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คานา
ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี ดิจิตอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิตประจาวันของคนเราเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอง ต่างก็มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาช่วยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานและยกระดับการให้บริการไปสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการ
ต่างๆ ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทาให้เกิดข้อมูลสารสนเทศขึ้นอย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของ
ภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลนับเป็นเวลาหลายสิบปีและกาลังเพิ่มขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลเหล่านี้
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสาหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนซึ่งทาให้เกิดเป็นแนวคิด วิธีการ รูปแบบทาง
ธุรกิจ รวมถึงวิถีชีวิตใหม่ๆ การแบ่งปันข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมนั้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
ที่ผ่านมาหลายๆ ประเทศมีการผลักดันและดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะกันอย่างจริงจั ง
เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย หลายๆ หน่วยงานก็เริ่มเห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลกันมากขึ้น
ดังนั้น สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศให้มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน
รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้
เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้
คู่มือ Open Data Handbook ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และผู้ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ Open Data โดยแปลมาจากเอกสาร Open Data Handbook
Documentation Release 1.0.0 ซึ่งเผยแพร่โดย Open Knowledge Foundation (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ ม ได้ ที่
http://opendatahandbook.org/)
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1.1 บทนา
เงินภาษีของเราถูกใช้ไปกับไฟส่องสว่างบนถนนหรือการวิจัยโรคมะเร็งเป็นจานวนเงินเท่าไร เส้นทางไหนสวยที่สุด
ปลอดภัยที่สุด สั้นที่สุด และเหมาะกับการเดินทางด้วยจักรยานจากบ้านไปที่ทางาน รวมถึงในระหว่างทางมีอะไรอยู่ใน
อากาศที่เราหายใจ จะมีมลภาวะเยอะหรือไม่ เราจะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีที่สุด หรือมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกใน
บริเวณใด หรือเมื่อไรที่เราจะสามารถตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ หรือหารือกับผู้มีความรู้ได้ถูกคน เหล่านี้ล้วนเป็นคาถามที่
เกิดขึ้นอยู่เป็นประจา และในหลายครั้งก็คงได้แต่เก็บคาถามเหล่านั้นไว้ในใจ
แต่ด้วยเทคโนโลยีในขณะนี้สามารถที่จะตอบคาถามข้างต้นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะนามาใช้ตอบ
คาถามนั้นมาจากหน่วยงานภาครัฐ แทบทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อมูล อีกเป็นจานวนมากที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่ อ การ
นามาใช้ประโยชน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเพิ่มศักยภาพในการนาข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทั้งภาครัฐและภาคสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วย
ในภาพของการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government
Open Data) ซึ่งข้อมูลต่างๆ ล้วนแล้วแต่เปิดกว้างให้สามารถเข้าถึง และเปิดโอกาสให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่
จากัด โดยแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ดังเช่น ในปี 2009 การเปิดเผยข้อมูลเริ่มปรากฎแก่ประชาชน โดยรัฐบาล
หลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และ นิวซีแลนด์ ได้ประกาศความคิดริเริ่มในการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของพวกเขา
การอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ‘Open Data’ โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ แล้วยังครอบคลุม
เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าของการเปิดเผยข้อมูล และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากการศึกษา
ความเป็นมาแล้ว วิธีการสร้างการเปิดเผยข้อมูลก็จะถูกกล่าวอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน

1.1.1 กลุ่มเป้าหมาย






สาหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Open data และ API
สาหรับข้าราชการพลเรือนและนักรณรงค์เพื่อสังคม
สาหรับนักข่าวและนักวิจัย
สาหรับนักการเมืองและนักพัฒนา
สาหรับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงนั้น จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้
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ยังคงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษา หรือเริ่มต้นศึกษาการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อใช้เป็นเอกสารสร้างความเข้าใจ
ในเบื้องต้นได้

1.2 ทาไมต้องใช้ Open Data
การเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐ เสมือนเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกนามาใช้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่จะดาเนินงานตาม
ภารกิจของพวกเขา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่วนสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลเหล่ านั้น ทั้งด้านปริมาณและความเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลที่เก็บรวบรวม แต่เนื่องจากข้อมูล ภาครัฐส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะโดยกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นจึง
เหมาะสมที่จะเปิดเผยและทาให้ผู้อื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การเปิดเผยข้อมูลยังมีประโยชน์ในอีกหลายแง่มุม ซึ่งปัจจุบันได้ถูกนาไปใช้ในหลายๆ หน่วยงานแล้ว และยังมีกลุ่ม
คน องค์กร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ก็ ได้ประโยชน์จากการนาข้อมูลจาก Open data มาใช้งาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่
สามารถที่จ ะระบุ ได้ว่าข้อมูล ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ใดๆ อีกในอนาคต ซึ่งโดยธรรมชาติของ
นวัตกรรมมักกล่าวว่าการพัฒนามักจะเกิดมาจากที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ และอาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น
- ความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตย
- การมีส่วนร่วม
- การเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนตัวแบบใหม่ทดี่ ีขึ้น
- การสร้างนวัตกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพของบริการภาครัฐ
- การวัดผลกระทบเชิงนโยบาย
- องค์ความรู้ใหม่จากการรวบรวมข้อมูลจานวนมากจากหลากหลายรูปแบบและแหล่งข้อมูล

