล็กทรอนิกส
สวนใหญจะเปนเครื่องมือท�งแสง โดยใชหลักก�รถ�ยจ�กภ�พจริง หรือถ�ยภ�พจ�ก
เอกส�รกระด�ษ แปลงไปเปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน เครือ่ งคอมพิวเตอร เครือ่ งมือ
สำ�หรับก�รแปลง หนวยแสดงผลหรือจอภ�พ เปนตน
• เครือ่ งคอมพิวเตอร จัดเปนอุปกรณกล�งของกระบวนก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชในก�รปอน จัดเก็บ
จัดก�ร และแจกจ�ยขอมูลออก และเปนอุปกรณที่พวงตอกับเครื่องแปลงเอกส�รและ
ขอคว�ม ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชง�นนี้จะตองกำ�หนดคุณสมบัติและวงจำ�กัด
(parameter) ของก�รสร�งหรือแปลง ในเบื้องตนไวดวย นอกจ�กนี้ เครื่องคอมพิวเตอร
ควรส�ม�รถปอนขอมูลในระดับเมต�ด�ต� (metadata) ซึง่ หม�ยถึงขอมูลทีใช
่ แสดงประวัติ
ของเอกส�รและขอคว�ม ที่จัดทำ�หรือแปลงดวย พรอมทั้งมีอุปกรณเสริมที่ชวยปรับปรุง
คุณภ�พด�นต�งๆ และจอภ�พที่ส�ม�รถแสดงผลใหเห็นเอกส�รและขอคว�มไดเต็มหน�
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ในขณะที่มีก�รจัดทำ�หรือแปลง และเพื่อใหกระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและ
ขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสทำ�ง�นอย�งตอเนื่องและมีประสิทธิภ�พ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสำ�หรับก�รจัดทำ�หรือแปลงนี้ควรแยกสำ�หรับก�รใชง�นเปนก�ร
เฉพ�ะเท�นั้น
• เครื่องมือสําหรับการแปลง เปนเครื่องมือที่ใชในก�รแปลงเอกส�ร
และขอคว�มในรูปของกระด�ษ หรือในรูปแบบท�งก�ยภ�พที่เปนแผนดวยก�รกร�ดจับ
ภ�พของเอกส�รและขอคว�มทัง้ หมด เชน เครือ่ งกร�ดภ�พหรือเครือ่ งสแกนเนอร (scanner)
โดยเครือ่ งทีใช
่ ในก�รแปลงตองเชือ่ มตอกับเครือ่ งคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ เพือ่ ควบคุม
ก�ร ประมวลผล ของ ก�ร แปลง เอกส�ร และ ขอคว�ม รวมทั้ง ก�ร แสดงผล ของ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ได ถูกตอง ครบถวน และ สมบูรณ เทียบเคียง กับ เอกส�ร และ ขอคว�ม
ตนฉบับ ทั้งนี้ อ�จจะมีก�รกำ�หนดประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือแปลงเอกส�ร
และขอคว�มไวดวยก็ได
• หนวยแสดงผล เปนอุปกรณที่ใชแสดงขอมูลหรือผลลัพธจ�กก�ร
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรใหผูใชเห็นไดทันที แบงเปน 2 ประเภทคือ 1) หนวย
แสดงผลชัว่ คร�ว (soft copy) จะแสดงผลออกม�ใหผูใช
 ไดรับทร�บในขณะนัน้ แตเมือ่ เลิก
ก�รทำ�ง�นหรือเลิกใชแลวผลนั้นก็จะห�ยไป แตถ�ตองก�รเก็บผลลัพธนั้นก็ส�ม�รถสง
ถ�ยไปเก็บในหนวยเก็บขอมูลสำ�รอง เพือ่ ใหส�ม�รถใชง�นไดในภ�ยหลัง หนวยแสดงผล
ชั่วคร�ว ไดแก จอภ�พ (monitor) อุปกรณฉ�ยภ�พ (projector) เปนตน และ 2) หนวย
แสดงผลถ�วร (hard copy) จะแสดงผลที่ส�ม�รถจับตอง และเคลื่อนย�ยไดต�มตองก�ร
มักจะออกม�ในรูปของกระด�ษ อุปกรณที่ใชเชน เครื่องพิมพ (printer) หนวยแสดงผลที่
เปนจอภ�พจะตองมีขน�ดที่ส�ม�รถแสดงเอกส�รและขอคว�มไดทั้งหน� และมีคว�ม
ละเอียด14 เพียงพอที่จะแสดงผลบนจอภ�พไดอย�งชัดเจน
14 ในสวนของจอภ�พ บนจอภ�พจะประกอบดวยจุดจำ�นวนม�กม�ย จุดเหล�นัน
้ เรียกว� พิกเซล (pixel) ถ�

มีพกิ เซลจำ�นวนม�กก็จะทำ�ใหผูใ ชมองเห็นภ�พบนจอไดชัดเจนม�กขึน้ จอภ�พที่มีคว�มละเอียดต่�ำ (low
resolution) จะมีคว�มละเอียดเท�กับ 800x600 พิกเซล (แสดงผลในภ�วะกร�ฟกอย�งนอยในแนวนอน 800
จุด ในแนวตัง้ 600 จุด) และสำ�หรับจอภ�พทีมี่ คว�มละเอียดสูง (high resolution) จะนิยมใชคว�มละเอียดที่
1024x768, 1280x1024 หรือ 1600x1200 พิกเซล (แหลงขอมูล http://pirun.ku.ac.th/~b5055047/output.html
และ http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20hard4.htm)
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9.2.2 เครื่องมือและอุปกรณทางซอฟตแวร
เครื่องมือและอุปกรณท�งซอฟตแวรสวนใหญจะเปนซอฟตแวรระบบ
(System software) และซอฟตแวรประยุกตต�งๆ (applications software) ที่ใชสร�งขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน ซอฟตแวรประมวลคำ� (word processing software) ซอฟตแวรต�ร�ง
ทำ�ง�น (spreadsheet software) ซอฟตแวรนำ�เสนอ (presentation software) หรือ ซอฟตแวร
สำ�เร็จ (package) อื่นๆ โดยผลผลิตที่ได จะเปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสชนิดต�ง ๆ ต�ม
แตซอฟตแวรจะผลิตขึ้นม�
ตัวอย�งซอฟตแวรทีอ�จ
่ ใชเพิม่ เติมคือ ซอฟตแวรประมวลผลภ�พ หรือ
ซอฟตแวรก�รวิเคร�ะหภ�พ (Optical Character Recognition (OCR) software) ที่จะชวย
ใหก�รแปลงเอกส�รและขอคว�มใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีเป
่ นภ�พทีมี่ คว�มสมบูรณ
ม�กขึ้น โดยติดตั้งเพิ่มเติมเข�ไปในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอพวงกับเครื่องสแกนเนอร
นอกจ�กนี้ ยังมีตัวอย�งซอฟตแวรทีใช
่ ในก�รแปลงเอกส�รและขอคว�มรูปแบบต�งๆ เชน
Word, Excel, PowerPoint ใหเปนไฟลแบบ PDF (Portable Document Format) โดยยังคง
รูปแบบและเนื้อห�ของเอกส�รและขอคว�มตนฉบับเหมือนเดิมทุกประก�ร
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แหลงขอมูลและเอกสารอางอิง

