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คาบ 8 ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการจัดวางข้อมูล
ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
เมื่อได้กล่ำวถึงสถำปั ตยกรรมข้อมูลไปในคำบที่แล้ว คำบนี้จะได้
เน้ นเรื่องควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลหรือ Data Security
Slide 1 ซึ่งจำำเป็ นอย่ำงยิ่งต่อองค์กรสมัยใหม่ท่อ
ี ำศัยข้อมูลและ
สำรสนเทศสูงมำก จนเรียกได้ว่ำไม่อำจขำดสิ่งนี้ไปได้เลย
อีกส่วนหนึ่ งซึ่งจะเน้ นในคำบนี้คือกำรให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงกำร "จัด
วำง" ข้อมูลหรือ Data Placement ว่ำจะวำงข้อมูลที่มีอยู่ของ
องค์กรในลักษณะใด จะรวมไว้ท่เี ดียวตรงส่วนกลำง หรือจะปล่อย
ให้กระจัดกระจำยไปตำมที่ต่ำงๆ ซึ่งกำรจัดวำงข้อมูลนี้เป็ นประเด็น
ที่เริ่มมีควำมสำำคัญต่อองค์กรมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทุกส่วนทุกหน่ วย
งำนย่อยขององค์กรเริ่มใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพของกำรทำำงำนกันมำกขึ้น
สำำหรับองค์กรแล้ว ข้อมูลมีควำมสำำคัญเสมอ แต่ในปั จจุบันข้อมูลถูกบรรจุเข้ำไปในระบบสำรสนเทศมำกขึ้นเรื่อยๆ และ
ผนวกสัมพันธ์กับระบบงำนกำรดำำเนิ นธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด ทำำให้ข้อมูลหลักเปลี่ยนจำกรูปแบบของเอกสำรกระดำษไปเป็ น
เอกสำรอิเล็กทรอนิ กส์
ดังนั ้นในองค์กรสมัยใหม่ ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสำรสนเทศจึงมีควำมสำำคัญยิ่งยวดเพรำะแทบจะไม่มีสำำเนำหรือสำำรองอยู่ใน
รูปของกระดำษอย่ำงสมัยก่อนที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์กัน ควำมเสียหำยอันอำจเกิดต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบสำรสนเทศจึงเป็ น
เรื่องที่ร้ำยแรงมำก จนอำจกล่ำวได้ว่ำข้อมูลเป็ นโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือ infrastructure แบบหนึ่ ง ไม่ตำ่ งจำกเซิร์ฟเวอร์และ
เครือข่ำยขององค์กร Slide 2
กำรที่ข้อมูลเป็ นอิเล็กทรอนิ กส์อย่ำงเต็มรูปแบบทำำให้ควำมเสีย
หำยที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเป็ นเรื่องร้ำยแรง เพรำะไม่อำจหำมำ
ทดแทนได้โดยง่ำย ไม่เหมือนกับวัสดุอุปกรณ์และสินทรัพย์
ประเภทอื่นที่สำมำรถหำซื้อมำเปลี่ยนส่วนที่เสียหำยชำำรุดหรือ
ถูกโจรกรรมได้ไม่ยำกนั ก หำกข้อมูลขององค์กรเสียหำยและไม่
อำจกู้คืนได้ องค์กรจะได้รับควำมเสียหำยหนั กเพรำะไม่มีข้อมูล
ที่ต้องใช้ในกำรดำำเนิ นงำนขององค์กร องค์ประกอบอื่นจะไม่
อำจมำทดแทนหรือผ่อนหนั กเป็ นเบำได้หำกข้อมูลถูกทำำลำย
ให้สังเกตว่ำควำมเสียหำยของข้อมูลนั ้นไม่จำำเป็ นต้องเป็ นเพรำะ
ฮำร์ดดิสก์ถูกทำำลำยไปพร้อมกับข้อมูล แต่อำจเป็ นเพรำะข้อมูลถูกผู้ร้ำยสำำเนำออกไป คือข้อมูลรั่วไหล หรืออำจโดนผู้ไม่
ประสงค์ดีเข้ำมำทำำกำรแก้ไขทำำให้ผิดพลำด หรืออำจถูกผู้ร้ำยเข้ำมำแก้ไขรหัสผ่ำนหรือเข้ำรหัสลับข้อมูลสำำคัญทำำให้องค์กรไม่
อำจใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ได้ เช่นนี้ถือเป็ นควำมเสียหำยต่อข้อมูลทัง้ สิน
้
กำรทำำให้ข้อมูลมีควำมมัน
่ คงปลอดภัยนั ้นแบ่งเป็ นด้ำนกำยภำพหรือ Physical Security และด้ำนตรรกหรือ Logical
Security
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ควำมมัน
่ คงทำงกำยภำพสำำหรับข้อมูลนั ้นแบ่งเป็ นสำมส่วนด้วย
กัน Slide 3 คือด้ำนสื่อหรือ media สำำหรับใช้เก็บข้อมูล เช่น
อุปกรณ์จำำพวกฮำร์ดดิสก์ ด้ำนอุปกรณ์หรือ Equipment สำำหรับ
บรรจุส่ อ
ื ที่ใช้เก็บข้อมูลเหล่ำนั ้น เช่นตู้อุปกรณ์หรือ Rack และ
ด้ำนสถำนที่หรือห้องสำำหรับกำรจัดวำงอุปกรณ์
ในส่วนของควำมมัน
่ คงปลอดภัยของสื่อหรือ Media ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลนั ้น แม้จะมีส่ อ
ื หลำยประเภทในปั จจุบัน แตกต่ำงกันไปทัง้
ในด้ำนรำคำ ควำมรวดเร็ว ควำมจุ แต่ส่ อ
ื ที่เป็ นพื้นฐำนเป็ นหลัก
ในกำรเก็บข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปคือฮำร์ดดิสก์ Slide

4 ซึ่งมีพัฒนำกำรด้วยควำมรวดเร็วใกล้เคียงกับที่กำำหนดไว้ในกฎของคุณมัวร์ กล่ำวคือกฎของมัวร์นั้นกำำหนดให้ระบบวงจร
ฮำร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มีพัฒนำกำรเพิ่มพูนเป็ นสองเท่ำในทุก 18 เดือน ส่วนของฮำร์ดดิสก์นั้นจะเพิ่มพูนเป็ นสองเท่ำใน
ทุกๆ 12 เดือนเท่ำนั ้นเอง จึงเป็ นสื่อที่ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงสูง
ปั จจุบันฮำร์ดดิสก์นิยมใช้ในลักษณะของออนไลน์ คือเสียบทำำงำนอยู่กับระบบตลอดเวลำ ไม่มีกำรถอดออกเก็บแยกต่ำงหำก
ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรใช้งำนของระบบสำรสนเทศที่ต้องให้บริกำรตลอดเวลำทุกวัน และกำรให้บริกำรเหล่ำนั ้น
จำำต้องอำศัยข้อมูลในภำพกว้ำงขององค์กรมำกขึ้น จึงต้องมี
ข้อมูลขององค์กรทัง้ หมดออนไลน์พร้อมให้ใช้อยู่เสมอ
ปั ญหำคือสื่อเป็ นอุปกรณ์เก็บข้อมูลทำงกำยภำพ มีส่วนที่เป็ น
กลไกเคลื่อนไหว ดังนั ้นจึงมีควำมเสื่อมที่สูงกว่ำระบบที่ไม่มี
ส่วนเคลื่อนไหวเป็ นธรรมชำติธรรมดำอยู่เอง ด้วยเหตุนี้เมื่อมี
กำรนำ ำฮำร์ดดิสก์มำใช้จำำต้องคำำนึ งถึงวันที่ฮำร์ดดิสก์นั้นจะเสีย
หำยพังไป ซึ่งอำจอยู่ในระดับของ 2-3 ปี หรืออำจ 5-10 ปี ขึ้น