ตัวอย่างการนามาใช้งาน
ในแง่ของความโปร่งใส เช่น โครงการ ‘Tax tree’ ของประเทศฟินแลนด์ และ ‘Where does my money go’
ของประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าเงินภาษีของประชาชนถูกนาไปใช้อย่างไร และประเทศแคนาดาสามารถประหยัดเงิน
จานวน 3.2 พัน ล้ านเหรี ย ญในการฉ้ อโกงภาษี ก ารกุศล ในส่ ว นของเว็บไซต์ อย่างเช่น folketsting.dk ของประเทศ
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เดนมาร์กได้ติดตามความเคลื่อนไหวในรัฐสภาและกระบวนการผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งทาให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ
มีสมาชิกรัฐสภาคนใดเข้าร่วมบ้าง
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ยังมีส่วนในการช่วยในการตัดสินใจในการดาเนินชีวิต หรือทาให้เราสามารถทาอะไรใน
สังคมได้มากขึ้น ผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศเดนมาร์กได้สร้าง findtoilet.dk ขึ้น โดยแสดงจุดที่เป็นห้องน้าสาธารณะใน
ประเทศเดนมาร์กทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาและผู้ที่จาเป็นต้องเข้าห้องน้าสามารถมั่นใจในการออกนอกบ้านมากขึ้น ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีบริการที่เรียกว่า vervuilingsalarm.nl ซึ่งจะส่งข้อความเตือนในเรื่องของคุณภาพอากาศใน
บริเวณที่ได้กาหนดไว้ ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกาหนดเงื่อนไขได้เอง และในนิวยอร์กเราสามารถหาสถานที่ ที่
สามารถพาสุนัขไปเดินเล่นได้ง่ายๆ หรืออาจจะเป็นการหาใครสักคนหนึ่ง ซึ่งกาลัง อยู่ที่สวนสาธารณะเดียวกัน และบริการ
อย่างเช่น ‘mapumental’ ในประเทศอังกฤษ และ ‘mapnificent’ ในประเทศเยอรมนี ช่วยให้เราสามารถหาสถานที่
เพื่ออยู่อาศัย โดยคานึงถึงระยะเวลาในการเดินทางไปทางาน ราคา สภาพแวดล้อมโดยรอบ ตัวอย่างเหล่านี้เกิดจากการใช้
ข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยของภาครัฐทั้งสิ้น
ในทางเศรษฐกิจ การเปิ ดเผยข้อมูล มีความส าคัญ มากเช่น กัน มีการศึกษามากมายซึ่ง ได้ประเมิน มูล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจประจาปีของการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ไว้ที่หลายหมื่นล้านยูโร ผลิตภัณฑ์และบริษัท
ใหม่ๆ มีการนาข้อมูลเปิด เหล่านี้กลับมาใช้ เช่น husetsweb.dk ของประเทศเดนมาร์ก จะช่วยให้ เราหาทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในบ้านของเราได้ รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน และการค้นหาคนงานก่อสร้าง โดย
อาศั ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เงิ น สนั บสนุ น จากภาครั ฐ รวมถึ ง ทะเบี ย นการค้ า ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย Google
Translate ใช้เอกสารต่างๆ ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีหลากหลายภาษาเพื่อสอนอัลกอริธึมการแปล ทาให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ยั ง มี ป ระโยชน์ แ ละความส าคั ญ ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อี ก ด้ ว ย ตั ว อย่ า งเช่ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ที่
เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดไว้เพื่อให้ สามารถนามาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด ทาให้คาถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การศึกษาลดลงเป็นจานวนมากจากเดิม ทาให้ลดภาระงานและค่าใช้จ่าย ส่วนในประเด็นคาถามอื่นๆ ก็จะสามารถตอบได้
ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถสืบค้นและค้นหาข้อมูลได้อย่างทันท่วงที กระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์
กาลั ง เผยแพร่ข้อมูลของพวกเขา และร่ ว มมือกับสมาคมประวัติศาสตร์สมัครเล่ น รวมทั้ง กลุ่ มต่างๆ เช่น Wikimedia
Foundation เพื่อที่จ ะดาเนิ น งานของพวกเขาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ไม่เพียงแต่จะทาให้ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทาให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีก
ด้วย
ขณะที่มีการใช้งานมากมายเกี่ยวกับข้อมูลเปิด ได้สร้างคุณค่าทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม แต่เราก็ยังไม่สามารถ
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บอกได้ว่าข้อมูลดังกล่าว จะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้อีก ซึ่งการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันสามารถก่อให้เกิดความรู้ใหม่และ
ความเข้าใจมากขึ้นได้ แล้วนาไปสู่ การพัฒนาแอปพลิเคชันในสาขาใหม่ ได้ ยกตัวอย่างในอดีต เช่น เมื่อ Dr. Snow ได้
ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มน้าที่มีสารปนเปื้อนและอหิวาตกโรคในกรุงลอนดอนในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยการรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคเข้ากับสถานที่ตั้งของบ่อน้า ซึ่งได้นาไปสู่การสร้างระบบบาบัดน้าเสียของกรุง
ลอนดอน และทาให้สุขภาพของประชากรดีขึ้นตามลาดับ การพัฒนาเช่นนี้น่าจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งจากความเข้าใจเชิงลึก
และข้อมูลที่ไม่คาดคิด ซึ่งเกิดมาจากการนาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเข้ามาประมวลเข้าด้วยกัน
ศักยภาพของข้อมูลที่มีอยู่ จะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ถ้าเราเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปของภาครัฐให้เป็นข้อมูล
เปิด อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ข้อมูลนั้นสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี ไม่มีข้อจากัด ทั้งทาง
กฎหมาย ทางการเงิน หรือทางเทคโนโลยี เมื่อนามาใช้โดยบุคคลทั่วไปข้อจากัดทุกๆ อย่างที่มีนั้น จะปิดกั้นการพัฒนาจาก
การใช้ข้อมูลสาธารณะ และทาให้ยากขึ้นที่จะทาให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด

1.3 อะไรคือ Open Data
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูล (Open data) แต่จริงๆ ความเข้าใจของการเปิดเผยข้อมูลคืออะไร เรา
จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไร และข้อมูลประเภทใดที่เรากาลังพูดถึง

1.3.1 อะไรคือ Open
สาหรับวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ Open data ได้ถูกนิยามโดย Open Definition ดังนี้
Open data คือข้อมูลที่สามารถนามาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม
แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกาหนด
ความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition) สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
 Availability and Access ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายใน
การทาสาเนา โดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน
และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
 Re-use and Redistribution ข้อมูล ต้องถูก จัด เตรีย มให้ ภ ายใต้ เงื่ อ นไขที่ อ นุญ าตให้ นามาใช้ ใหม่ แ ละ
แจกจ่ายได้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่นๆ ได้
 Universal Participation ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้ นามาใช้ซ้า และแจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อ
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บุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่างเช่น ข้อจากัดของ ‘non-commercial’ ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ
ข้อจากัดในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (เช่น ในการศึกษาเท่านั้น) ก็จะไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นแบบ Open Data
ด้วยสาเหตุของการนาข้อมูลมาใช้ร่วมกัน และทางานร่วมกัน จึงต้องมีความจาเป็นในการกาหนดให้ชัดเจน ถึง
ความหมายและเงื่อนไขของการทา Open Data เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การทางานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถของระบบที่หลากหลายและองค์กรต่างๆ สามารถทางานร่วมกันได้
(inter-operate) ในกรณีนี้ หมายถึงความสามารถที่จะทางานร่วมกัน หรือผสมผสานชุดข้อมูลที่แตกต่างกันได้
การทางานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งสาคัญเพราะหากมีการอนุญาตให้ระบบที่แตกต่างกันสามารถทางานด้วยกัน มีการ
สร้างความเชื่อมโยง จะเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างระบบที่ใหญ่และมีความซับซ้อน แต่หากไม่สามารถทางานร่วมกันได้ ก็
แทบที่จะบอกไม่ได้เลย ว่านั่นคือ Open Data เหมือนกับตานานที่มีชื่อเสียงของ Tower of Babel คือการไม่สามารถที่จะ
สื่อสารกัน (หรือทางานร่วมกัน) ส่งผลให้ความพยายามที่จะสร้างหอคอยล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
เช่นเดียวกัน กับข้อมูล สิ่งสาคัญของความเหมือนกันของข้อมูล (หรือโค้ด) คือ องค์ประกอบหนึ่ง ของเนื้อหาที่
“เปิด” ซึง่ สามารถนามาผสมรวมกับเนื้อหาที่ “เปิด” อย่างอื่นได้อย่างอิสระ การทางานร่วมกันได้นี้เป็นปัจจัยทีส่ าคัญ ของ
“Openness” หรือระดับของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งก็คือความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการรวมชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน
เข้าด้วยกัน และทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น (คุณประโยชน์เหล่านี้จะอธิบายในรายละเอียดในส่วนของ
‘ทาไม’ ต้องใช้ Open data)
การให้นิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Openness คือ เมื่อมีชุดข้อมูลเปิดสองชุดจากแหล่งที่แตกต่างกันสองแหล่ง เราจะ
สามารถรวมเข้าด้วยกันและเกิดประโยชน์ได้ และแน่นอนว่าหากเรามีข้อมูลอยู่เป็นจานวนมากก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะ
รวมกับชุดข้อมูลอื่นๆ ได้ นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากชุดข้อมูลนั้นๆ เลย