ภาษาไทย
1. ประก�ศกระทรวง เทคโนโลยี ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เรื่อง หลักเกณฑ
ก�รเก็บรักษ�ขอมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอรของ ผูใหบริก�ร พ.ศ. 2550
2. ม�ตรฐ�น ก�ร รั ก ษ� คว�ม มั่ น คง ปลอดภั ย ใน ก�ร ประกอบ ธุ ร กรรม ท�ง
อิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่น 2.5) ประจำ�ป 2550 โดย คณะอนุกรรมก�รด�นคว�ม
มั่นคง ปลอดภัย ใน คณะกรรมก�ร ธุรกรรม ท�ง อิเล็กทรอนิกส จัดพิมพ และ
เผยแพรโดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงช�ติ
3. ร�งแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ (2552)
โดย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงช�ติ
4. วิ ธี ก �ร สแกน ภ�พ โดย สำ � นั ก ง�น เทคโนโลยี ส�รสนเทศ มห�วิ ท ย�ลั ย
สงขล�นครินทร วิทย�เขตตรัง
5. เทคนิ ค ก�ร สแกน ภ�พ เพื่ อ ใช กั บ เอกส�ร บน เว็ บ โดย ศู น ย เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงช�ติ
6. คว�มรูเบื
 อ้ งตนเกีย่ วกับก�รพิสจู นตัวตน (2547) เรียบเรียงโดย สิรพร
ิ จิตตเจริญธรรม
เส�วภ� ป�นจันทร และ เลอศักดิ์ ลิม้ วิวฒ
ั นกุล ศูนยประส�นง�นก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยคอมพิวเตอร ประเทศไทย ภ�ยใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงช�ติ
ภาษาอังกฤษ
1. Digitisation Standard, 2007, Archives New Zealand, Government
Recordkeeping Group
2. FDsys Operational Specification for Converted Content (version 3.3)
Specifications and metrics for Converted Content – a functional solution for
the Future Digital System (FDsys), 2006, United States Government Printing
Office (GPO)
3. Guideline for the Digitisation of Paper Records, 2006, Queensland State Archive
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4. Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public
domain, particularly those held by libraries and archives (2002) by IFLA and
ICA (International Council on Archives) for UNESCO
5. ISO/IEC 27001:2005 Information Technology - Security Techniques Specification for an Information Security Management System, International
Organization for Standardization
6. ISO/IEC 27002:2005 Information Technology - Security Techniques - Code
of Practice for Information Security Management, International Organization
for Standardization
7. ISO/TR 15489-1:2001(E) Information and Documentation – Records
Management – Part 1: General, International Organization for Standardization
8. ISO/TR 15489-2:2001(E) Information and Documentation – Records
Management – Part 2: Guidelines, International Organization for Standardization
9. ISO 23081-1:2006 (E) Information and Documentation – Records management
processes – Metadata for records – Part 1: Principles
10. NARA Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for
Electronic Access: Creation of Production Master Files - Raster Images (June
2004), U.S. National Archives and Records Administration
11. NIST 800-30 Risk Management Guide for Information Technology
Systems (2002), National Institute of Standards and Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

ภาคผนวก
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ภาคผนวกก:มาตราของกฎหมายที่เกี่ยวของ

กฎหม�ยทีใช
่ อ�งอิงในสวนของเรือ่ งเอกส�รและขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
คือ พระร�ชบัญญัตวิ �ดวยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 โดยม�ตร�ที่เกี่ยวของอย�งนอยไดแก ม�ตร� 9, 10, 11, 12, 12/1, 25 และ 26
ดังมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

มาตรา9ในกรณีทบุี่ คคลพึงลงล�ยมือชือ่ ในหนังสือ ใหถือว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้น มีก�รลงล�ยมือชื่อแลว ถ�
(1) ใชวิธีก�รที่ส�ม�รถระบุตัวเจ�ของล�ยมือชื่อ และส�ม�รถแสดงไดว�เจ�ของ
ล�ยมือชื่อรับรองขอคว�มในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นว�เปนของตน และนิติบุคคลดวย
วิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส ดวยโดยอนุโลม
(2) วิธีก�รดังกล�วเปนวิธีก�รที่เชื่อถือไดโดยเหม�ะสมกับวัตถุประสงคของก�ร
สร�งหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคำ�นึงถึงพฤติก�รณแวดลอมหรือขอตกลงของ
คูกรณี
วิธีก�รที่เชื่อถือไดต�ม (2) ใหคำ�นึงถึง
ก. คว�มมัน่ คงและรัดกุมของก�รใชวิธกี �รหรืออุปกรณในก�รระบุตัวบุคคล สภ�พ
พรอมใชง�นของท�งเลือกในก�รระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับล�ยมือชื่อที่กำ�หนดไว
ในกฎหม�ย ระดับคว�มมั่นคงปลอดภัยของก�รใชล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ก�รปฏิบัติ
ต�มกระบวนก�รในก�รระบุตัวบุคคล ผูเป
 นสือ่ กล�ง ระดับของก�รยอมรับหรือไมยอมรับ
วิธีก�รที่ใชในก�รระบุตัวบุคคลในก�รทำ�ธุรกรรม วิธีก�รระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวล�ที่มี
ก�รทำ�ธุรกรรมและติดตอสื่อส�ร
ข. ลักษณะ ประเภท หรือขน�ดของธุรกรรมที่ทำ� จำ�นวนครั้งหรือคว�มสม่ำ�เสมอ
ในก�รทำ�ธุรกรรม ประเพณีท�งก�รค�หรือท�งปฏิบัติ คว�มสำ�คัญ มูลค�ของธุรกรรม
ที่ทำ� หรือ
ค. คว�มรัดกุมของระบบก�รติดตอสื่อส�ร
ใหนำ�คว�มในวรรคหนึ่งม�ใชบังคับกับก�รประทับตร�ของ นิติบุคคลดวยวิธีก�ร
ท�งอิเล็กทรอนิกส ดวยโดยอนุโลม
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มาตรา10 ในกรณีทกฎหม�ย
ี่
กำ�หนดใหนำ�เสนอหรือเก็บรักษ�ขอคว�มใดในสภ�พ
ที่ เป น ม� แต เ ดิ ม อย � ง เอกส�ร ต น ฉบั บ ถ � ได นำ � เสนอ หรื อ เก็ บ รั ก ษ� ใน รู ป ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ต�มหลักเกณฑดังตอไปนี้ ใหถือว�ไดมีก�รนำ�เสนอหรือเก็บรักษ�เปน
เอกส�รตนฉบับต�มกฎหม�ยแลว
(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีก�รที่เชื่อถือไดในก�รรักษ�คว�มถูกตองของ
ขอคว�มตั้งแตก�รสร�งขอคว�มเสร็จสมบูรณ และ
(2) ส�ม�รถแสดงขอคว�มนั้นในภ�ยหลังได
คว�มถูกตองของขอคว�มต�ม (1) ใหพิจ�รณ�ถึงคว�มครบถวน และไมมีก�ร
เปลี่ยนแปลงใดของขอคว�ม เวนแตก�รรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือ ก�รเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทีอ�จจะ
่
เกิดขึน้ ไดต�มปกติในก�รติดตอสือ่ ส�ร ก�รเก็บรักษ� หรือก�รแสดงขอคว�ม
ซึ่งไมมีผลตอคว�มถูกตองของขอคว�มนั้น
ในก�รวินิจฉัยคว�มน�เชื่อถือของวิธีก�รรักษ�คว�มถูกตองของขอคว�มต�ม (1)
ใหพิเคร�ะหถึงพฤติก�รณทีเกี
่ ย่ วของ ทัง้ ปวง รวมทัง้ วัตถุประสงคของก�รสร�งขอคว�มนัน้
ในกรณีที่มีก�รทำ�สิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสต�มวรรคหนึ่งสำ�หรับใช
อ�งอิง ขอคว�มของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ห�กสิง่ พิมพออกนัน้ มีขอคว�มถูกตองครบถวน
ตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส และมีก�รรับรองสิง่ พิมพออกโดยหนวยง�นทีมี่ อำ�น�จต�มที่
คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนดแลว ใหถือว�สิ่งพิมพออกดังกล�วใชแทนตนฉบับได
มาตรา11 ห�มมิใหปฏิเสธก�รรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพย�นหลักฐ�นใน
กระบวนก�รพิจ�รณ�ต�มกฎหม�ยทัง้ ในคดีแพง คดีอ�ญ� หรือคดีอืน่ ใด เพียงเพร�ะเหตุว�
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใน ก�ร ชั่ง น้ำ�หนัก พย�น หลักฐ�น ว� ขอมูล อิเล็กทรอนิกส จะ เชื่อถือ ได หรือไม
เพียงใดนัน้ ใหพิเคร�ะหถึงคว�มน�เชือ่ ถือของลักษณะหรือวิธกี �รทีใช
่ สร�ง เก็บรักษ� หรือ
สื่อส�รขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีก�รเก็บรักษ� คว�มครบถวน และไมมีก�ร
เปลี่ยนแปลงของขอคว�ม ลักษณะ หรือวิธีก�รที่ใชในก�รระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล
รวมทั้งพฤติก�รณที่เกี่ยวของทั้งปวง
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ใหนำ�คว�มในวรรคหนึง่ ม�ใชบังคับกับสิง่ พิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย

มาตรา12 ภ�ยใตบังคับบทบัญญัตม�ตร�
ิ
10 ในกรณีทกฎหม�ย
ี่
กำ�หนดใหเก็บรักษ�
เอกส�ร หรือขอคว�มใด ถ�ไดเก็บรักษ�ในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสต�มหลักเกณฑดัง
ตอไปนี้ ใหถือว�ไดมีก�รเก็บรักษ�เอกส�รหรือขอคว�มต�มที่กฎหม�ยตองก�รแลว
(1) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ ส�ม�รถเข�ถึงและนำ�กลับม�ใชได โดยคว�มหม�ยไม
เปลี่ยนแปลง
(2) ไดเก็บรักษ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบที่เปนอยูในขณะที่สร�ง
สง หรือไดรบั ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้ หรืออยูใน
 รูปแบบทีส�ม�รถ
่
แสดงขอคว�มทีสร
่ �ง
สง หรือไดรับใหปร�กฏอย�งถูกตองได และ
(3) ไดเก็บรักษ�ขอคว�มสวนทีระบุ
่ ถึงแหลงกำ�เนิด ตนท�งและปล�ยท�งของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวล�ที่สงหรือไดรับขอคว�มดังกล�ว ถ�มี
คว�มในวรรคหนึง่ มิใหใชบังคับกับขอคว�มทีใช
่ เพียงเพือ่ วัตถุประสงคในก�รสงหรือรับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หนวยง�นของรัฐทีรั่ บผิดชอบในก�รเก็บรักษ�เอกส�รหรือขอคว�มใด อ�จกำ�หนด
หลักเกณฑร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเก็บรักษ�เอกส�รหรือขอคว�มนั้นได เท�ที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในม�ตร�นี้

มาตรา12/1ใหนำ�บทบัญญัติในม�ตร� 10 ม�ตร� 11 และม�ตร� 12 ม�ใชบังคับ
กับเอกส�รหรือขอคว�มที่ไดมีก�รจัดทำ�หรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในภ�ยหลัง ดวยวิธกี �รท�งอิเล็กทรอนิกส และก�รเก็บรักษ�เอกส�รและขอคว�มดังกล�ว
ดวย โดยอนุโลม
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ต�มวรรคหนึ่งใหเปนไปต�มหลักเกณฑและวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

มาตรา25ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทำ�ต�มวิธีก�รแบบปลอดภัย
ที่กำ�หนดในพระร�ชกฤษฎีก� ใหสันนิษฐ�นว� เปนวิธีก�รที่เชื่อถือได
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มาตรา26ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือว�เปนล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ที่เชื่อถือได
(1) ขอมูลสำ�หรับใชสร�งล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจ�ของ
ล�ยมือชื่อโดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภ�ยใตสภ�พที่นำ�ม�ใช
(2) ในขณะสร�งล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสำ�หรับใชสร�งล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส อยู ภ�ยใต ก�ร ควบคุม ของ เจ�ของ ล�ยมือชื่อ โดย ไมมี ก�ร ควบคุม ของ
บุคคลอื่น
(3) ก�รเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดแกล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสนับแตเวล�ทีได
่ สร�งขึน้
ส�ม�รถจะตรวจพบได และ
(4) ในกรณีทกฎหม�ย
ี่
กำ�หนดใหก�รลงล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสเปนไปเพือ่ รับรอง
คว�มครบถวนและไมมก�ร
ี เปลีย่ นแปลงของขอคว�มก�รเปลีย่ นแปลงใด แกขอคว�มนัน้
ส�ม�รถตรวจพบไดนับแตเวล�ที่ลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนก�รจำ�กัดว�ไมมีวิธีก�รอื่นใด ที่แสดงไดว�เปน
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได หรือก�รแสดงพย�นหลักฐ�นใดเกี่ยวกับคว�มไมน�
เชื่อถือของล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
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ภาคผนวกข:ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมตาดาตา(Metadata)15

สืบเนื่องจ�กก�รเผยแพรและก�รบันทึกขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส มีปริม�ณ
เพิ่มม�กขึ้นอย�งรวดเร็ว สงผลใหก�รสืบคนเพื่อใหไดขอมูลที่ตองก�รมีคว�มยุงย�กและ
ซับซอนม�กขึน้ ก�รจัดทำ�เมต�ด�ต�เพือ่ บอกถึงคุณลักษณะและร�ยละเอียดของขอมูลต�ม
ลักษณะเฉพ�ะที่แทจริงในแตละไฟลและ/หรือร�ยก�รของขอมูล จึงนับเปนดัชนีนำ�ไปสู
ก�รสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภ�พ และรวดเร็ว
เมต�ด�ต�มีคุณสมบัติหลัก 2 ประก�ร คือ 1) เปนขอมูลที่มีโครงสร�ง และ 2)
เมต�ด�ต�ตองอธิบ�ยทรัพย�กรส�รสนเทศหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ
ก�รจัดทำ�เมต�ด�ต�มีวัตถุประสงคเพื่อใชอธิบ�ยลักษณะและร�ยละเอียดของ
ทรัพย�กรส�รสนเทศหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน คำ�อธิบ�ยชือ่ ขอมูล เจ�ของขอมูล หัว
เรื่อง ลักษณะ และคำ�สำ�คัญของขอมูลนั้นๆ เพื่อใหส�ม�รถสืบคนขอมูลที่ตองก�รไดโดย
สะดวก
ประเภทของเมตาดาตา
เมต�ด�ต�จำ�แนกออกไดเปนหล�ยประเภทขึน้ อยูกั บลักษณะของก�รใชประโยชน
ไดแก
• เมตาดาตาในเชิงพรรณนา (Descriptive Metadata) ใชเพือ่ ก�รคนห�และก�รระบุ
ขอมูล
• เมตาดาตาในเชิงโครงสราง (Structural Metadata) ใชเพื่อแสดงและนำ�ท�งให
ผูใชส�ม�รถเข�ถึงขอมูลนั้นได โดยก�รคลิกไปต�มลำ�ดับ ซึ่งประกอบดวยขอมูลก�รจัด
หมวดหมูของวัตถุนั้น (ไมใชจัดหมวดหมูด�นเนื้อห�) เชน ตู >> ลิ้นชัก >> โฟลเดอร >>
แฟมแตละแฟม >> เอกส�รแตละชิ้น
15 แหลงขอมูล http://stks.or.th/elearning/