กับคุณภำพของอุปกรณ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมอำยุกำรใช้งำนของ
อุปกรณ์ท่ม
ี ีกำรผลิตเป็ นจำำนวนมำกนั ้นจะไม่แน่ นอนเป็ นเรื่อง
ของสถิติ ดังนั ้นไม่อำจระบุได้อย่ำงชัดเจนว่ำฮำร์ดดิสก์แต่ละตัว
นั ้นจะเสียเมื่อใดในกี่ปี ดังนั ้นต้องมีสำำรองข้อมูลหรือ Backup เอำไว้อย่ำงแน่ นอน โดยองค์กรอำจคำำนึ งถึงหลักกำรที่เรียก
ว่ำ LOCKSS ซึ่งย่อมำจำก Lots of Copies Keep Stuff Safe หรือหมำยถึงหำกมีสำำเนำของข้อมูลอยู่หลำยชุดก็จะทำำให้
ข้อมูลนั ้นมีโอกำสเสียหำยโดยสิน
้ เชิงน้ อยลง
แต่กำรมีหลำยสำำเนำหรือมีสำำรองอยู่มำกนั ้น เป็ นธรรมดำที่ต้องสิน
้ เปลืองเนื้ อที่ในกำรเก็บ กำรบำำรุงดูแลรักษำ และข้อมูล
หลำยสำำเนำก็อำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนไม่ตรงกันระหว่ำงสำำเนำ เกิดเป็ น inconsistency ได้ นอกจำกนั ้นเมื่อมีหลำยสำำเนำ
กระจำยอยู่ตำมที่ตำ่ งๆ ย่อมทำำให้เกิดควำมเสี่ยงสูงขึ้นที่ข้อมูลจะรัว่ ไหลจำกสำำเนำที่ได้รับกำรปกป้ องไม่เพียงพอ เช่นกำรทำำ
สำำเนำชุดหนึ่ งไปเก็บไว้ท่บ
ี ้ำนของผู้อำำนวยกำรฝ่ ำยซึ่งล่อแหลมที่จะโดนโจรกรรมได้ เป็ นต้น
นอกจำกนั ้นอำจจำำต้องมีกำรเก็บสำำเนำเป็ นสำำรองไว้แบบ Off-line Backup เนื่ องด้วยสำำเนำที่ on-line ทุกชุดนั ้นหำกมีกำร
ปกป้ องไม่ดีพอจะทำำให้ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่ไปถึงทุกสำำเนำเหล่ำนั ้นได้ คือหำกไวรัสสำมำรถเข้ำไปเปลี่ยนแปลงสำำเนำได้
ชุดหนึ่ ง สำำเนำชุดที่เหลือจะได้รับกำรแก้ไขอันประสงค์ร้ำยเหล่ำนั ้นไปด้วยเพรำะเป็ นสภำพกำรออกแบบให้คงค่ำของข้อมูลไว้
ให้ตรงกันทุกสำำเนำอยู่แล้ว กำรเก็บข้อมูลไว้เป็ น Off-line Backup จะช่วยลดโอกำสกำรแพร่ของไวรัสหรือโปรแกรม
ประสงค์ร้ำยในลักษณะนี้ได้ไม่มำกก็น้อย
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รูปใน Slide 5 แสดงถึงกำรมีอำยุของสื่อต่ำงๆ ในรูปเป็ นแผ่นดีวีดีท่ค
ี ุณภำพตำ่ำและมีกำรเก็บรักษำไม่ดีพอ ทัง้ เรื่องของ
อุณหภูมิและควำมชื้น ทำำให้แผ่นสำรที่ปิดไว้เพื่อบันทึกข้อมูลมีอำกำรเสื่อมและสลำยเป็ นดวงอย่ำงเห็นได้ชัด ไม่อำจนำ ำ
ข้อมูลเหล่ำนั ้นกลับมำใช้ได้อีก แผ่นที่เห็นในรูปนี้มีอำยุเพียงปี
เศษเท่ำนั ้นก็เสื่อมสภำพแล้ว เกิดเป็ นดวงๆ ไปทัว่ หำกเป็ น
แผ่นที่ใช้สำำหรับเก็บสำำรองข้อมูลหรือ backup จะเห็นได้ทันที
ว่ำข้อมูลขององค์กรนั ้นอยู่สภำวะที่ล่อแหลมมำกทีเดียว
สภำพกำรณ์ของอำยุท่จี ำำกัดของสื่อนั ้น ไม่ได้เกิดเพียงแต่แผ่น
ดีวีดีหรือฮำร์ดดิสก์เท่ำนั ้น แต่รวมไปถึงสื่อทุกประเภท ไม่ว่ำจะ
เป็ นเทปแม่เหล็ก diskette thumb drive ไม่ว่ำจะมีคุณภำพดี
เพียงใด สื่อเหล่ำนั ้นต่ำงมีอำยุกำรใช้งำนด้วยกันทัง้ สิน
้ ไม่ว่ำจะ
ในด้ำนของเนื้ อสำรที่เสื่อมสภำพทำงกำยภำพแม้จะไม่ได้ใช้งำน
โดยเก็บวำงไว้เฉยๆ ก็ตำม หรือกำรเสื่อมสภำพของข้อมูลที่
บรรจุอยู่แม้สภำพทำงกำยภำพจะดีอยู่ก็ตำม รวมไปถึงกำรที่ส่ อ
ื นั ้นเกิดล้ำสมัยเมื่อเวลำผ่ำนไป อย่ำงเช่น diskette ขนำด
ใหญ่ของสมัยก่อนที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงถึง 8 นิ้ว ในปั จจุบันไม่อำจหำเครื่องที่จะอ่ำนแผ่นขนำดนั ้นได้อีกต่อไป เช่นนี้จะ
ทำำให้ข้อมูลในแผ่นที่อำจมีกำรเก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดีไม่อำจนำ ำมำใช้งำนได้
ในส่วนของอุปกรณ์สำำหรับบรรจุใส่ส่ อ
ื ที่ใช้เก็บข้อมูลนั ้น ควรต้องคำำนึ งถึงควำมมัน
่ คงปลอดภัยในเชิงกำยภำพอย่ำงสูง เช่น
ควรใช้อุปกรณ์ท่ด
ี ี มีย่ห
ี ้อ เพรำะอุปกรณ์ประเภทนี้จะยึดมำตรฐำนกำรผลิตในระดับสำกล ทำำให้มค
ี วำมมัน
่ คงปลอดภัย
คงทนต่อกำรใช้งำนได้ในระดับที่ดี Slide 6
นอกจำกนี้ควรใช้อุปกรณ์ฮำร์ดดิสก์ประเภทที่เป็ น RAID หรือ
Redundant Array of Inexpensive Disk หมำยถึงกำรนำ ำ
ฮำร์ดดิสก์รำคำย่อมเยำว์มำเรียงกันเป็ นตับเพื่อให้เป็ นสำำรองซึ่งกัน
และกัน จะช่วยให้ยืดอำยุกำรใช้งำนของฮำร์ดดิสก์ทงั ้ ตับนั ้นได้
ยำวนำนกว่ำอำยุของฮำร์ดดิสก์แต่ละลูก ซึ่งลักษณะของ RAID นี้
มีอยู่หลำยรูปแบบ หลำยมำตรฐำน และทัง้ ยังมีกำรเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเสริมเมื่อระบบวงจรควบคุมได้รับกำรพัฒนำมำกขึ้นด้วย ให้ผู้
เรียนศึกษำถึงรูปแบบของ RAID ประเภทต่ำงๆ เพื่อจะได้นำำไปใช้
ประโยชน์ในกำรเลือกซื้ออุปกรณ์ประเภทนี้
อีกส่วนหนึ่ งของอุปกรณ์คือตู้ใส่อุปกรณ์มำตรฐำนที่เรียกว่ำ Rack
Cabinet มำตรฐำนนั ้นกำำหนดทัง้ ขนำดและอุปกรณ์ประกอบที่
จำำเป็ นเช่นระบบจ่ำยไฟฟ้ ำ เต้ำเสียบ พัดลมระบำยควำมร้อน และอย่ำงหนึ่ งที่มักละเลยคือกำรมีฝำหรือประตูตู้ปิดให้เป็ น
สัดส่วนพร้อมกุญแจเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ในตู้อีกชัน
้ หนึ่ ง
กุญแจตู้อุปกรณ์นี้เป็ นสิ่งที่มักมองข้ำมกันไปเนื่ องด้วยควำมไม่สะดวกในกำรใช้งำนหรือกำรซ่อมบำำรุง แต่เนื่ องจำกตู้
อุปกรณ์เหล่ำนี้อยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ขนำดใหญ่ มีพนั กงำนทัง้ ขององค์กรและพนั กงำนจำกบริษัทภำยนอกเข้ำออกอยู่แทบจะ
ตลอดเวลำ จึงทำำให้เป็ นจุดอ่อนหำกมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ำไปในห้อง
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ควำมมัน
่ คงปลอดภัยเชิงกำยภำพในระดับที่สำมนั ้นคือควำมมัน