1.3.2 ข้อมูลอะไรที่เรากาลังพูดถึง
ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่เปิดหรืออาจกลายเป็นข้อมูลเปิด และจะเห็นตัวอย่างมากขึ้น ในบทต่อๆ
ไป อย่างไรก็ตามควรมีการกาหนดประเภทของข้อมูลแต่ละชนิด ว่าข้อมูลชนิดใดสามารถเปิดเผยได้ หรือ ข้อมูลบางชนิด
อาจไม่สามารถเปิดเผยได้
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ประเด็นสาคัญคือข้อมูลที่เปิดเผยนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง
ในทานองเดียวกัน สาหรับข้อมูล ภาครัฐบางประเภท อาจต้องมีการพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
เข้ามาประกอบด้วย

1.4 จะเปิดเผยข้อมูลได้อย่างไร
ส่วนนี้เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ โดยจะให้คาแนะนาโดยละเอียดและเป็นรูปธรรมว่าผู้ถือข้อมูลจะสามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้อย่างไร เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ครอบคลุมถึงข้อผิดพลาด และจะกล่าวถึงประเด็นที่อาจเกิดขึ้น
กฎหลักที่สาคัญ 3 ข้อทีเ่ มื่อจะเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
1. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ง่าย และรวดเร็ว ไม่จาเป็นว่าทุกชุดข้อมูลจะต้องบังคับให้เปิดเผย แต่ให้เริ่มต้นด้วยการ
เปิดเพียงแค่ 1 ชุดข้อมูล หรือแม้แต่บางส่วนของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ก็เพียงพอในเบื้องต้นแล้ว เมื่อมีชุดข้อมูล
มากขึ้น ก็จะมีความเข้าใจและสามารถเปิดข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ด้วย
เนื่องจาก Open Data เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนั้นหากยิ่งดาเนินการได้รวดเร็วเพียงใด ก็จะ
สามารถเสริมสร้างและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ นวัตกรรมอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความล้มเหลวใกล้เคียง
กับความสาเร็จ และไม่ใช่ทุกชุดข้อมูลที่เปิดเผยจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
2. การมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานจริงที่นาข้อมูลไปใช้ตั้งแต่ในระยะแรกและหมั่นในการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการใช้ชุด
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ประชาชน นักธุรกิจ หรือนักพัฒนา ซึ่ง เมื่อได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งาน จะทาให้มีการ
ปรับปรุงด้านบริการ หรือข้อมูล ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
และแน่นอนว่าข้อมูลจานวนมากจะไม่ไปถึงผู้ใช้งานโดยตรง แต่ อาจจะต้องผ่านตัวกลางข้อมูล หรือที่
เรียกว่า ‘info-mediaries’ ซึ่งก็คือผู้ที่นาข้อมูลไปใช้อาจมีการดัดแปลงหรือปรับปรุง เพื่อใช้ในการนาเสนอ
ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลพิกัด GPS ขนาดใหญ่ อาจยากต่อการอ่านและทาความเข้าใจ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจอาจมีการนาเสนอในรูปแบบของแผนที่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีตัวกลางในการดาเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ตรงต่อความต้องการก่อน
3. จัดเตรียมข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจ เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทางาน
ร่วมกับ หรือทางานอยู่ภายในองค์กรขนาดใหญ่อย่างภาครัฐ เมื่อเปิดเผยข้อมูล คุณอาจต้องพบกับคาถามและ
ประเด็นสงสัยมากมาย ดังนั้นสิ่งสาคัญคือ (1) ระบุประเด็นข้อคาถามเที่มีความสาคัญ และ (2) สร้างความ
เข้าใจในกระบวนการเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล
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ขั้นตอนหลักในการทาให้ข้อมูลเปิด มี 4 ขั้นตอน แต่ทั้งนี้ในบางขั้นตอนอาจสามารถดาเนินการพร้อมกันได้
1. วางแผนในการเลือกชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ถูกเลือกนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากเกิดปัญหาในภายหลัง
2. ใช้ Open license
(a) ตรวจสอบสิ่งทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อมูล
(b) เลื อ กใช้ Open license ที่ เ หมาะสม โดยอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ หล่ า นี้ จ ะสนั บ สนุ น ค านิ ย ามของ
Openness ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับ ‘อะไรคือ Open Data’
(c) หากคุณไม่สามารถทาตามนี้ได้ ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 แล้วลองดาเนินการกับชุดข้อมูลอื่น
3. ทาให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน ในปริมาณและรูปแบบสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ หรือในอีกแนวทางหนึ่ง
อาจมีการพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Application Programming Interface (API) ได้เช่นกัน
4. ทาให้สามารถค้นหาได้ โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และดาเนินการจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสม

1.4.1 เลือกชุดข้อมูล
การเลือกชุดข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของการเปิดเผยข้อมูลเป็น
กระบวนการทาซ้า และสามารถกลับมาที่ขั้นตอนนี้ได้ ถ้าพบกับปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลภายหลัง
หากเรามีข้อมูลที่ต้องการจะเปิดเผยอยู่แล้ว เราสามารถข้ามไปยังส่วนถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณี
โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆ การเลือกชุดข้อมูลเป็นสิ่งที่ท้าทาย แล้วเราควรดาเนินการอย่างไรในกรณีนี้ สิ่งหนึ่งที่อาจช่วย
ให้ ส ามารถเลื อกชุดข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ ว คือการทารายการของข้อมูล ทั้งหมด แล้ ว เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลใดบ้าง ที่
เหมาะสมที่จะทาเป็นข้อมูลเปิดแบบ Open Data หลังจากนั้นเราอาจทาการตรวจสอบถึงความเหมาะสมในรายละเอียด
อีกครั้งในขั้นตอนถัดไป
ซึ่งอาจไม่จาเป็นที่จะต้องสร้างรายการชุดข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากอาจะต้องดูในเรื่องของความเป็นไปได้ของข้อมูล
แต่ละชุดที่จะเปิดเผยด้วยว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ ตามเงื่อนไขในบทก่อนหน้า
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง (Asking the Community)
การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะแรก นั่นคือผู้ที่จะมีการเข้าถึงและใช้ข้อมูล ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ดีว่าข้อมูลใดที่จะมีคุณค่า เหมาะสมและต้องการใช้งาน
1. เตรียมรายการของชุดข้อมูลเด่นๆ ที่มี แล้วดาเนินการขอความคิดเห็นในชุดข้อมูลเหล่านั้น ซึง่ ในบางครั้งข้อมูล
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ที่ได้จัดเตรียมไว้ ก็อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้งานอาจมีความคาดหวังข้อมูลใน
แบบเดียวกับที่เคยเห็นในการ Open Data ในต่างประเทศ
2. ดาเนินการขอความคิดเห็น
3. ประกาศขอความคิดเห็ นผ่านทางเว็บเพจ ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้ ความเห็นสามารถเข้าถึ ง ได้
ตลอดเวลา หรืออาจมีการพิจารณาในการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสังคมออนไลน์ (Social media) ก็
จะสามารถระดมความคิดเห็นได้มากขึ้นด้วย
4. ควรมีวิธีการที่ง่ายในการส่งความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการให้ลงทะเบียน เพราะมันจะลดจานวนของผู้แสดงความ
คิดเห็นได้
5. อาจมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านกลุ่มรายชื่อของอีเมล์ (Mailing List) ฟอรั่ม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมี
อ้างอิงกลับมายังหน้าเว็บหลักที่ใช้ในการขอความคิดเห็น
6. จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น โดยเลือกเวลาที่เหมาะสมสาหรับนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่ราชการ สามารถเข้าร่วมได้
7. ขอให้บุคคลที่มีอานาจบริหารของรัฐหรือข้าราชการในระดับสูงกล่าวในนามหน่วยงานของคุณ เนื่องจากข้อมูล
ที่เปิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้มากขึ้น
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
หน่วยงานจะต้องใช้เงินเท่าไรในการจัดเก็บและบารุงรักษาข้อมูลที่พวกเขาครอบครองอยู่ ถ้าหน่วยงานต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากกับชุดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง ก็น่าจะมีแนวโน้มสูงที่คนอื่นๆ ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลชุดนี้
เรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ผู้ใช้งานทั่วไปค่อนข้างกังวล ซึ่งอาจมีคาถามจากบางภาคส่วนว่า “ทาไมบุคคลอื่นถึง
ควรที่จะได้ข้อมูลที่ มีต้นทุนสูง ทั้งในแง่ของการได้มาของข้อมูล และการจัดเก็บ มา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย?” คาตอบก็คือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกรวมเข้าไปในกระบวนการเพื่อที่จะให้ภาครัฐดาเนินงานอยู่แล้ว ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลที่จัดทาขึ้น
แล้วไปยังกลุ่มบุคคลอื่นๆ โดยปกติไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากนัก ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินใดๆ
ความง่ายของการนาข้อมูลไปใช้
บางครั้งแทนที่เราจะมาตัดสิน ใจว่าข้อมูล ไหนที่จะมี คุณ ค่ามากที่สุด แต่การดาเนินการให้ ข้อมูลต่างๆ เข้าถึง
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ประชาชนได้ มันอาจมีประโยชน์กว่า ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีขนาดเล็กและง่ายสามารถจะเป็นเหมือนตัวเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูลเล็กๆ เหล่านี้ อาจจะมีคุณค่าน้อยมากจนไม่สามารถสร้างอะไรจากมันได้เลยก็
เป็นได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของโครงการในอนาคตได้
สังเกตคนรอบข้าง
ในขณะที่ Open data กาลังเติบโตขึ้น จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้คนจานวนมากในพื้นที่ จะเข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่พื้นที่
อื่นๆ กาลังดาเนินการอยู่ ดังนั้นในการเปิดเผยข้อมูลอาจใช้พื้นฐานตามการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ ด้วยก็ได้

1.4.2 นา Open License มาใช้ (การเปิดกว้างในทางกฎหมาย)
ในทางกฎหมายเรื่องของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล ซึ่งป้องกันบุคคลที่สามนาไปใช้งาน การนากลับมาใช้
ใหม่ และแจกจ่ายข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต แต่ในบางจุดที่สิทธิต่างๆ อาจยังไม่ชัดเจน ก็เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องกาหนด
สิทธิ์และการอนุญาต (License) ให้ชัดเจน ดังนั้น หากคุณกาลังวางแผนที่จะให้ผู้อื่นนาข้อมูลของคุณไปใช้งานได้ คุณ
จาเป็นที่จะต้องกาหนดสิทธิ์และการอนุญาตให้แก่ข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่
เปิดเผย เรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งขึ้น
คุณจะสามารถใช้ License แบบใดได้บ้าง? เราขอแนะนาว่าสาหรับข้อมูลที่ “เปิดเผย” คุณสามารถใช้ License
ที่สอดคล้องกับ Open Definition และระบุให้เหมาะสมกับข้อมูล โดยรายละเอียด พร้อมกับวิธีการใช้งาน สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่
• http://opendefinition.org/licenses/
ค าแนะน าวิ ธี ก ารใช้ง านโดยสรุ ป ส าหรั บ การใช้ Open data license สามารถหาได้ ที่ เ ว็บ ของ Open Data
Commons
• http://opendatacommons.org/guide/