http://maxcrazy.multiply.com/journal/item/3/3
http://www.stks.or.th/wiki/doku.php?id=metadata:goodmetadata
Metadata กับหองสมุดดิจทิ ลั , 2549, รศ. ดร. สมพร พุทธ�พิทกั ษผล
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• เมตาดาตาในเชิงการจัดการ (Administrative Metadata) ใชเพื่อแสดงขอมูลก�ร
จัดก�ร เชน วันที่ผลิต รูปแบบของไฟล ผูผลิตหรือหนวยง�นเจ�ของขอมูลนั้น
• เมตาดาตาในเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ใชเพือ่ แสดงขอมูลเชิงเทคนิค เชน
ฮ�รดแวร/ซอฟตแวรที่ใชในก�รจัดทำ�หรือแปลงขอมูล รูปแบบของไฟล อัตร�สวนของ
ก�รบีบอัดขอมูล (compression ration)
• เมตาดาตาในเชิงการบํารุงรักษา (Preservation Metadata) ใชเพือ่ แสดงขอมูลด�น
ก�รเก็บรักษ� เชน สภ�พท�งก�ยภ�พของตนฉบับ ก�รเก็บรักษ�ไฟล
• เมตาดาตาในเชิงการใชงาน (Use Metadata) ใชเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับประเภท
ของผูใชและลักษณะของก�รใช เชน ฉบับหรือรอบของก�รปรับปรุงขอมูลกับประเภท
ของผูใช เปนตน
มาตรฐานดับลินคอรเมตาดาตา(DublinCoreMetadataStandard)
ม�ตรฐ�นเมต�ด�ต�ที่เปนที่รูจักกันดี คือ ม�ตรฐ�นดับลินคอรเมต�ด�ต� (Dublin
Core Metadata Standard) เกิดจ�กแนวคิดในก�รสร�งขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จำ�เปนตองมี
ก�รกำ�หนดคำ�จำ�กัดคว�มต�มม�ตรฐ�น เพื่อชวยใหสืบคนขอมูลที่มีเนื้อห�ตรงกับคว�ม
ตองก�รได คณะทำ�ง�นดับลินคอรไดกำ�หนดชุดหนวยขอมูลยอย 15 หนวย สำ�หรับใช
พรรณน�ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเจ�ของผลง�นจัดทำ�เมต�ด�ต�ดวยตนเอง และ
ส�ม�รถสืบคนรวมกันกับฐ�นขอมูลต�งระบบได
ม�ตรฐ�นดับลินคอรเมต�ด�ต� เปนม�ตรฐ�นที่กำ�หนดคำ�อธิบ�ยเพื่อใหก�รใช
ภ�ษ� กำ�กับ เพิ่ม เปนระบบ เดียวกัน โดย เจ�ของ ผล ง�น ของ เอกส�ร ขอมูล ส�ม�รถ ใช
โครงสร�งดับลินคอรในก�รสร�งตนฉบับอิเล็กทรอนิกส หรืออ�จเขียนโปรแกรมจับคู
ภ�ษ�กำ�กับเพิ่มหนวยขอมูลยอยใหเปนดับลินคอรภ�ยหลังมีจุดยืนอยูที่ก�รใชโครงสร�ง
หนวยขอมูลยอยพื้นฐ�น 15 หนวย โดยไมบังคับว�ตองใชกฎเกณฑและร�ยละเอียดที่เจ�
ของง�นเห็นว�ไมจำ�เปน ใชง�นไดหล�กหล�ยระบบ (Interoperability) และไมจ�ำ กัดว�จะ
ใชอุปกรณและโปรแกรมเฉพ�ะ ผูใชง�นทั่วไปเข�ใจเนื้อห�ง�ยและไมตองใชเวล�ศึกษ�
น�น ส�ม�รถประยุกตใชสำ�หรับจัดโครงสร�งฐ�นขอมูลโดยก�รรวมหล�ยฐ�นขอมูลให
เสมือนเปนฐ�นขอมูลหนึง่ เดียว เปนชองท�งสูก�ร
 เข�ถึงขอมูลสะดวก รวดเร็ว และสืบคน
ครั้งเดียว ไดขอมูลทั้งหมด

70

สํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมต�ด�ต� (Dublin Core Metadata Elements Set)
ประกอบดวยชุดหนวยขอมูลที่แสดงลักษณะพื้นฐ�นของส�รสนเทศ 15 หนวยขอมูลยอย
เพือ่ ใหเกิดก�รพัฒน�ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และก�รทำ�ดัชนีสำ�หรับสืบคนขอมูลไดอย�งมี
ประสิทธิภ�พ

ไทย

ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมต�ด�ต�
(Dublin Core Metadata Elements Set)
อังกฤษ
ความหมาย

1. ชื่อเรื่อง

TITLE

ชื่อของทรัพย�กรส�รสนเทศที่กำ�หนดโดย
เจ�ของผลง�น หรือ สำ�นักพิมพ

2. ผูแตง หรือ
เจ�ของผลง�น

AUTHOR OR
CREATOR

ผูแตง หรือ เจ�ของ ผล ง�น บุคคล หรือ
หนวยง�น ที่ รับผิดชอบ เนื้อห� เชิง ปญญ�
ของส�รสนเทศ

3. หัวเรื่อง หรือ
คำ�สำ�คัญ

SUBJECT OR
KEYWORDS

หัวเรื่อง หรือ คำ�สำ�คัญ หัวขอ คำ�สำ�คัญ วลี
รหัสวิช� เลขหมู ที่อธิบ�ยเรื่องและเนื้อห�

4. ลักษณะ
DESCRIPTION
ร�ยละเอียด
ของส�รสนเทศ

ลักษณะ ร�ยละเอียดของส�รสนเทศ เชน
บทคัดยอ (กรณีทเป
ี่ นเอกส�ร) หรือ บรรย�ย
รูปร�ง ลักษณะก�รใชง�น (กรณีทเป
ี่ นวัตถุ)

5. สำ�นักพิมพ

หนวยง�นที่ผลิต ส�รสนเทศ ชิ้นที่เผยแพร
ใน รูปแบบ ปจจุบัน (อิเล็กทรอนิกส) เชน
สำ�นักพิมพ มห�วิทย�ลัย บริษัท เปนตน