่ คงปลอดภัยของห้องเซิร์ฟเวอร์ท่ใี ช้บรรจุอุปกรณ์เก็บข้อมูล
นั่ นเอง Slide 7 ซึ่งโดยปกติแล้วจะอำศัยพ่วงระบบกำรรักษำ
ควำมมัน
่ คงปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ไปด้วย กระนั ้นก็สมควร
กล่ำวถึงองค์ประกอบที่ควรคำำนึ งถึงสำำหรับควำมมัน
่ คง
ปลอดภัยระดับนี้ไว้ด้วย
ในระดับห้องแล้วต้องมีระบบสนั บสนุนต่ำงๆ ที่เหมำะสม ทัง้
ระบบปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ ำสำำรองหรือระบบ UPS ระบบ
ป้ องกันอัคคีภัย รวมไปถึงควำมแข็งแรงทนทำนของห้อง ไม่
อำจเจำะทะลุเข้ำมำทำงผนั ง พื้น หรือฝ้ ำเพดำนได้โดยง่ำย
นอกจำกควำมมัน
่ คงปลอดภัยของห้องแล้ว ระบบที่ดีต้องมี
กุญแจหรือ key card สำำหรับกำรผ่ำนเข้ำออก โดยอำศัยกล้อง
ตรวจกำรณ์เป็ นมำตรกำรป้ องกันอีกชัน
้ หนึ่ ง รวมถึงกำรมีบันทึกกำรเข้ำใช้ห้องและกำรเข้ำถึงข้อมูลในทำงกำยภำพ เช่นกำร
ทำำ backup ประจำำสัปดำห์ หรือกำรเปลี่ยนฮำร์ดดิสก์ลูกที่เสียพัง เช่นนี้เป็ นต้น
ในส่วนของควำมมัน
่ คงในเชิงตรรกหรือ Logical Security Slide 8 อำจใช้มำตรกำรกำรเข้ำรหัสลับหรือ Data
Encryption ต่อข้อมูลที่เก็บไว้และทำำกำรถอดรหัสลับคืนเมื่อต้องกำรใช้งำน แต่กำรใช้รหัสลับนั ้นมีข้อเสียหลำยประกำรเช่น
ข้อมูลที่เข้ำรหัสนั ้นแม้จะไม่อำจอ่ำนหรือใช้ได้โดยผู้ท่ไี ม่มีสิทธิแ์ ต่ก็สำมำรถถูกทำำลำยให้เสียหำยใช้กำรไม่ได้โดยผู้ไม่ประสงค์
ดี นอกจำกนั ้นข้อมูลในยุคสมัยใหม่นี้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยผ่ำน
เครือข่ำย ไม่จำำต้องเข้ำไปใกล้แหล่งที่เก็บข้อมูล ดังนั ้นแม้จะได้
มีกำรเข้ำรหัสลับแล้วก็ตำมแต่ผู้ไม่ประสงค์ดียังสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลเหล่ำนั ้นได้ จึงต้องมีมำตรกำรในกำรปิ ดกัน
้ หรือหน่ วง
เหนี่ ยวไม่ให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิเ์ ข้ำไปใกล้ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยได้
นอกจำกนั ้นต้องมีบุคลำกรที่ไว้วำงใจได้ให้เป็ นผู้ถือกุญแจ ไม่
เช่นนั ้นหำกกุญแจรหัสลับรัว่ ไหลออกไปหรือผู้ถือกุญแจมี
เจตนำร้ำยก็สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจำกระยะไกลได้
ดังนั ้นเพื่อเป็ นกำรป้ องกันอีกชัน
้ หนึ่ ง ระบบสำรสนเทศของ
องค์กรขนำดใหญ่จะใช้ Security Token เป็ นกุญแจทำง
กำยภำพอีกชัน
้ หนึ่ งในกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยใช้กุญแจที่เป็ นกำยภำพเช่น Key Card หรือบัตรผ่ำนพิเศษที่ต้องไป
สอดลงในอุปกรณ์อ่ำนบัตรที่กำำหนดจุดไว้ตำยตัว แม้เพื่อกำรอ่ำนหรือบันทึกข้อมูลต่ำงๆ โดยมีเจ้ำหน้ ำที่เฝ้ ำจุดอ่ำนกุญแจ
เหล่ำนั ้นสำำหรับข้อมูลหรือระบบงำนที่มช
ี น
ั ้ ควำมลับสูง เป็ นกำรป้ องกันกำรล้วงควำมลับหรือขโมยข้อมูลผ่ำนทำงเครือข่ำยได้
ไม่ว่ำองค์กรจะปกป้ องข้อมูลจำกควำมเสียหำยหรือกำรโจรกรรมด้วยกำรเข้ำรหัสลับหรือกำรใช้กุญแจกำยภำพที่มีควำมมัน
่ คง
ปลอดภัยสูงอย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลยังอำจเกิดเสียหำยได้จำกเหตุอันไม่คำดฝั นเช่นภัยพิบัติ อัคคีภัย ต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้
องค์กรจึงต้องมีกำรสำำรองข้อมูลเป็ น Backup ไว้เผื่อควำมเสียหำยทุกประเภท โดยควรแยกข้อมูลที่สำำรองไว้นี้ให้อยู่
ภำยนอกองค์กรหรืออยู่ห่ำงออกไป ในเชิงกำยภำพ จำกข้อมูลสำำเนำที่เป็ นตัวจริง เช่นอยู่คนละอำคำร แต่จำกสภำพกำรณ์ท่ี
ผ่ำนมำจะพบว่ำภัยพิบัติอำจมีผลต่อกลุ่มอำคำรในบริเวณที่ทำำกำรเดียวกันได้โดยสิน
้ เชิง ดังนั ้นจึงควรเก็บสำำรองข้อมูลไว้ใน
ที่ทำำกำรที่ห่ำงไกลแยกออกไป Slide 9
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มำตรกำรทำงตรรกในกำรปกป้ องข้อมูลอีกอย่ำงหนึ่ งคือกำรปิ ดบังข้อมูลสำำคัญหรือเรียกว่ำ Data Masking คือกำรให้ใช้
ข้อมูลเพียงบำงส่วน ไม่ใช่ทงั ้ หมด เช่นสำำหรับผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้อง
เช่นเจ้ำหน้ ำที่ call center ก็ให้เห็นเฉพำะเลขสี่หลักท้ำยของเลข
รหัสบัตรเครดิตเพื่อใช้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือบัตรที่โทรศัพท์
เข้ำมำรับบริกำร เช่นนี้เป็ นต้น
มำตรกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยอีกประกำรหนึ่ งสำำหรับ
ข้อมูลนั ้นอยู่ตรงที่ต้องคำำนึ งถึงข้อมูลในลักษณะที่ครบวงจรชีพ
ของมัน กล่ำวคือนั บแต่ได้รับหรือป้ อนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ กำรใช้
งำน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง และสุดท้ำยคือกำรเกษี ยณข้อมูลนั ้น
ออกจำกระบบไป ในระบบงำนที่ดีหรือสำำคัญจะไม่มีกำรเกษี ยณ
ข้อมูลใดๆ ข้อมูลทุกชิน
้ จะถูกเก็บไว้อย่ำงถำวรเพื่อกำรอ้ำงอิงใน
อนำคต แต่ในควำมเป็ นจริงนั ้นข้อจำำกัดด้ำนเนื้ อที่ของสื่อในกำรเก็บข้อมูลทำำให้องค์กรต้องทิง้ หรือลบข้อมูลออกจำกระบบ
ซึ่งกำรจำำหน่ ำยข้อมูลทิง้ นี้จำำต้องได้รับกำรตรวจตรำ กำรลงบันทึกที่เหมำะสม เพื่อกันกำรรัว่ ไหลของข้อมูลผ่ำนกระบวนกำร
จำำหน่ ำยทิง้ นี้
นอกจำกนั ้นสื่อบันทึกข้อมูลที่ถูกจำำหน่ ำยทิง้ ก็เช่นกัน เมื่อระบบอุปกรณ์เกิดเสียหำยหรือหมดอำยุหรือถูกทดแทนด้วย
อุปกรณ์รุ่นใหม่ จำำต้องให้แน่ ใจว่ำข้อมูลที่บรรจุอยู่ภำยในนั ้นถูกลบออกอย่ำงหมดจดแล้ว เพรำะมีกรณี ตัวอย่ำงที่นักวิจัย
ของมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศทำำวิจัยด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลโดยกว้ำนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ำๆ ที่ขำยทอด
ตลำดนำ ำมำวิเครำะห์พบข้อมูลสำำคัญขององค์กรหลำยแห่งที่ติดมำกับเครื่องเก่ำเหล่ำนี้
ประเด็นเกี่ยวเนื่ องกับควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลอีกประกำรหนึ่ งคือกำรใช้งำน Thumb Drive หรือ Flash Drive ซึ่ง
เป็ นหน่ วยควำมจำำขนำดเล็กเท่ำนิ้วหัวแม่มือ จึงเรียกว่ำ Thumb Drive คือเป็ นฮำร์ดดิสก์ขนำดนิ้วมือนั ้นเอง หน่ วยควำมจำำ
แบบนี้กำำลังเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกเพรำะมีรำคำถูก ควำมจุสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วปี ต่อปี และยังมีขนำดกระทัดรัด พกพำไปมำได้
อีกทัง้ ยังเป็ นหน่ วยควำมจำำกลุ่มเดียวกับที่ใช้ในกล้องถ่ำยรูปแบบดิจิตอลทัว่ ไป เป็ นวิวัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีหน่ วยควำมจำำ
ที่มีผลกระทบอย่ำงสูงต่อวงกำร Slide 10
ปัญหำของหน่ วยควำมจำำแบบนี้คือกำรที่มีควำมจุสูง ซึ่ง
Thumb Drive สมัยใหม่จุถึง 32 GB ในรำคำเพียงพันกว่ำ
บำทเท่ำนั ้น แต่ขณะเดียวกันมีขนำดเล็กมำก บำงแบบก็เล็กจน
สำมำรถซ่อนในกระเป๋ ำสตำงค์ในช่องใส่เงินเหรียญหรือ
สำมำรถซ่อนไว้ในปำกของผู้ไม่ประสงค์ดีได้ด้วยซำำ้ ไป ควำมที่
เล็กกระทัดรัด ใช้สะดวกนี้ ทำำให้หน่ วยงำนทัง้ หลำยนิ ยมเอำมำ
ใช้เป็ นอุปกรณ์เก็บข้อมูล สำำรองข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ
ใช้ในกำรส่งและรับข้อมูลระหว่ำงองค์กร แทนกำรใช้แผ่นดีวีดี
หรือแผ่นซีดีกันแล้ว แต่ในลักษณะเดียวกับแผ่นดีวีดีหรือซีดี
Thumb Drive สำมำรถวำงทิง้ ไว้บนโต๊ะหรือในกระเป๋ ำเอกสำร
สำมำรถใส่กระเป๋ ำเสื้อแล้วก้มลงทำำหล่นหำย หรือวำงลืมทิง้ ไว้ท่โี ต๊ะในร้ำนกำแฟหลังจำกนั่ งทำำงำนเสร็จ เหล่ำนี้ทำำให้มี
โอกำสที่ข้อมูลขององค์กรจะรั่วไหลผ่ำนสื่อบันทึกที่มเี ทคโนโลยีสูงเช่นนี้ได้ ควบคุมกำรรัว่ ไหลนี้ได้ยำกมำก ดังนั ้นองค์กร
ใหญ่ๆ ที่ระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร เช่นทำงทหำร จะมีนโยบำยห้ำมใช้ Thumb Drive เหล่ำนี้โดยสิน
้ เชิง หรือ
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ห้ำมไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่ำจะเป็ นแบบตัง้ โต๊ะหรือแบบโน้ ตบุ้ค ห้ำมไม่ให้มี USB port สำำหรับเสียบ Thumb Drive
โดยเด็ดขำด
แต่ไม่ว่ำจะใช้มำตรกำรอย่ำงไร หน่ วยควำมจำำบนสื่อสมัยใหม่ท่ส
ี ะดวกและมีควำมจุสูงในรำคำย่อมเยำว์เช่นนี้ก็ยำกที่จะห้ำม
ใช้ได้ เนื่ องจำกควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพสูงด้วยประกำรทัง่ ปวง ดังนั ้นองค์กรจึงควรคำำนึ งถึงปั ญหำนี้ให้ดี และมีนโย
บำยหรือมำตรกำรที่เหมำะสมออกมำเพื่อเป็ นกำรประนี ประนอมระหว่ำงกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย
จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตัวอย่ำงของ Thumb Drive เป็ นดัง Slide 11 โดยรูปทำงด้ำนซ้ำยมือนั ้นเป็ นลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ค
ี ุ้นเคยกันดีอยู่ มี
ลักษณะเป็ นแท่งยำวรำวสองนิ้ วสำมำรถถอดฝำให้เห็น jack เสียบเข้ำช่อง USB ได้
แต่เนื่ องจำกเทคโนโลยีนี้เกำะตำมพัฒนำกำรแบบกฎของคุณมัวร์
อย่ำงเต็มที่ ทำำให้เป็ นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ขนำดเล็กที่มีสมรรถนะสูง
ควำมจุเป็ นหลำยสิบกิกกำไบต์ ขนำดจำำกัดอยู่ท่ข
ี นำดของ jack
เสียบช่อง USB ที่มีขนำดมำตรฐำน ดังนั ้นในภำพทำงด้ำนขวำจะ
เป็ น Thumb Drive ที่ตัดส่วนประกอบที่ไม่จำำเป็ นออกจนเกือบ
หมด เหลือเพียงส่วนที่บรรจุ memory chip ที่เป็ นวงจรขนำดเล็ก
กับส่วนที่เป็ น jack สำำหรับเสียบช่อง USB เท่ำนั ้น จึงมีขนำดรูป
ร่ำงที่บำงเฉี ยบและเล็กกระทัดรัดอย่ำงมำก แลเห็นเป็ นแผ่นบำงๆ
คีบอยู่กับปลำยนิ้วได้
พัฒนำกำรอันน่ ำมหัศจรรย์ของ Thumb Drive นั ้นทำำให้มันมี
ประโยชน์อย่ำงสูงลำำ้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นปั ญหำด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลสำำหรับองค์กรอย่ำงมำกเช่นกัน
ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม ควำมจำำเป็ นในกำรระแวดระวังควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลนั ้นเป็ นควำมจำำเป็ นขององค์กรสมัยใหม่
ที่เปลี่ยนมุมมองจำกกำรเป็ น "เจ้ำของ" ข้อมูลมำเป็ น "ผู้ดูแล" ข้อมูล ดังนั ้นข้อมูลที่องค์กรเก็บไว้ในควำมเป็ นจริงคือข้อมูล
ของลูกค้ำที่มำ "ฝำก" ไว้กับองค์กรเพื่อประโยชน์ในกำรทำำนิ ติกรรมกับองค์กร
ดังนั ้นในระดับสำกล Slide 12 จึงมีกำรออกกฎหมำยและข้อบังคับรวมทัง้ มำตรฐำนต่ำงๆ มำเพื่อให้ชช
ี้ ัดลงไปในประเด็น
ของควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลและสำรสนเทศที่องค์กร
เก็บรักษำไว้ให้ลูกค้ำของตน เช่นในประเทศอังกฤษมีกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลหรือ Data Protection Act ซึ่งให้
ควำมคุ้มครองข้อมูลของเจ้ำของ เช่น Credit Rating หรือ
ควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบุคคลทัว่ ไปที่เป็ นลูกค้ำของ