1.4.3 ทาให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน (ด้านเทคนิคของการเปิดเผยข้อมูล)
Open data จาเป็นที่จะต้องเปิ ดกว้างทั้งในทางเทคนิค และในทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม ข้อมูล
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จานวนมากที่อยู่ในรูปแบบซึ่งเป็นแบบซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที (Machine-readable)
ความพร้อมใช้งาน – ค่าใช้จ่ายของข้อมูลไม่ควรมากกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อมูลใหม่ สามารถให้ดาวน์โหลด
จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหน่วยงานของคุณไม่ควรจะรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ในการจัดเตรียมข้อมูล
ให้ใช้งาน
กลุ่มข้อมูล – ข้อมูลควรจะมีการเผยแพร่ให้ใช้งานแบบเป็นชุดที่สมบูรณ์ และหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ
ตามกฎหมาย ข้อมูลเหล่านั้นนั้นก็ควรจะสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกัน ทั้งนี้การให้บริการจาพวก Web API หรือบริการที่
คล้ายๆ กันก็อาจมีประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางส่วนได้ แต่ก็ไม่ใช่การทดแทนของการเข้าถึงกลุ่มข้อมูลทั้งชุดที่
สมบูรณ์ได้
การเปิดข้อมูลในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ - การนาข้อมูลที่ถือครองโดยภาครัฐมาใช้ไม่ควรมี
ข้อจากัดด้านสิทธิบัตร ที่สาคัญกว่า นั้นคือต้องแน่ใจว่าคุณจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ ระบบคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้
สาหรับการนาข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เห็นภาพ อาจเคยสังเกตข้อมูลสถิติที่ตีพิมพ์เป็น
เอกสาร PDF (Portable Document Format) ซึ่งมักจะถูกใช้สาหรับการพิมพ์คุณภาพสูง ขณะที่สถิติเหล่านี้สามารถอ่าน
ได้โดยมนุษย์ แต่มันยากมากสาหรับคอมพิวเตอร์ที่จะนามาใช้งาน ซึ่งจะจากัดความสามารถที่จะนาข้อมูลไปใช้เป็นอย่าง
มาก
แนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ทาให้ง่ายเข้าไว้



ดาเนินการอย่างรวดเร็ว



ปฏิบัติอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาให้ข้อมูลดิบออกมาในตอนนี้ อาจจะดีกว่าข้อมูลที่สมบูรณ์ในเวลาอีกหกเดือน
มีหลายวิธีที่จะทาให้ข้อมูลมี ผู้นาไปใช้งาน วิธีที่เป็นที่นิยมในยุคอินเตอร์เน็ตคือการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ซึ่ง
สามารถดาเนินการได้หลายวิธี โดยวิธีที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดคือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมี
การจาแนกรายการชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนอกจาก
วิธีการนี้ ก็ยังคงมีอีกหลากหลายวิธีเช่นกัน
เมื่อเกิดข้อจากัดเรื่องการเชื่อมต่อ หรือขนาดของข้อมูลใหญ่มากๆ การกระจายข้อมูลผ่านช่องทาง หรือรูปแบบ
อื่นๆ ก็สามารถช่วยได้
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ซึ่งในบทนี้ ยังมีการกล่าวถึงทางเลือกอื่นๆ ที่จะสามารถใช้ในการเปิดเผยข้อมูล โดยยังคงสามารถดาเนินการได้
โดยมีค่าใช้จ่ายต่า
วิธีการออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ทมี่ ีอยู่
การดาเนินการนี้ก็เหมือนกับการให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดาเนินการจัดเตรียมเนื้อหา หรือแฟ้มข้อมูล ให้สามารถ
เรียกใช้และดาวน์โหลดได้ผ่านหน้าเว็บ นั่นเอง เพียงแต่เป็นการเพิ่มข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย นาไปไว้บนเว็บไซต์
ด้วยวิธีแบบเดียวกัน
ความยากอย่างหนึ่งคือเราจะทาอย่างไรให้ผู้ใช้งานภายนอกทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับการ
ปรับปรุงล่าสุด หรือสามารถหาข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดได้ที่ใด ซึ่งประเด็นนี้จะส่งผลต่อ ผู้สร้างเครื่องมือ (Tool)
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้กับข้อมูลของคุณ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอก (3rd party sites)
แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น pachube.com ถูก
ออกแบบมาสาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้คนและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เว็บไซต์อย่างเช่น Infochimps.com
และ Talis.com ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอก (3rd party) อาจมีประโยชน์มาก เนื่องด้วยมีการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจ
และชุดข้อมูลอื่นๆ เข้าด้วยกันไว้อยู่แล้ว เมื่อข้อมูลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเหล่านี้ มันก็จะเป็น
ส่วนผสมอย่างดีสาหรับประโยชน์อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในส่วนของผู้ค้าข้อมูล ปัจจุบันได้สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับ ตามความต้องการ พวก
เขามีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และดูถึงปริมาณการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึง่ แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังมีข้อเสีย 2 ข้อ คือ ข้อแรก - ความเป็นอิสระ หน่วยงานจะต้องยอมให้ข้อมูลของ
ตนไปอยู่บนเว็บไซต์ของผู้อื่น ข้อที่สอง - การเปิดกว้าง ซึง่ ต้องแน่ใจว่าแพลตฟอร์มข้อมูลของเรานั้น สามารถที่จะ
เข้ า ถึ ง ได้ จ ากหลากหลายระบบ หลากหลายแพลตฟอร์ ม ซึ่ ง นั ก พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ ละนั ก วิท ยาศาสตร์ ที่ใช้
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ระบบปฏิบัติการหลายๆ ระบบ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ควรที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้
เช่นกัน
ผ่าน FTP servers
วิธีการดั้งเดิมสาหรับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล คือ การเข้าถึงผ่านทาง File Transfer Protocol (FTP) ซึ่งอาจ
เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ระบบ FTP
สามารถทางานแทนที่ HTTP ได้ แต่ถูกออกแบบให้สนับสนุนการโอนย้ายไฟล์โดยเฉพาะ
ทาไม FTP ถึงไม่เป็นที่นิยมเหมือนกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์? เนื่องจากการค้นหาข้อมูลผ่าน FTP
server จะเหมือนกับการค้นหาผ่านโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์มากกว่า ดังนั้น แม้ว่าระบบดังกล่าวจะเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ แต่มันก็มีความสามารถน้อยเกินกว่าที่จะจ้างบริษัทมาตกแต่งหน้าตาให้สวยงาม
ผ่าน torrents
BitTorrent เป็นระบบซึ่งได้กลายเป็นที่คุ้นเคยสาหรับผู้กาหนดนโยบายเพราะมีการเชื่อมโยงกับ การ
ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ BitTorrent ใช้ไฟล์ ที่เรี ยกว่า torrents ซึ่งทางานโดยแยกแฟ้มข้อมูล ออกเป็นส่ ว นต่างๆ แล้ ว
กระจายไฟล์ระหว่างผู้ใช้งานที่เข้าถึงไฟล์เหล่านั้น แทนที่เครื่องแม่ข่ายจะต้องรับภาระมากเกินไป ซึ่งเมื่อมีผู้รับ
ภาระในการกระจายข้อมูลเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถรองรับผู้รับข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่ระบบนี้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากสาหรับการแจกจ่ายภาพยนตร์ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพอย่างมากในการกระจายข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่มาก
ผ่าน API
ข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้โดยผ่านทาง Application Programming Interface (API) การเปิดเผยข้อมูล
ในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยนักพัฒนาโปรแกรมจะสามารถเลือกข้อมูลเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
แทนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นกลุ่มไฟล์ ขนาดใหญ่หนึ่งไฟล์ โดยปกติ API จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่ถูก
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าการเปิดเผยข้อมูลผ่าน API นั้น จะมั่นใจได้ว่ามันเป็น
ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด
การเผยแพร่ข้อมูลดิบที่เป็นแบบไฟล์ชุดข้อมูลนั้น ก็ยังเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องคานึงถึงก่อนของการเริ่มทา
Open data เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API มีข้อจากัดที่สาคัญดังนี้
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1. ค่าใช้จ่าย – API ต้องการการพัฒนาและการดูแลรักษามากกว่าการจัดเตรียมไฟล์ชุดข้อมูล
2. ความคาดหวัง – เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ใช้งานระบบ จึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะต้องทาให้
API มีความเสถียรและใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ API คุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
การเผยแพร่ข้อมูลในแบบไฟล์ชุดข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า
1. ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เดิ ม หมายความว่ า หากมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งใหม่ ห รื อ เงิ น
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ชุดข้อมูลก็จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่
2. ใครก็สามารถทาสาเนาและนาไปแจกจ่ายได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการแจกจ่ายจากหน่วยงานที่เป็น
แหล่งข้อมูล และไม่ต้องกังวลว่าหากระบบของหน่วยงานแหล่งข้อมูลมีปัญหาแล้วจะทาให้คนอื่นเข้าถึง
ข้อมูลไม่ได้
3. ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาบริการของตนเองโดยใช้ข้อมูล ดังกล่าวได้ เพราะเชื่อมั่นได้ว่าไฟล์ข้อมูลจะไม่ถูก
เอากลับคืนไป หรือกังวลว่าระบบ API ของแหล่งข้อมูลจะมีปัญหา
การจัดเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ชุดข้อมูลทั้งชุด จะทาให้ผู้อื่นสามารถใช้ข้อมูลได้นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิม
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์ให้เป็นรูปแบบ (file format) ใหม่ได้ นาข้อมูลไปเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ได้ หรือทาสาเนาไฟล์เวอร์ชันเก่าๆ เก็บไว้ในสถานที่ต่างๆ ได้ ดังนั้น หากคุณมีการเผยแพร่ข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
โดยผ่าน API แล้ว คุณก็ควรจัดเตรียมและเผยแพร่ไฟล์ข้อมูลดิบ ในแบบไฟล์ชุดข้อมูลทั้งชุด โดยทาการปรับปรุง
ไฟล์ข้อมูลเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ
ตัว อย่ าง บริ การข้อมูล สถิติ ของ Eurostat มีเครื่องมือดาวน์โ หลดข้อมูล ขนาดใหญ่ ซึ่งมีไฟล์ ข้อมูลให้
มากกว่า 4,000 ไฟล์ โดยจะทาการปรับปรุงให้ เป็นข้อมูล ล่ าสุ ด สองครั้งต่อวัน แสดงข้อมูล ในรูปแบบ Tabseparated values (TSV) รวมทั้ง มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือดาวน์โหลดและไฟล์ข้อมูลด้วย
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ District of Columbia Data Catalog ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ได้ ใ น
รูปแบบ CSV และ XLS ได้นอกเหนือจากการดึงข้อมูลในแบบไลฟ์ฟีด (live feeds)