PUBLISHER

6. ผูรวมง�น บุคคล OTHER
ผูร ว มง�น บุคคล หรือ หนวยง�นอืน่ นอกจ�ก
หนวยง�นอื่น
CONTRIBUTORS ผูแตงหรือเจ�ของผลง�นที่มีชื่อปร�กฏใน
นอกจ�กผูแตง
หัวขอ ผูแตง หม�ยถึงบุคคล หรือหนวยง�น
ทีมี่ สวนรวมสร�ง ผลง�นเชิงปญญ�ในระดับ
รองจ�กผูแตง
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ความหมาย

7. วัน เดือน ป

DATE

วัน เดือน ป ทีผลิ
่ ตผลง�นในรูปแบบปจจุบนั
(อิเล็กทรอนิกส)

8. ประเภท

RESOURCE
TYPE

ประเภท ของ ส�รสนเทศ เชน Web page
นวนิย�ย คำ�ประพันธ ร�งบทคว�ม บทคว�ม
ร�ยง�นวิช�ก�ร เรียงคว�ม พจน�นุกรม

9. รูปแบบไฟล

FORMAT

รูปแบบที่บันทึกส�รสนเทศ เชน text/html,
dbf, ASCII, Postscript file, jpeg/gif image,
xml

10. รูปแบบ
หรือเลขที่
ระบุเฉพ�ะ

RESOURCE
IDENTIFIER

รูปแบบ หรือเลขที่ระบุแหลงที่ม�หรือที่จัด
เก็บส�รสนเทศอิเล็กทรอนิกส ร�ยก�รนัน้ ๆ
เชน URL และ URN

11. ตนฉบับ

SOURCE

ผลง�นที่เปนที่ม�ของส�รสนเทศไมว�จะ
เปนเอกส�รหรืออยูในรูปอิเล็กทรอนิกส

12. ภ�ษ�

LANGUAGE

ภ�ษ�ที่ใชในก�รเรียบเรียงส�รสนเทศ เชน
ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ

13. เรื่องที่เกี่ยวของ RELATION

เรื่องหรือส�รสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

14. ขอบเขต

COVERAGE

ขอบเขตของส�รสนเทศ รวมถึงขอบเขตท�ง
ภูมิศ�สตรต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดไว

15. สิทธิ

RIGHT
ประก�ศระเบียบปฏิบตั เรื
ิ ่องลิขสิทธิ์ เพื่อให
MANAGEMENT ผูใช ส�รสนเทศ รับทร�บ และ ยอมรับ ขอ
ปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ ขณะที่ส�รสนเทศเรื่อง
นั้นๆ ปร�กฏบนจอภ�พ
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ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมต�ด�ต� ดังกล�วข�งตนแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1. หนวยขอมูลยอยที่เกี่ยวกับเนื้อห�ของทรัพย�กรส�รสนเทศ
2. หนวยขอมูลยอยที่เกี่ยวรูปแบบที่ปร�กฏใหใชง�น
3. หนวยขอมูลยอยที่เกี่ยวของกับทรัพยสินท�งปญญ�
เนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ

รูปแบบที่ปรากฏ
ใหใชงาน

ทรัพยสิน
ทางปญญา

Title (ชื่อเรื่อง)

Format (รูปแบบ)

Creator (เจ�ของ
ผลง�น)

Subject (หัวเรื่อง)

Language (ภ�ษ�)

Contributor
(ผูรวมง�น)

Source (ตนฉบับ)

Identifier (รหัส/ตัวบงชี้
ทรัพย�กรส�รสนเทศ)

Publisher
(สำ�นักพิมพ)

Date (ป)

Right (สิทธิ)

Description (ลักษณะ)
Relation
(เรื่องที่เกี่ยวของ)
Coverage (ขอบเขต)
Type (ประเภท)

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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แนวคิดการจัดทําเมตาดาตาสําหรับภาพ(TechnicalImagingMetadata)
จ�กก�รศึกษ�คูมือก�รแปลงเอกส�รกระด�ษใหเปนอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
ออสเตรเลีย พบว�หนวยง�นด�นม�ตรฐ�นส�รสนเทศ (The National Information Standards Organisation หรือ NISO) ของออสเตรเลีย ซึง่ เปนผูพ ฒ
ั น�ม�ตรฐ�นเมต�ด�ต�สำ�หรับ
ภ�พนิ่ง (metadata standard for still images) ไดกำ�หนดหนวยขอมูลยอยของเมต�ด�ต�
(metadata elements) สำ�หรับไฟลภ�พเปน 4 ประเภทคือ
• พ�ร�มิเตอรของภ�พ (Image parameters) ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐ�นในก�รสร�ง
ไฟลขอมูลขึน้ ใหมเปนไฟลภ�พทีแสดงให
่
เห็นไดบนจอภ�พของคอมพิวเตอรหรือผ�นสือ่
อิเล็กทรอนิกส
• ก�รสร�งไฟลภ�พ (Image creation) เปนเมต�ด�ต�แสดงขอมูลเชิงเทคนิค
เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน รูปแบบ วิธีก�ร เครื่องมือที่ใชในก�รจัดทำ�หรือแปลง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
• ก�รประเมินผลก�รแสดงไฟลภ�พ (Imaging performance assessment) เปนก�ร
ประเมินคุณภ�พของภ�พที่ปร�กฎ เชน คว�มละเอียดของสี คว�มคมชัดของภ�พ
• ประวัติก�รปรับเปลี่ยน (Change history) เปนกระบวนก�รบันทึก สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับขอมูลภ�พ
ตัวอย�งหนวยขอมูลยอยของเมต�ด�ต�เชิงเทคนิคที่ไดจัดทำ�โดยหอสมุดแหงรัฐ
ควีนสแลนด (State Library of Queensland) ปร�กฎในต�ร�งด�นล�งนี้
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ตัวอย�ง ขอกำ�หนด ของเม ต�ด� ต� สำ�หรับ ไฟล ภ�พ ของ ประเทศ นิวซีแลนด
(Archives New Zealand) มีดังนี้
• ตัวบงชี้หรือตัวระบุภ�พที่มีลักษณะเฉพ�ะ (unique digital image identifier)
• วันและเวล�ในก�รจัดทำ�หรือแปลง (date and time of digitization)
• ชื่อผูจัดทำ�หรือแปลง (name of agent: in-house operator or outsource bureau)
• เครื่องมือก�รจัดทำ�หรือแปลง (capture device: ฮ�รดแวร ซอฟตแวร)
• คุณลักษณะของภ�พ (calibration setting: คว�มละเอียดของสี คว�มคมชัดของ
ภ�พ เทคนิคก�รบีบอัดภ�พ)
• วิธีก�ร/กระบวนก�รจัดทำ�หรือแปลง
• ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนก�รของง�นหรือธุรกิจ
• ขน�ดของไฟลภ�พ
ตัวอย�งหนวยขอมูลยอยของเมต�ด�ต�ที่ส�ม�รถบันทึกแบบอัตโนมัติโดยระบบ
หรือโปรแกรมประยุกตโดยทั่วไป มีดังนี้
• ชื่อผูจัดทำ�หรือแปลง โดยระบบปฏิบัติก�รของคอมพิวเตอร (จ�กบัญชีชื่อผูเข�
ใชง�น)
• เครื่องมือก�รจัดทำ�หรือแปลง โดยระบบปฏิบัติก�รของคอมพิวเตอร รวมถึง
ฮ�รดแวร ซอฟตแวร และชุดของโปรแกรมขับอุปกรณ (driver version)
• วันและเวล�ในก�รจัดทำ�หรือแปลง โดยระบบปฏิบัติก�รของคอมพิวเตอร
• ก�รวัดคุณภ�พของไฟลภ�พ โดยโปรแกรมขับอุปกรณ (device driver)
• คุณลักษณะของไฟลภ�พ (คว�มละเอียดของสี คว�มคมชัดของภ�พ รูปแบบไฟล
เทคนิคก�รบีบอัดภ�พ) โดยซอฟตแวรก�รแปลงภ�พ
• ชื่อไฟลภ�พ โดยซอฟตแวรก�รแปลงภ�พ