สถำบันกำรเงินอย่ำงธนำคำรหรือบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งหำก
ข้อมูลเหล่ำนี้ รวั่ ไหลออกไปย่อมทำำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อ
เสียงของบุคคลผู้นั้นได้ เป็ นต้น
หรือในมำตรฐำนโลก ISO/IEC 17799 ซึ่งระบุถึงมำตรฐำน
ด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยของสำรสนเทศหรือ Information
Security ได้กำำหนดว่ำข้อมูลทุกตัวในระบบสำรสนเทศขององค์กรต้องมีกำรกำำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องควำมถูกต้องและ
เรื่องควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลนั ้นๆ อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้เพื่อให้แน่ ใจว่ำข้อมูลมีผู้ท่รี ะแวดระวังอย่ำงดี มิใช่เป็ นข้อมูลที่มี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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กำรใช้งำนแต่ปล่อยให้เป็ น "ภำระ" ขององค์กรซึ่งไม่มีตัวตน ซึ่งกำรกำำหนดมำตรฐำนเช่นนี้หมำยถึงจะมีกำรระแวดระวังใน
ระดับที่ถ่ีถ้วนมำกขึ้นโดยผู้ท่รี ับผิดชอบ
อีกประเด็นหนึ่ งที่สำำคัญเกี่ยวข้องกับระบบควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบงำนสำรสนเทศก็ตำม คือควำมสำมำรถ
ของระบบและข้อมูลที่จะรอดปลอดภัยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นร้ำยแรง Slide 13
แต่เดิมในประเทศไทยไม่ค่อยมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นร้ำยแรงเท่ำใดนั ก
ในปั จจุบันสภำพกำรณ์ส่อเค้ำไปในทำงที่จะมีควำมรุนแรงค่อนข้ำง
สูงเป็ นครัง้ ครำว จึงจำำเป็ นอยู่เองที่องค์กรต้องคำำนึ งถึงประเด็นกำรกู้
คืนข้อมูลและระบบในสภำวกำรณ์ฉุกเฉิ นขัน
้ ร้ำยแรง ดังที่เห็นใน
รูป ลักษณะนี้คือกำรจัดสร้ำง DRC หรือ Disaster Recovery
Center เป็ นลักษณะของศูนย์เพื่อกู้คืนในสภำพกำรณ์ภัยพิบัติร้ำย
แรงหรืออำจพิจำรณำได้ว่ำเป็ นศูนย์สำำรองหรือ Backup Site
ลักษณะของศูนย์สำำรองนี้ถือเป็ นหลักประกันสำำหรับองค์กรในกรณี
เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นหรือภัยพิบัติร้ำยแรง อย่ำงธนำคำรกสิกรไทย
ได้จัดทำำศูนย์ประมวลผลไว้ถึงสำมแห่งด้วยกัน ให้อย่ใู นระยะห่ำง
เพียงพอที่สภำพกำรณ์ร้ำยแรงอย่ำงไฟไหม้ใหญ่หรือจลำจลจะไม่มีผลกระทบครอบคลุมศูนย์ทงั ้ หมด สิ่งนี้ถือเป็ นประเด็น
ทำง Business Continuation หรือกำรที่ธุรกิจหรือธุรกรรมขององค์กรจะต้องดำำเนิ นต่อไปได้โดยไม่สะดุดชะงักเนื่ องจำก
ควำมเสียหำยต่อข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลที่ดีอีกประเด็นหนึ่ งคือเรื่องของกำรจัดวำงข้อมูลหรือ Data Placement คือกำรที่องค์กรจะจัด
วำงข้อมูลไว้ในองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรหรือกำรใช้งำน
ที่มำของประเด็นนี้อำจแสดงให้เห็นได้จำกตัวอย่ำง ปกติเมื่ออำจำรย์จะเข้ำสอนในชัน
้ เรียนต้องขอใบเซ็นชื่อมำจำกสำำนั ก
ทะเบียน และเมื่อมีนักศึกษำเพิ่มหรือลดวิชำ ใบเซ็นชื่อที่มีอย่ใู นมือของอำจำรย์จะล้ำสมัยไป Slide 14 หรือใบขับขี่ตลอดชีพ
นั ้นมีข้อมูลที่เก่ำแก่มหำศำล ล้ำสมัยไปหลำยต่อหลำยปี แล้ว เพรำะเป็ นข้อมูลเก่ำนั บสิบๆ ปี ข้อมูลที่มีอยู่ในใบขับขี่นั้นก็ต้อง
ถือว่ำเป็ นสำำเนำหนึ่ งของข้อมูลของบุคคลเช่นกัน เพียงแต่ไม่ตรงกับข้อมูลที่มีเก็บไว้ในระบบทะเบียนรำษฎร์ของกระทรวง
มหำดไทย หรือข้อมูลที่ให้ไว้กับธนำคำรในตอนที่เปิ ดบัญชีเงิน
ฝำก
ตัวอย่ำงอีกอย่ำงหนึ่ งคือระบบโทรศัพท์ซ่งึ แต่เดิมมีเลขเพียงเจ็ด
ตัว แต่แล้วก็มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบมือถือ ทำำให้ต้อง
เพิ่มเลขขึ้นไปอีกเป็ น 01 แต่ต่อมำไม่เพียงพอจึงต้องใช้ 08 นำ ำ
หน้ ำอีกทีหนึ่ ง ดังนั ้นสมุดโทรศัพท์และรำยชื่อคนที่ติดต่อด้วย
ในเครื่องโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศจะต้องถูกปรับแก้ใหม่กัน
หมด เกิดโกลำหลกันอยู่พักใหญ่
หรือฝ่ ำยวิจัยของมหำวิทยำลัยต้องกำรข้อมูลกำรตีพิมพ์ผลงำน
วิจัยของคณำจำรย์ในรูปของบทควำมวิจัยที่ไปลงในวำรสำร
วิชำกำรต่ำงๆ แต่ข้อมูลนี้ฝ่ำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยก็
ต้องกำรเพื่อไปสนั บสนุนกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยเช่นกำรจัดลำำดับสถำบันอุดมศึกษำ ส่วนฝ่ ำย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ประชำสัมพันธ์ก็ต้องกำรข้อมูลเดียวกันนี้เพื่อจะนำ ำไปลงในวำรสำรข่ำวประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเพื่อแจกจ่ำยออกไปใน
วงกว้ำง
เหล่ำนี้เป็ นธรรมชำติของข้อมูลที่แม้จะมีเพียงชุดเดียวในองค์กรแต่มีแนวโน้ มที่จะไปปรำกฏหรือกระจำยไปอยู่ตำมที่ต่ำงๆ
เนื่ องจำกควำมจำำเป็ นในกำรใช้งำนขององค์กร ดังนั ้นองค์กรจึงจำำต้องคำำนึ งถึงกำรจัดวำงหรือ Placement ของข้อมูลเป็ น
ประเด็นสำำคัญ ไม่เช่นนั ้นอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนหรือลักลัน
่ ระหว่ำงสำำเนำทัง้ หลำยของข้อมูลเหล่ำนั ้น ไม่ว่ำจะด้วยเจตนำ
หรือไม่ก็ตำม (แต่โดยปกติจะไม่เจตนำให้สำำเนำเหล่ำนั ้นคลำดเคลื่อนกัน)
องค์กรมีทำงเลือกอยู่สองแบบคือให้ข้อมูลรวมกันไว้ท่เี ดียวกัน เป็ นลักษณะกำรจัดวำงแบบรวมศูนย์หรือ Centralized Data
Placement หรือให้ข้อมูลสำมำรถกระจำยไปอยู่ตำมที่ต่ำงๆ เป็ นกำรจัดวำงแบบกระจำยหรือ Distributed Data Placement