1.4.4 ทาให้ข้อมูลสามารถค้นหาได้
Open Data จะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีการใช้งาน ดังนั้นคุณจะต้องมั่นใจว่าประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีต่างๆ ในบทนี้
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สิ่งที่สาคัญที่สุด คือการจัดเตรียมพื้นที่ กลางที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและ
ปัญหาเรื่องงบประมาณต่อไปในอนาคต ถึงแม้ว่าความแตกต่างทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน อาจทา
ให้ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ยากก็ตาม การร่วมมือกันได้ระหว่างหน่วยงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นเป็นอย่างมาก
เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
ปัจจุบันมีเครื่องมือจานวนมากที่มีอยู่บนเว็บ ซึ่งถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น
เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นมากที่สุดคือ DataHub ซึ่งเป็นแคตตาล็อกและที่เก็บข้อมูลสาหรับชุดข้อมูลจากทั่วโลก
เว็บไซต์นี้จะช่วยให้บุคคลและองค์กรเผยแพร่ข้อมูลและสาหรับผู้ใช้ข้อมูลในการค้นหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ได้โดยง่าย
เช่นกัน
นอกจากนี้ ยั งมีแคตตาล็ อกของผู้ เชี่ย วชาญอีกหลายสิ บแคตตาล็ อกส าหรับภาคส่ ว นและสถานที่ต่ างๆ กลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์จานวนไม่น้อยก็ได้มีการสร้างระบบแคตตาล็อกไว้สาหรับสาขาของตน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน
ข้อมูลเพื่อการทางานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
สาหรับหน่วยงานรัฐ
ตามแนวทางที่นิยมปฏิบัติกันมา คือ ให้หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้สร้างแคตตาล็อกขึ้นมาสาหรับข้อมูลของภาครัฐ เมื่อ
สร้างแคตตาล็อกแล้วก็พยายามกาหนดโครงสร้างการจัดเก็บ เพื่อให้หน่วยงานหรือฝ่ายอื่นๆ สามารถจัดเก็บและปรับปรุง
ข้อมูลของพวกเขาให้เป็นปัจจุบันได้โดยง่าย
การสร้างซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนแคตตาล็อกเองอาจไม่เหมาะทั้งด้านความรวดเร็ว และเวลาในการพัฒนา ปัจจุบัน
มีซอฟแวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น CKAN ซึ่งถูกนามาใช้โดยรัฐบาลต่างๆ มากมาย ดังนั้นการ
ลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นอาจไม่จาเป็น
แต่ทว่ายังมีความสามารถบางอย่างที่แคตตาล็อกข้อมูลเปิดส่วนใหญ่ยังไม่มี ระบบที่พัฒนาขึ้นจึงควรพิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี้
- จัดให้มีวิธีการที่อนุญาตให้หน่วยงานเอกชนและกลุ่ม community สามารถเพิ่มข้อมูลของพวกเขาเข้าไปได้
ด้วย อาจจะเหมาะสมที่จะมองแคตตาล็อกนี้ว่าเป็นแคตตาล็อกของส่วนรวม แทนที่จะเป็นของรัฐบาลเท่านั้น
- อานวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลโดยการอนุญาตให้จัดทาอนุพันธ์ของชุดข้อมูลได้ เช่น อาจจะมีผู้ที่นา
ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่ไปแปลงเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ และอาจต้องการที่จะแบ่งปันผลเหล่านั้นให้กับผู้อื่น ถ้า
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เราอนุญาตให้ ข้อมูลชุดนั้นมีได้เพียงแค่เวอร์ชั่นเดียว ข้อมูลเวอร์ชั่นที่มีผู้ ปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหล่านี้ก็จะไม่
สามารถนามาแสดงร่วมกันได้
- ต้องเปิดกว้างกับการที่ข้อมูลของเราจะไปปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ นั่นคือมีแ นวโน้มที่เนื้อหาของเราจะถูกคัดลอก
ไปปรากฏในแหล่งข้อมูล ของกลุ่ มชุมชนที่สนใจ เช่น ถ้าเรามีข้อมูลการมอนิเตอร์ระดับน้าอยู่ ข้อมูล นั้น ก็
อาจจะไปปรากฏในแคตตาล็อกสาหรับนักอุทกวิทยาด้วย เป็นต้น
- การเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีความเท่าเทียมกัน พยายามหลีกเลี่ยงการสร้างระดับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสาหรับ
เจ้าหน้าที่หรือนักวิจัยที่มีตาแหน่งสูง ซึ่งอาจทาให้ชุมชนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมน้อยลงได้
สาหรับสังคมพลเรือน
ขอให้มีความตั้งใจที่จะสร้างแคตตาล็อกเพิ่มเติมสาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลภาครัฐด้วย
โดยปกติแล้วภาครัฐมักไม่ค่อยอยากรับรองข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มา บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องเป็นผู้ปรามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองได้
นอกจากนี้แล้วภาครัฐมักไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐเข้ากับข้อมูล จากภาคธุรกิจ เนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูก
นาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้นการจัดทาแคตตาล็อกแยกออกไปต่างหากสาหรับข้อมูลจากกลุ่มชุมชน กลุ่ม
ธุรกิจ และอื่นๆ ก็จะสามารถช่วยได้