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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ภาคผนวกค:ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องสแกนเนอร

สแกนเนอร (Scanner) เปนอุปกรณเชือ่ มตอกับเครือ่ งคอมพิวเตอรแบบกร�ฟฟกส
ทีมี่ หน�ทีใน
่ ก�รเปลีย่ นแปลงเอกส�รและขอคว�มตนฉบับ ทีเป
่ นรูปถ�ย ตัวอักษรบนหน�
กระด�ษ ภ�พว�ด ใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหคอมพิวเตอรส�ม�รถนำ�ขอมูลใน
เอกส�รและขอคว�มดังกล�วม�ใชประโยชนในก�รแสดงผล ทีหน
่ �จอ ทำ�ใหส�ม�รถแกไข
ตกแตงเพิ่มเติม และจัดเก็บขอมูลได
ประเภทของเครื่องสแกนเนอร
ลักษณะทั่วไปของสแกนเนอรในปจจุบัน แบงเปน 2 รูปแบบคือ
1. แบบที่มีอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (Sheet - Fed Scanner หรือ AutoDocument Feed Scanner) เปนเครือ่ งสแกนเนอรแบบใสกระด�ษแลวกระด�ษจะเลือ่ นผ�น
หัวสแกนเอง เปนก�รสแกนจ�กด�นบนหรือด�นหน� โดยสแกนเนอรจะทำ�ก�รปอน
(feed) กระด�ษเอง ก�รสแกนลักษณะนี้ส�ม�รถทำ�ไดครั้งละหล�ยแผน16

2. แบบทีต่ องวางกระดาษบนเครือ่ ง (Flatbed Scanner) เปนเครือ่ งสแกนเนอรแบบ
ว�งกระด�ษแลวใหหัวสแกนเลื่อนอ�นขอมูลจ�กกระด�ษ โดยกลไกก�รทำ�ง�นคล�ยกับ
เครือ่ งถ�ยเอกส�ร เรียกว� เปนก�รสแกนโดยก�รเปดฝ�เครือ่ งสแกนเนอร และนำ�กระด�ษ
ว�งที่เครื่อง ก�รสแกนลักษณะนี้ส�ม�รถ ทำ�ไดครั้งละหนึ่งแผน

16 ภ�พจ�ก http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=1250
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แมว� สแกนเนอรจะมีหล�กหล�ยรุน หล�กหล�ยยีห่ อ แตก�รใชง�นไมแตกต�งกัน
ม�กนัก คว�มรูในก�รใชสแกนเนอรรุนหนึ่ง ก็ส�ม�รถนำ�ไปประยุกตใชกับรุนอื่นและ
ยี่หออื่นได
ขอพิจารณาในการเลือกเครื่องสแกนเนอร
• โหมดภ�พทีสนั
่ บสนุน เชน โหมดภ�พสี ใชคว�มละเอียดของสี (Color bit Depth)
ที่ 42 บิต
• คว�มละเอียดของภ�พ (จุดตอนิ้ว) เชน คว�มละเอียด Optical 1600 x 3200 dpi
• คว�มเร็วในก�รสแกน เชน สแกนดวยคว�มเร็ว 25 วิน�ทีตอแผน
• ขน�ดของภ�พ เชน ขน�ดในก�รสแกนบ�งรุนสูงสุดถึง A3
• ก�รเชื่อมตอ เชน แบบที่มีส�ยตอเชื่อมแบบ Parallel, USB, Serial
• ก�รใชง�นในระบบเครือข�ย
• คว�มส�ม�รถเสริม เชน สแกนฟลม, สแกนวัตถุ 3 มิติ
ประเภทของโหมดที่ใชสแกนภาพแบงไดดังนี้
• RGB (Red, Green, Blue) – สำ�หรับรูปภ�พ ภ�พถ�ย แผนผัง แผนภูมิ ที่มีหล�ย
สี และหล�ยเฉดสี
• Grayscale - สำ�หรับรูปภ�พ ภ�พถ�ย แผนผัง แผนภูมิ ที่มีเฉดสีเปนสีเท�
• Bitonal – สำ�หรับขอคว�ม หรือล�ยเสน ที่มีเฉพ�ะสีดำ�และสีข�ว