ไม่ว่ำจะเป็ นแบบแยกส่วนกันไปหรือเป็ นแบบมีสำำเนำกระจำยไปในหลำยๆ สถำนที่ก็ตำม
กำรจัดวำงข้อมูลแบบรวมศูนย์นั้น ม่งุ เน้ นให้ข้อมูลทุกอย่ำงขององค์กรรวมไว้ในที่เดียวกันเชิงกำยภำพ อำจเป็ นเครื่องเดียว
หรือหลำยเครื่องแต่อยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของหน่ วยงำนกลำงหน่ วยเดียวขององค์กร
Slide 15
กำรจัดวำงข้อมูลแบบรวมศูนย์หรือ Centralized Data Placement
นั ้นมีข้อดีคือควบคุมดูแลได้สะดวก สำมำรถกำำหนดและสร้ำง
มำตรฐำนในระดับองค์กรและสำมำรถควบคุมตรวจสอบกำรทำำ
ระบบข้อมูลให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำำหนดขึ้นได้โดยง่ำย
ระบบรวมศูนย์ยังเป็ นระบบที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษำปรับปรุงได้
สะดวก มีควำมมัน
่ คงปลอดภัยสูง กำรพัฒนำระบบงำนและกำร
วิเครำะห์สถำนภำพรวมขององค์กรสำมำรถทำำได้โดยสะดวก และ
เนื่ องจำกเป็ นควำมรับผิดชอบของหน่ วยงำนกลำงจึงเป็ นกำรไม่ยำก
ที่จะได้รับงบประมำณเป็ นกอบเป็ นกำำจำกองค์กร
นอกจำกนั ้นหน่ วยงำนกลำงที่รับผิดชอบข้อมูลที่รวมศูนย์นี้ยังมี
ลักษณะเป็ นหน่ วยงำนใหญ่ มีควำมเข้มแข็งในด้ำนระบบอุปกรณ์ งบประมำณ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร ควำม
ชำำนำญ และควำมเข้ำใจในภำพรวมขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ระบบสำรสนเทศขององค์กรมีเสถียรภำพไปด้วย
แต่ขณะเดียวกันกำรจัดวำงข้อมูลแบบรวมศูนย์ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน Slide 16 กล่ำวคือองค์กรที่ใช้ระบบข้อมูลแบบรวม
ศูนย์จำำต้องมีระบบเครือข่ำยที่ดีมำกเพื่อให้กำรเข้ำถึงข้อมูลสำมำรถกระทำำได้โดยสะดวกรวดเร็ว ลองนึ กถึงข้อมูลในใบขับขี่
ตลอดชีพที่ล้ำสมัยมำกเพรำะไม่อำจเข้ำถึงข้อมูลของทำงรำชกำรได้
เนื่ องจำกอยู่ในรูปของกระดำษและอยู่ในกระเป๋ ำของผู้ขับขี่ยวดยำน
แต่หำกเป็ นใบขับขี่อิเล็กทรอนิ กส์หรือเป็ นแบบ Smart Card จะ
สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับกรมกำรขนส่งทำงบกหรือระบบทะเบียน
รำษฎร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่ำงๆ เช่นที่อยู่ ให้เป็ นปั จจุบันได้ตลอด
เวลำ
ตัวอย่ำงคือกำรขอรำยชื่อนั กศึกษำเพื่อใช้เป็ นใบเซ็นชื่อเข้ำชัน
้ เรียน
เมื่อขอไปทำงสำำนั กทะเบียนของมหำวิทยำลัย ได้คำำตอบกลับมำว่ำ
ให้ทำำเรื่องเป็ นบันทึกข้อควำมไป เซ็นโดยอำจำรย์หัวหน้ ำวิชำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หัวหน้ ำภำควิชำ และคณบดี เช่นนี้ ก็ย่อมต้องยำวนำนมำกและจะส่งผลให้อำจำรย์หำทำงสร้ำงฐำนข้อมูลนั กศึกษำในวิชำที่
ตนสอนขึ้นมำเอง เพรำะไม่อำจใช้ประโยชน์ ใช้บริกำร หรือหวังพึ่งข้อมูลที่รวมศูนย์อยู่ท่ส
ี ่วนกลำงได้
อีกประกำรหนึ่ งที่ทำำให้ระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์เสียเปรียบคือกำรที่เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วตำมกฎของคุณมัวร์ ซึ่งทำำให้มีโอกำสที่ข้อมูลจะเกิดขึ้นและถูกสะสมดูแลไว้ท่จี ุดที่เกิดขึ้น
ของข้อมูลนั ้น เกิดสภำพกำรกระจำยตัวของข้อมูลขององค์กรอยู่เอง เช่นกำรทำำเว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของอำจำรย์ กำร
ทำำกำรวิจัย กำรทำำวิทยำนิ พนธ์ ฝ่ ำยวิเครำะห์ของคณะ ของภำควิชำ และของมหำวิทยำลัย เหล่ำนี้เป็ นควำมสะดวกในกำร
สร้ำงและดูแลรักษำข้อมูลเหล่ำนั ้นเอง กระจำยข้อมูลออกไปตำมลักษณะกำรกระจำยตัวของงำนและควำมรับผิดชอบภำยใน
องค์กร
กำรรวมศูนย์ของข้อมูลนั ้นทำำให้หน่ วยงำนกลำงที่รับผิดชอบมีสภำพเป็ นหน่ วยใหญ่ท่เี ข้มแข็ง แต่ในทำงกลับกันก็ทำำให้เกิด
กำรทำำตัวเป็ นเจ้ำของข้อมูลขององค์กรไปด้วย ทำำให้เกิดกำร "หวงของ" และหย่อนเรื่องกำรให้บริกำรข้อมูลแก่หน่ วยงำน
ต่ำงๆ ขององค์กร ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือหน่ วยงำนต่ำงๆ ของรัฐที่ต้องแบ่งปั นข้อมูลกันใช้ แต่มักไม่เกิดควำมร่วมมือเหล่ำนี้
หน่ วยงำนต่ำงๆ ต่ำงก็พยำยำมขวนขวำยหำข้อมูลด้วยตัวเองทัง้ ที่มค
ี วำมซำำ้ ซ้อนกับข้อมูลของหน่ วยงำนอื่นเพรำะไม่อำจขอ
ใช้ข้อมูลจำกหน่ วยงำนต่ำงๆ ได้
ข้อเสียที่สำำคัญสุดท้ำยของระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์คือกำรที่
ระบบข้อมูลขององค์กรเกิดควำมล่อแหลมที่จะเสียหำยได้หำก
เกิดภัยพิบัติร้ำยแรงเนื่ องจำกรวมอยู่ในที่เดียวกัน หำกไม่มีกำร
ป้ องกันที่เหมำะสมจะสร้ำงควำมเสียหำยแก่องค์กรได้มำกที
เดียว
รูปใน Slide 17 แสดงให้เห็นถึงสภำพกำรณ์ร้ำยแรงที่เกิดขึ้น
กลำงใจเมืองหลวงของไทยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2553 ที่
ผ่ำนมำ ควำมร้ำยแรงนี้ทำำให้บริษัทกิมเอ็งซึ่งเป็ นบริษัทค้ำหลัก
ทรัพย์อันดับหนึ่ งของไทยไม่อำจให้บริกำรลูกค้ำได้แม้
สำำนั กงำนใหญ่จะไม่ถูกอัคคีภัยทำำลำยเสียหำยก็ตำมแต่สำยใยแก้วที่เป็ นช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อรับคำำสัง่ ซื้อขำยนั ้นได้รับ
ควำมเสียหำยไหม้ไฟหมด ทำำให้ไม่อำจให้บริกำรลูกค้ำได้ แม้จะย้ำยไปใช้ศูนย์สำำรองที่อโศกแต่ก็ไม่อำจรับปริมำณกำรสัง่ ซื้อ
ของลูกค้ำได้ทำำให้เกิดกำรชะงักงัน หยุดกำรให้บริกำรไป
หำกหันมำพิจำรณำทำงเลือกของกำรจัดวำงข้อมูลคือแบบกระจำยหรือ Distributed Data Placement Slide 18 จะเห็นว่ำ