1.5 เปิดเผยข้อมูลแล้ว จะทาอย่างไรต่อไป
เราได้เห็นวิธีการที่จะทาให้ข้อมูลภาครัฐสามารถนามาใช้ได้ ทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การส่งเสริมให้ผู้อื่นนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน
บทนี้จะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ข้อมูล

1.5.1 บอกให้โลกรู้
สิ่งแรกและเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลในสาย
งานที่คุณรับผิดชอบอยู่
ถ้าเราเปิดเผยชุดข้อมูลกลุ่มหนึ่งแล้ว ให้ใช้เวลาเล็กน้อยในการทาให้ผู้คนรับรู้ (หรืออย่างน้อยก็สามารถค้นหาได้)
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นอกจากข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และอื่นๆ แล้ว ก็อาจพิจารณาวิธีการอื่นๆ ดังนี้
- ติดต่อองค์กรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่ทางานหรือสนใจในด้านนี้
- ติดต่อกลุ่มเมล์ (mailing list) หรือกลุ่มเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อผู้ใช้โดยตรง ผู้ที่เราคิดว่าน่าจะสนใจชุดข้อมูลนี้
เข้าใจผู้ฟัง
การสร้าง Data community จาเป็นต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหาก
เราทาการสื่อสารผิดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ก็จะเป็นการสื่อสารที่เสียเปล่าและไม่เกิดประโยชน์ใด
Digital communities มีแนวโน้มที่จะยินดี ร่วมแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ซึ่งพวกเขาก็รับข้อมูล มาอย่างรวดเร็ว นั่น
หมายความว่าข้อความหรือข่าวสารต่างๆ จะถูกอ่านแบบคร่าวๆ แทนที่จะเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์ในเชิงลึก
สมาชิกของ Technology community มักจะไม่ค่อยใช้ Microsoft Windows เหมือนคนอื่นๆ ดังนั้น เราไม่ควร
บันทึกเอกสารในรูปแบบของ MS Office ซึ่งมีสองเหตุผลคือ
- เหตุผลแรก คือเอกสารเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงได้น้อยลง แทนที่จะเป็นเอกสารที่มองเห็นบนหน้าจอได้ ผู้อ่าน
อาจเห็นสาเนาที่ไม่สมบูรณ์จากทางเลือกอื่น
- อย่างที่สอง คือนักพัฒนาอาจเข้าใจผิดว่าหน่วยงานอาจไม่ต้องการสนับสนุนนักพัฒนามากนัก แต่กาลังคาดหวัง
ให้ Technology Community เข้ามาหาคุณ
โพสเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์อื่น
มีบล็อกมากมายที่มีผู้อ่านจานวนมากซึ่งถูกสร้างขึ้นในหัวข้อนี้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงอาจคุ้มค่าที่จะใส่บทความเกี่ยวกับ
การริเริ่มด้าน Open Data ของเราทีเ่ ว็บไซต์เหล่านั้น สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ เราอาจได้รับความสนใจ
มากขึ้น และพวกเขาก็ได้รับการข้อมูลในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
การทาให้การสื่อสารของเราเป็นมิตรกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น
มีหลายสิ่งที่สามารถทาได้เพื่อให้เนื้อหาข้อมูลนั้น สามารถนาไปแบ่งปันได้ง่ายๆ ระหว่างผู้ใช้ ที่เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค ซึง่ มีเคล็ดลับดังนี้
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- จัดให้มีเนื้อหาในส่วนต่างๆ อยู่ในแต่ละหน้า เมื่อข้อความถูกแบ่งปันให้กับคนอื่น ผู้รับก็จะสามารถพบเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- หลีกเลี่ยงการทาให้คนต้องดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดี ควรจะเป็นข้อความที่กระชับ
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าบังคับให้คนดาวน์โหลดเนื้อหาและเปิดดูนอกเว็บเบราเซอร์ ส่งผลให้
ผู้อ่านมีน้อยลง และเครื่องมือค้นหาจะทาดัชนีเนื้อหาได้ยากขึ้น
- พิจารณาใช้ Open license สาหรับเนื้อหา นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ที่ต้องการแบ่ งปัน
เนื้อหาของเราว่าเขาได้รับอนุญาต คุณยังต้องสื่อให้ทราบว่าหน่วยงานของคุณมีความเข้าใจเรื่องของ Openness
ด้วยเช่นกัน ซึ่งมันจะสร้างความประทับใจที่สาคัญต่อได้มากกว่าประโยคใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
มันอาจไม่เกิดประโยชน์ ที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับ Social media วิธีที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ผู้คนรับรู้ผ่ าน
ฟอรั่มเหล่านี้ก็คือข้อความที่โพสต์บนบล็อกที่ง่ายในการนาไปแบ่งปัน หมายความว่า ก่อนจะอ่านในส่วนต่อไป ต้องอ่าน
ส่วนสุดท้ายก่อน โดยมีข้อแนะนาดังนี้
- ฟอรั่มอภิปราย Twitter กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อะไรก็ตามที่แ ท็ก (Tag) ด้วย
#opendata จะมีคนหลายพันคนเห็นในทันที
LinkedIn มีการเลือกกลุ่มต่างๆ มากมายที่มีเป้าหมายที่ Open data
แม้ว่า Facebook จะเป็นที่นิยมสาหรับคนทั่วไป แต่มัน ก็อาจไม่ได้รับความสนใจมากใน Open data
community
- รวบรวมลิงค์ การส่งเนื้อหาไปที่เว็บไซต์ข่าวสารสาหรับพวกนักเทคโนโลยี ซึ่ง Reddit และ Hacker News เป็น
แหล่งที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง ในขณะนี้ หรือ Slashdot และ Digg ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในด้านนี้ เว็บไซต์
เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพาไปสู่เรื่องราวที่น่าสนใจ และยังมุ่งเน้นในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษอีกด้วย