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ภาคผนวกง:การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
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ในก�รทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส หรือแมแตก�รทำ�นิตกิ รรมสัญญ�โดยทัว่ ไป
นัน้ ควรมีม�ตรก�รในก�รระบุและยืนยันตัวตนของผูล งน�มในสัญญ�หรือผูจ ดั ทำ�และสง
เอกส�ร นั้น โดย ใช หลักก�ร ของ เทคโนโลยี ต�งๆ เชน เทคโนโลยี ก�ร เข�รหัส และ
เทคโนโลยีกุญแจส�ธ�รณะ เปนตน เพื่อสร�งล�ยมือชื่อซึ่งจะเปนสิ่งที่ใชในก�รระบุตัว
บุคคล (Authentication) และยังใชแสดงถึงเจตน�ในก�รยอมรับส�ระในเอกส�รหรือสัญญ�
นั้นๆ ซึ่งสัมพันธกับก�รปองกันไมใหมีก�รปฏิเสธคว�มรับผิด (non-repudiation) ดวย
ก�รลงล�ยมือชือ่ จะมีรูปแบบต�งๆ แตทีได
่ รบั ก�รยอมรับโดยทัว่ ไป คือ ล�ยมือชือ่
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในโครงสร�งพื้นฐ�น
กุญแจส�ธ�รณะ (Public Key Infrastructure)
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสร�งจ�กเทคโนโลยีเข�รหัสดวยกุญแจส�ธ�รณะ โดย
ก�รลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำ�กับขอคว�มที่ตองก�รสงผ�นเครือข�ย ผูสงขอคว�มจะ
ใชกุญแจสวนตัวของตนในก�รลงล�ยมือชื่อโดยกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร และผูรับ
จะส�ม�รถตรวจสอบคว�มถูกตองของล�ยมือชือ่ ดังกล�วโดยใชกุญแจส�ธ�รณะของผูส ง
โดยประโยชนของล�ยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสนัน้ นอกจ�กจะชวยระบุตัวผูส ง ขอมูลแลว ยัง
ชวยปองกันขอมูลใหมีคว�มถูกตองโดยไมไดผ�นก�รแกไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือห�กมี
ก�รแกไขม�กอนก็ส�ม�รถตรวจได
พื้นฐ�นของก�รเข�รหัสแบบอสมม�ตรโดยอ�ศัยกุญแจคูที่ไมเหมือนกันในก�ร
เข�รหัส และ ถอดรหัส และ ก�ร ใช “ กุญแจ สวนตัว” จะ เปน สวนสำ�คัญ ใน ก�ร สร�ง
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อใชยืนยันตัวบุคคล และใช
กุญแจอีกข�งหนึง่ ทีเรี
่ ยกว� “กุญแจส�ธ�รณะ” ในก�รถอดรหัส ซึง่ ทำ�หน�ทีสำ่ �คัญในก�ร
ตรวจสอบตัวบุคคล โดยเทคโนโลยีที่ใชนี้เรียกว� “เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure)”
กลไกก�รทำ�ง�นของ “เทคโนโลยี PKI” ในระบบรหัสแบบอสมม�ตร เพื่อก�ร
สร�งล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
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1) การสรางกุญแจคู (Key Pairs) กอนก�รสร�งล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ตอง
มีก�รสร�งรหัสตัวเลขสองจำ�นวนทีทำ่ �หน�ทีเป
่ นกุญแจคูขึ น้ ม�เสียกอนดวยกระบวนก�ร
ท�งคณิตศ�สตร โดยเจ�ของกุญแจคูจะตองเก็บกุญแจแรกที่เรียกว� “กุญแจสวนตัว” ไว
เปนคว�มลับเพื่อใหตนเองส�ม�รถใชกุญแจสวนตัวไดแตเพียงผูเดียวเท�นั้น ยกเวน ใน
กรณีของก�รมอบอำ�น�จใหบุคคลอืน่ ใช หรือ ในกรณีของนิตบิ คุ คลซึง่ ตองกระทำ�ก�รผ�น
บุคคลผูมีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทน และ โดยปกติก�รเก็บรักษ� “กุญแจสวนตัว” นั้นมักจะ
บันทึก และ เก็บ ไว ใน สม�รทก�รด ซึ่ง จะ ชวย ทำ�ใหเกิด คว�ม ปลอดภัย อีก ระดับ หนึ่ง
เนื่องจ�กจะลอกขอมูลรหัสสวนตัวนั้นไมได สวน “กุญแจส�ธ�รณะ” ก็จะเปดเผยไวใน
ระบบฐ�นขอมูลของผูประกอบก�รรับรอง (Certificaton Authority) เพื่อใหส�ม�รถ
ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลไดโดยง�ย
2) ขั้นตอนการแฮชหรือการยอยขอมูล (Hash Function) ในก�รสร�งล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสนั้น นอกจ�กจะตองมีรหัสทำ�หน�ที่เปนกุญแจคูแลว กอนสร�งล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ก็มีขัน้ ตอนสำ�คัญในก�รนำ�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือเอกส�รอิเล็กทรอนิกส
ทีผู่ ส ง ขอมูลประสงคจะสงใหแกผูร บั ขอมูลนำ�ม�คำ�นวณดวยกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร
ทีเรี
่ ยกว� “ขัน้ ตอนก�รแฮช (Hash Function)” หรือ One-way cryptography หรือ One-way
hash function เพื่อยอยหรือทำ�ใหขอมูลหรือเอกส�รอิเล็กทรอนิกสนั้นง�ยตอก�รคำ�นวณ
ท�งคณิตศ�สตรและก�รจัดสงใหผูรับขอมูล ในขั้นตอนตอไป ผลลัพธที่ไดจ�กขั้นตอน
ก�รแฮช จะทำ�ใหไดขอมูลที่ยอย (Message Digest) ซึ่งมีขน�ดเล็กลง และคว�มย�วคงที่
(Fixed Length) ทำ�ใหง�ยตอก�รดำ�เนินง�นขั้นตอไป

การสงขอมูลเขาไปในขั้นตอนการแฮช

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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3) การสรางลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส จะเปนก�รนำ�กุญแจสวนตัวม�ทำ�ก�รเข�รหัส
กับขอมูลทีแฮช
่ หรือขอมูลยอย (message digest) ซึง่ เร�กล�วว�นีคื่ อก�รทีซอฟต
่
แวรทำ�ก�ร
แปลง ขอมูล อิเล็กทรอนิกส เหล�นั้น ให เปน ล�ยมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส และ ล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสของผูจ ดั ทำ�กระบวนก�รนีก็้ จะมีลักษณะเฉพ�ะทีสั่ มพันธกบั ขอมูลแฮช และ
กุญแจสวนตัว กล�วคือ ทุกครั้งที่ขอมูลแฮช หรือกุญแจสวนตัวเปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดก็จะเปลี่ยนแปลงต�มไปดวย ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสจึง
ไมมีโอก�สซ้ำ�กัน

การเขารหัสขอมูลยอยดวยกุญแจสวนตัวเพื่อเปนการลงลายมือชื่อ

ขั้นตอนการเปรียบเทียบความถูกตองที่ปลายทาง เพื่อตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

4) หลังจ�ก สร�ง ล�ยมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส แลว ซอฟตแวร ก็ จะ นำ� ล�ยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดนั้น ไปแนบไวท�ยขอคว�มที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใชสงใหกับผูรับขอมูลตอไป และเพื่อประโยชนในก�รตรวจสอบตัวบุคคล โดยปกติ
ซอฟตแวรก็จะถูกตั้งโปรแกรมใหแนบกุญแจส�ธ�รณะ และใบรับรองกุญแจส�ธ�รณะ
ของผูสงขอมูลไปกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมดวยล�ยมืออิเล็กทรอนิกส เพื่อคว�ม
สะดวกของผูรับขอมูลในก�รตรวจสอบล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ดังนั้น ในก�รสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยแนบล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสไปดวย ก็จะประกอบดวยขอมูล
อิเล็กทรอนิกสถึง 3 สวน ไดแก (1) สวนแรก คือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีขอคว�มเดิม
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ซึง่ ใชในก�รติดตอสือ่ ส�รระหว�งบุคคลอันเปนขอคว�มทีอ่ �นออกและเข�ใจได (2) สวน
ที่สอง เปนล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และ (3) สวนสุดท�ย จะเปนกุญแจส�ธ�รณะพรอม
ใบรับรองกุญแจส�ธ�รณะของผูลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ก�รลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดังกล�วจะชวยยืนยันและระบุตัวตนของเจ�ของ
ล�ยมือชื่อพรอมกับก�รตรวจสอบขอมูลอิเล็กทรอนิกสและพิสูจนพรอมยืนยันดวยว�
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีจั่ ดสงหรือจัดเก็บนัน้ มีคว�มถูกตองและมีคว�มครบถวนของเนือ้ ห�
ตรงกันและไมผิดเพี้ยนจ�กเอกส�รและขอคว�มตั้งตนดวย

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ภาคผนวกจ:ตัวอยางรายการตรวจสอบ(AuditChecklist)
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จุดประสงค ของ ภ�คผนวก นี้ เพื่อ เปนก�ร นำ�เสนอ ตัวอย�ง วิธีก�ร ตรวจสอบ
และประเมินกระบวนก�รและผลของก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึง่ อ�จจะดำ�เนินก�รตรวจสอบโดยก�รใชร�ยก�รตรวจสอบ
(audit checklist) ดังตัวอย�งในต�ร�งด�นล�ง ก�รพิจ�รณ�จ�กหลักฐ�นและเอกส�รใน
ก�รปฏิบัติง�นว� ไดดำ�เนินก�รไดสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีก�รในก�รจัดทำ�หรือ
แปลงเอกส�รและขอคว�มใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 หรือไม ทั้งนี้
อ�จจะนำ�ขอกำ�หนดแนบท�ยประก�ศฯ ฉบับที่ 1 ม�ใช แตถ�เปนก�รตรวจสอบและรับรอง
ในระบบก�รหักบัญชีเช็คดวยภ�พเช็คและระบบก�รจัดเก็บภ�พเช็คของธน�ค�ร จะตอง
ใชขอกำ�หนดแนบท�ยประก�ศฯ ฉบับที่ 2