เป็ นวิธีกำรที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชำติขององค์กรโดยทัว่ ไปที่
ทุกส่วนและทุกฝ่ ำยขององค์กรย่อมต้องมีส่วนร่วมในกำรดำำเนิ น
งำนขององค์กรอยู่เป็ นธรรมดำ นอกจำกนั ้นธุรกรรมต่ำงๆ ของ
องค์กรยังเกี่ยวเนื่ องกับลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรรวมไปถึงองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่ องในธุรกิจหรือกิจกำรนั ้น
นอกจำกกำรมีส่วนร่วมโดยองค์ประกอบต่ำงๆ ทัง้ ในและนอก
องค์กร ข้อมูลยังมีลักษณะที่กระจำยเนื่ องจำกกำรที่ต้องสำำรอง
ข้อมูลเอำไว้เผื่อในกรณี ข้อมูลเกิดเสียหำยจำกอุปกรณ์พังหรือจำก
ภัยพิบัติร้ำยแรงต่ำงๆ ดังนั ้นเป็ นธรรมชำติของข้อมูลอยู่แล้วที่ต้อง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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กระจำยตัวออกไปตำมแหล่งที่เกิดและแหล่งที่ใช้งำน ไม่อำจอยู่รวมกันที่ศูนย์กลำงได้
ปั ญหำของกำรกระจำยตัวของข้อมูลในลักษณะนี้คือควำมยำกลำำบำกในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะนำ ำไปสู่กำร
มีหลำยสำำเนำของข้อมูล เกิดควำมลักลัน
่ คลำดเคลื่อนระหว่ำงค่ำของสำำเนำเหล่ำนี้ ยำกต่อกำรบังคับให้ค่ำของสำำเนำเหล่ำนี้
ถูกต้องตรงกันหรือ Data Synchronization ซึ่งนำ ำไปสู่ควำมด้อยประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศขององค์กร
ประเด็นที่สำำคัญอย่ำงหนึ่ งของกำรจัดวำงข้อมูลคือเกี่ยวกับ Multi-Centralized Database ซึ่งเป็ นฐำนข้อมูลที่ตงั ้ ใจให้
เป็ นกำรรวมศูนย์ข้อมูล แต่เนื่ องจำกองค์กรนั ้นซับซ้อนจึงมีโอกำสสูงที่จะเกิดฐำนข้อมูลรวมศูนย์ในลักษณะนี้ขึ้นมำหลำย
ฐำน เช่น ฐำนข้อมูลกำรเงิน กำรผลิต กำรขำย ฐำนข้อมูล
บุคลำกร เหล่ำนี้เป็ นต้น Slide 19
ฐำนข้อมูลเหล่ำนี้หำกไม่ติดต่อกัน ไม่สัมพันธ์กัน ไม่แลกเปลี่ยน
ใช้ข้อมูลร่วมกัน แต่ละฐำนข้อมูลถือว่ำเป็ น Centralized
Database ซึ่งจะทำำให้ข้อมูลมีควำมซำำ้ ซ้อนกันบำงส่วน และจะมี
ควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูลข้ำมฐำนกันอยู่เสมอ เช่น ข้อมูล
พนั กงำนจะเกี่ยวพันกับกำรขำยและเกี่ยวพันกับฐำนบุคลำกรด้วย
ในขณะที่ฝ่ำยผลิตเองก็ต้องกำรข้อมูลบุคลำกรและข้อมูลจำกฝ่ ำย
ขำยเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรผลิต
ดังนั ้นข้อมูลต้องรวมกันหรือสัมพันธ์กัน เกิดเป็ นระบบข้อมูลที่
เป็ น Distributed Data แม้ว่ำแต่ละฐำนข้อมูลจะถูกออกแบบมำให้เป็ น Centralized Database ก็ตำม
ดังนั ้นในกำรวำงแผน กำรจัดทำำ และกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล
ที่ดี จำำต้องเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำง Distributed Data คือข้อมูล
ที่มีลักษณะกำรเกิดและกำรใช้งำนที่กระจำยตัวออกไปในองค์กร ถูก
จัดวำงอยู่ในที่ต่ำงๆ แยกกันแต่มีลักษณะกำรใช้งำนร่วมกันเป็ น
หนึ่ งเดียว Slide 20
ปั ญหำคือองค์กรเองตระหนั กหรือไม่ว่ำข้อมูลของตนนั ้นมีกำรกระ
จำยตัวอยู่ หำกรู้ กำรสร้ำงฐำนข้อมูลและระบบงำนต่ำงๆ จะรองรับ
กำรกระจำยตัวเหล่ำนั ้น เกิดเป็ น Distributed Database และ
Application คือฐำนข้อมูลในลักษณะกระจำย มีหลำยฐำนแต่
ทำำงำนร่วมกันเป็ นฐำนเดียว และระบบงำนที่เข้ำใจถึงกำรกระจำย
ของข้อมูลในฐำนต่ำงๆ เหล่ำนี้
แต่ถ้ำองค์กรไม่ตระหนั กว่ำข้อมูลนั ้นมีกำรกระจำยตัว ผลที่ได้คือระบบข้อมูลที่มีควำมซำำ้ ซ้อนสูง ลักลัน
่ ผิดพลำด ข้อมูลที่ซำำ้
ซ้อนกันนั ้นไม่ตรงกัน ทำงแก้ขององค์กรที่ไม่ตระหนั กในธรรมชำติของกำรกระจำยตัวของข้อมูลนี้จะเกิดเป็ นควำมพยำยำม
ในกำรรวมศูนย์อย่ำงขนำนใหญ่ ลงทุนสูง ใช้บุคลำกรและเวลำมำก อย่ำงเช่นระบบ SAP ที่ได้รับควำมนิ ยมอยู่ทวั่ ไปใน
วงกำรรำชกำร
แต่แม้องค์กรจะตระหนั กว่ำข้อมูลมีธรรมชำติของกำรกระจำยตัวอยู่ ก็ต้องอำศัยมำตรฐำนข้อมูลที่ดีขององค์กร ทัง้ ในส่วน
ของพจนำนุกรมข้อมูล เพื่อให้พูดภำษำเดียวกันทัง้ องค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแต่ละตัว และทัง้ ในส่วนของแบบ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จำำลองข้อมูล เพื่อให้เข้ำใจรูปแบบของข้อมูลและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลของทัง้ องค์กร Slide 21
เมื่อมีมำตรฐำนข้อมูลที่เหมำะสมแล้วแม้จะแยกข้อมูลกระจำยกัน
ออกไป แยกงำนกันทำำในแต่ละส่วนของข้อมูล แต่จะไม่มีควำมซำำ้
ซ้อนหรือมีแต่น้อย และไม่เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำำเนำทัง้
หลำยของข้อมูล เนื่ องจำกแต่ละฝ่ ำยแต่ละส่วนงำนตระหนั กจำก
พจนำนุกรมข้อมูลและแบบจำำลองข้อมูลว่ำข้อมูลที่ระบบงำนของ
ตนต้องกำรนั ้นอยู่ท่ฝ
ี ่ ำยใดและสำมำรถนำ ำมำใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงไร จึงทำำให้เกิดกำรจัดหำหรือสะสมหรือเก็บงำำข้อมูลเหล่ำ
นั ้นในลักษณะที่ซำำ้ ซ้อนกับของฝ่ ำยอื่นน้ อยลงไปอย่ำงมำก
ควำมตระหนั กในธรรมชำติกำรกระจำยตัวของข้อมูลนี้จะนำ ำไปสู่
กำรลดซึ่งอัตตำ หรือควำมรู้สึกเป็ นเจ้ำของข้อมูลลงได้เป็ นอย่ำง
มำก ทำำให้เกิดกำรสมำนฉั นท์ในระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรที่จะร่วมมือกันทำำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรได้มำกที่สุด
สภำพกำรลดอัตตำในด้ำนข้อมูลนี้ทำำให้เกิดสิ่งที่เรียกได้ว่ำ Data Custodian คือเป็ นสภำวะที่หน่ วยงำนย่อยขององค์กร
พิจำรณำตัวเองว่ำเป็ นเพียงผู้ปกป้ องหรือดูแลข้อมูลขององค์กรและของลูกค้ำผู้ใช้บริกำร หำใช่เจ้ำของข้อมูลอย่ำงที่เชื่อกันมำ
แต่ก่อนแต่อย่ำงใดไม่ ดังนั ้นจะเกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อข้อมูลขององค์กรมำกขึ้นโดยเฉพำะในส่วนที่อย่ภ
ู ำยใต้ควำมดูแล
ของหน่ วยงำนย่อยนั ้นๆ
ธนำคำร Slide 22 เป็ นกรณี ศึกษำของกำรจัดวำงข้อมูลที่ดี เพรำะธนำคำรนั ้นโดยธรรมชำติแล้วจะมีสำขำกระจำยอยู่ทวั่ ไป มี
ลูกค้ำในละแวกหรือท้องถิ่นที่สำขำเป็ นผู้ดูแล เพื่อให้กำรบริกำรฝำกเงินและกู้เงินของธนำคำรสำมำรถกระจำยตัวไปได้ สร้ำง
ฐำนลูกค้ำได้กว้ำงไกล ดังนั ้นแต่ละสำขำจึงมีข้อมูลของลูกค้ำของตนสะสมไว้ในลักษณะของกระดำษ กำรฝำกถอนหรือทำำ
ธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ำจึงไม่อำจทำำข้ำมหรือต่ำงสำขำได้
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ลูกค้ำของธนำคำรมีกำรสัญจรไปมำมำกขึ้น
ย่อมเกิดควำมไม่สะดวกในกำรใช้บริกำรเพรำะต้องแล่นกลับไปที่
สำขำดัง้ เดิมของลูกค้ำอยู่เสมอ ดังนั ้นธนำคำรจึงรวบรวมข้อมูล
ลูกค้ำของทุกสำขำมำรวมศูนย์ไว้ท่ส
ี ำำนั กงำนใหญ่ สำขำสำมำรถเข้ำ
ใช้ข้อมูลของตนหรือของต่ำงสำขำได้โดยผ่ำนเครือข่ำยของธนำคำร
เข้ำมำ
ปั ญหำคือหำกเครือข่ำยล่ม สำขำจะให้บริกำรไม่ได้เลยแม้แต่ลูกค้ำ
ของตน ในยุคแรกเริ่มที่เครือข่ำยยังมีเสถียรภำพตำ่ำ สำขำจะเก็บ
สำำเนำของลูกค้ำของตนเองเอำไว้ดังนั ้นจึงสำมำรถให้บริกำรแก่
ลูกค้ำของตนได้แต่ให้บริกำรต่ำงสำขำไม่ได้ในกรณี ท่เี ครือข่ำยล่ม
จะเห็นได้ว่ำกำรจัดวำงข้อมูลนั ้นมีส่วนสำำคัญต่อกำรให้บริกำรและกำรขำยขององค์กรอย่ำงสูง ในระบบธนำคำรที่กระจำย
ข้อมูลออกไปยังสำขำต่ำงๆ เมื่อเครือข่ำยล่มสำขำจะสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำของตนได้ แต่สำขำอื่นจะไม่อำจเข้ำถึงข้อมูลของ
สำขำนั ้นได้แม้เครือข่ำยในส่วนของตนไม่ล่มก็ตำม แต่หำกรวมศูนย์ข้อมูลทุกสำขำไว้ท่ส
ี ำำนั กงำนใหญ่ หำกเครือข่ำยของ
สำขำหนึ่ งล่มสำขำอื่นก็ยังสำมำรถให้บริกำรต่ำงสำขำสำำหรับสำขำที่ล่มได้อยู่ เพรำะข้อมูลอยู่ท่ส
ี ่วนกลำง แต่สำขำที่ล่มนั ้นให้
บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ได้เลยไม่ว่ำจะเป็ นต่ำงสำขำหรือของสำขำของตนเองก็ตำม แต่หำกทำำเป็ นกึ่งกระจำย คือมีข้อมูลอยู่ทงั ้ ที่
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สำขำและสำำเนำไปรวมศูนย์ไว้ท่ส
ี ำำนั กงำนใหญ่ แม้จะแก้ปัญหำเครือข่ำยล่มได้มำก แต่จะทำำให้เกิดปั ญหำตำมมำคือสำำเนำ
ข้อมูลของสำขำทัง้ สองชุดนั ้นอำจไม่ตรงกัน ต้องเสียโสหุ้ยมำกขึ้นในกำรทำำให้มีค่ำสอดคล้องตรงกันไว้ตลอดเวลำ โดย
เฉพำะหลังจำกกำรล่มของเครือข่ำยและกู้คืนขึ้นมำได้แล้ว
ปั ญหำที่สำำคัญอย่ำงหนึ่ งของกำรกระจำยข้อมูลไปไว้ตำมสำขำคือกำรที่สำขำจะต้องมีระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ทำำให้
ธนำคำรต้องสิน
้ เปลืองทรัพยำกรในกำรจัดทำำห้องเซิร์ฟเวอร์ขนำดเล็กกระจำยตำมสำขำนั บร้อยของตน รวมไปถึงกำรมี
บุคลำกรเพื่อคอยดูแลระบบที่กระจำยตัวออกไปเช่นนั ้นอีกจำำนวนมำก
ดังนั ้นทำงออกที่ดีสำำหรับกำรจัดวำงข้อมูลคือเป็ นแบบผสม Slide 23 กล่ำวคือทำำกำรรวมศูนย์ข้อมูลในองค์กรให้มำกที่สุด
ให้เหลือฐำนข้อมูลเพียงไม่ก่ต
ี ัวเท่ำที่จำำเป็ น แต่ต้องเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเหล่ำนั ้นเข้ำด้วยกันในลักษณะของ Distributed
Database เช่นนี้จะทำำให้กำรดูแล ควบคุม บำำรุงรักษำข้อมูล รวมไปถึงเรื่องเสถียรภำพและควำมมัน
่ คงปลอดภัยของข้อมูล
กระทำำได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภำพ เสียค่ำใช้จ่ำยโดยรวมที่ตำ่ำ
แต่ขณะเดียวกันองค์กรต้องจัดสร้ำงเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพสูง มี
เสถียรภำพ น่ ำเชื่อถือ มีระบบและเส้นทำงสำำรองอย่ำงดี เพื่อให้ทุก
ภำคส่วนขององค์กรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก
และที่สำำคัญคือองค์กรต้องจัดให้มีกำรประชุม สัมนำ อบรม ให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรเพื่อให้ลดอัตตำ ควำมรู้สึกเป็ นเจ้ำข้ำวเจ้ำของของ
ข้อมูล โดยเฉพำะหน่ วยงำนกลำงที่ดูแลเรื่องกำรรวมศูนย์ข้อมูล
ต้องมีจิตใจกำรให้บริกำรเป็ นที่ตงั ้ ไม่ทำำตัวเป็ นจักรพรรดิแ์ ห่งข้อมูล
ถ้ำกำรบริกำรดีแล้ว พนั กงำนขององค์กรจะไม่มีกำรเก็บข้อมูลของ
องค์กรไว้ตำมที่ต่ำงๆ โดยไม่จำำเป็ น ลดควำมซำำ้ ซ้อนและควำมผิด
พลำดของข้อมูลลงไปได้อย่ำงมำก และอย่ำงเป็ นระบบ
ตัวอย่ำงที่สำำคัญของกำรมีข้อมูลรวมศูนย์และมีเครือข่ำยและกำรให้บริกำรชัน
้ ยอดคือบริษัท Google ที่บริกำรกำรค้นหำ จะ
พบว่ำแม้บริกำรจะอยู่ต่ำงประเทศหรือห่ำงไกลออกไป แต่ระดับกำรให้บริกำรนั ้นน่ ำประทับใจมำก กำรสืบค้นข้อมูลแต่ละ
ครำวจะใช้เวลำไม่ถึงวินำที และบริกำรของ Google นั ้นมีเสถียรภำพมำกกว่ำเครือข่ำยขององค์กรที่ต่อเข้ำไปใช้บริกำรเสียอีก
ในคำบถัดไปจะเป็ นกรณี ศึกษำสำำหรับวิชำนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภำพรวมของระบบสำรสนเทศที่ซับซ้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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