1

ลําดับ
o ตรวจสอบเอกส�รขั้นตอนก�ร
ปฏิบัติง�น
o ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นจริง
o สัมภ�ษณผูดำ�เนินง�นหรือ ผูที่
มีหน�ที่รับผิดชอบ
o ตรวจสอบก�รรับรองก�ร
ดำ�เนินง�น

วิธีการตรวจประเมิน

บันทึกและขอคิดเห็นของผูตรวจ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทำ�หรือแปลง
ตองมีคว�มหม�ย หรือรูปแบบเหมือนกับ
เอกส�รและขอคว�มเดิมซี่งนำ�ม�จัดทำ�
หรื อ แปลง ให อยู  ใน รู ป ของ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสโดยผูจัดทำ�หรือแปลงจะ
ตองตรวจสอบว�ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนัน้
มี ค ว�มหม�ย หรื อ รู ป แบบ เหมื อ นกั บ
เอกส�รและขอคว�มเดิม

รายการตรวจประเมิน

ผ�น

ตรวจประเมินโดย
(……………………………….)
…….. / ………… / ………...

ไมผ�น

คะแนน
1 2 3 4

ผลก�รตรวจประเมิน

มีเอกส�รแสดงขัน้ ตอนและกระบวนก�รใน
ก�รจัดทำ�หรือแปลงเอกส�รและขอคว�ม
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มีบันทึกหลักฐ�นก�รตรวจสอบและรับรอง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีได
่ จ�กก�รดำ�เนินง�น

หลักฐานและเอกสารที่ควรพบ
เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
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2

ลําดับ

วิธีการตรวจประเมิน

บันทึกและขอคิดเห็นของผูตรวจ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทำ�หรือแปลง o ตรวจสอบเอกส�รขั้นตอน
ขึน้ ดวยวิธกี �รทีเชื
่ อ่ ถือไดในก�รระบุตัวตน ปฏิบัติง�น
ผูรั บผิดชอบในก�รจัดทำ�หรือแปลงขอมูล o ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นจริง
o สัมภ�ษณผูดำ�เนินง�นหรือ
อิเล็กทรอนิกสนั้น
ผูที่มีหน�ที่รับผิดชอบ

รายการตรวจประเมิน

ผ�น

ตรวจประเมินโดย
(……………………………….)
…….. / ………… / ………...

ไมผ�น

คะแนน
1 2 3 4

ผลก�รตรวจประเมิน

มี ก�ร ประยุกต ใช เทคโนโลยี และ วิธีก�ร
ใน ก�ร ระบุ ตัวตน เชน เทคโนโลยี PKI
ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ใบรับรองดิจิทัล

หลักฐานและเอกสารที่ควรพบ
เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
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3

ลําดับ
o ตรวจสอบเอกส�รขั้นตอน
ปฏิบัติง�น
o ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นจริง
o สัมภ�ษณผูดำ�เนินง�นหรือ
ผูที่มีหน�ที่รับผิดชอบ
o ตรวจสอบบันทึก
ก�รดำ�เนินง�น

วิธีการตรวจประเมิน

บันทึกและขอคิดเห็นของผูตรวจ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทำ�หรือแปลง
โดยมีเทคโนโลยีและม�ตรก�รปองกันมิ
ให มี ก�ร เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก ไ ข เกิ ด
ขึ้นกับขอมูลนั้น เวนแตก�รรับรองหรือ
บันทึกเพิ่มเติม ซึ่งไมมีผลตอคว�มหม�ย
ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส และ ส�ม�รถ
ตรวจสอบได

รายการตรวจประเมิน

ผ�น

ตรวจประเมินโดย
(……………………………….)
…….. / ………… / ………...

ไมผ�น

คะแนน
1 2 3 4

มีก�รประยุกตใชเทคโนโลยีและวิธีก�ร
ในก�รควบคุมก�รเข�ถึงขอมูล เชน
เทคโนโลยีก�รเข�และถอดรหัส
(Cryptography)
ก�รกำ�หนดสิทธิผูใ ชง�นและก�รเข�ถึงขอมูล
ระบบก�รจัดเก็บขอมูลจร�จรท�ง
คอมพิวเตอร (Log File)
ม�ตรก�รและระบบก�รรักษ�
คว�มปลอดภัยขั้นพื้นฐ�นอื่นๆ
ผลก�รตรวจประเมิน

หลักฐานและเอกสารที่ควรพบ
เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
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4
3
2
1
0

มีเอกส�รประกอบและมีก�รดำ�เนินง�นจริงที่สอดคลองกันเกือบทั้งหมด

ไมมีเอกส�รประกอบแตมีก�รดำ�เนินง�นจริงที่สอดคลองกันทั้งหมด

ไมมีเอกส�รประกอบแตมีก�รดำ�เนินง�นจริงที่สอดคลองกันเกือบทั้งหมด

ไมมีเอกส�รประกอบและก�รดำ�เนินง�นจริงไมสอดคลองกัน

ระดับคะแนน

มีเอกส�รประกอบและมีก�รดำ�เนินง�นจริงที่สอดคลองกันทั้งหมด

เกณฑการพิจารณาคะแนน

คูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจัดทำ� อันประกอบดวยสำ�นักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และสถาบันน วัตกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในฐานะคณะทป่ี รึกษาโครงการจดั ทำ�ข อ เสนอแนะเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการ เพือ่ สง เสริม
และพัฒนาการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ภายใตคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส อันไดแก คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแล
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
คณะอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย คณะอนุกรรมการดานความมั่นคง
ปลอดภัย และคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนา  และวิจัยเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรม
ทางอเิ ล็กทรอนิกส ทีไ่ ดก รุณาใหค�ำ ปรึกษา แนะนำ� และตรวจสอบแกไขขอ บกพรองตา งๆ
ของคูมือหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ�หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูป
ของขอมูลอ ิเล็กทรอนิกสฉบับน ี้ ใหสำ�เร็จล ุลวงลงไดดวยดี
ขอขอบคุณผูแทนและผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวนที่ไดมีสวนชวยสนับสนุน
และใหความรว มมือในการแสดงขอ คดิ เห็นและใหค�ำ แนะนำ�ส�ำ หรับการจดั ทำ�คมู อื ฉบับน้ี
คณะผจู ดั ทำ�ห วังเปนอ ยางยิง่ ว า  คูม อื ห ลักเกณฑแ ละวธิ กี ารในการจดั ทำ�ห รือแ ปลงเอกสาร
และขอ ความใหอ ยูใ นรปู ข องขอ มูลอ เิ ล็กทรอนิกสจ ะมสี ว นชวยสง เสริมแ ละพฒ
ั นาการท�ำ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตอไป
คณะผูจัดทำ�
พฤศจิกายน 2553