1.5.2 ให้คนเข้ามาอยูร่ วมกัน ในแบบ Unconference, Meetups และ Barcamps
การจัดงานแบบพบปะกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการสนับสนุนให้คนอื่นมาใช้ข้อมูลของเรา เหตุผลในการ
พิจารณาที่จะจัดงานมีดังนี้
- หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานในอนาคต
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- หาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการชุดข้อมูลต่างๆ
- หาข้อมูลว่าผู้คนต้องการใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
- ช่วยให้ผู้ใช้งานในอนาคตได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณมีได้
- ให้ผู้ใช้งานในอนาคตสามารถพบปะกันได้ (เพื่อที่จะให้พวกเขาร่วมมือกันได้)
- เปิดเผยข้อมูลของคุณสู่ผู้ฟังที่กว้างขึ้น (เช่น ทาให้มีคนนาเรื่องราวไปเขียนในบล็อก หรือ สื่อมวลชนมา
ทาข่าวในงานของคุณ)
มีหลายวิธีที่จะจัดงาน และในงานก็มีได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่นเดียวกับรูปแบบ
การประชุมแบบเดิม ซึ่งมีการพูดคุยหารืออย่างเป็นทางการ การนาเสนอ การสาธิต และยังมีการจัดงานแบบมีส่วนร่วมอีก
หลายรูปแบบ โดยผู้เข้าร่วมอาจมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- แนะแนวทาง หรือกาหนด agenda ของงาน
- แนะนาตัวเอง พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจและสิ่งที่กาลังดาเนินการ
- นาเสนอแบบสั้นๆ และรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังทาอยู่
- นาเสนอ Session เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ
มี เ อกสารออนไลน์ ม ากมายเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด งานประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง สามารถหาได้ โ ดยการค้ น หาค าอย่ า ง
‘unconference’, ‘barcamp’, ‘meetup’, ‘speedgeek’, ‘lightning talk’ แล้ ว คุณอาจจะได้พบผู้ ที่เคยที่ได้จัดงาน
เหล่านี้ในประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเหลือและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดงานของคุณ และอาจสร้างความร่วมมือกับองค์กร
อื่น (เช่น องค์กรสังคมของเทศบาล องค์กรข่าวสาร หรือสถาบันการศึกษา) เพื่อขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานให้กว้างขึ้น และ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

1.5.3 สนับสนุนให้มีการสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น Hackdays ของรางวัล และต้นแบบ
การออกแบบการแข่งขันเหล่านี้ ปกติจะทาโดยกาหนดชุดข้อมูลจานวนมากที่เผยแพร่ ออกมาสู่สาธารณะแล้ว
โปรแกรมเมอร์ ก็จ ะมี ร ะยะเวลาสั้ นๆ ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงจนถึง 2-3 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั นที่ใช้ข้อมูล ที่ ไ ด้ มา
จากนั้นแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัล การแข่งขันในรูปแบบนี้ได้มีการจัดขึ้นแล้วในหลายๆ ประเทศ เช่น สหราช
อาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, นอร์เวย์, ออสเตรเลีย, สเปน, เดนมาร์ก และ ฟินแลนด์ เป็นต้น
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ตัวอย่างการแข่งขัน
Show us a better way คื อ การแข่ ง ขั น แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลก ริ เ ริ่ ม โดย “The Power of Information
Taskforce” ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร นาโดยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี Tom Watson ในเดือนมีนาคม
2008 การแข่งขันนี้ถามว่า “คุณจะสร้างอะไรด้วยข้อมูลสาธารณะ?” และเปิดโอกาสให้กับโปรแกรมเมอร์จากทั่วโลก ด้วย
เงินรางวัล £80,000 สาหรับแอปพลิเคชันที่ดีที่สุด 5 แอปพลิเคชัน
Apps for Democracy หนึ่งในการแข่งขันแรกๆ ของประเทศสหรัฐ อเมริกา จัดในเดือนตุลาคม 2008 โดย
Vivek Kundra ในช่วงของ Chief Technology Officer (CTO) ของ District of Columbia (DC) Government
Kundra ได้พัฒนาแคตตาล็อกข้อมูล DC ที่ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่ http://data.octo.dc.gov/ ซึ่งมีชุดข้อมูล เช่น realtime crime feeds คะแนนทดสอบในโรงเรียน และตัวชี้วัดความยากจน โจทย์ของการแข่งขันคือ จะทาให้ข้อมูลเหล่านี้
เกิดประโยชน์กับประชาชน นักท่องเที่ยว ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐของเมือง Washington, DC ได้อย่างไร
แนวทางที่สร้างสรรค์ คือการสร้างการแข่งขัน Apps for Democracy วิธีการคือขอให้คนสร้างแอปพลิเคชันโดย
ใช้ข้อมูลจากแคตตาล็อกข้อมูลที่เพิ่งนาเข้าไป โดยการแข่งขันจะมีการให้สมัครออนไลน์ มีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ มากมาย
แทนที่จะเป็นรางวัลใหญ่เพียงไม่กี่อย่าง และรางวัลประเภทอื่นๆ อย่างเช่น รางวัล “People’s Choice” การแข่งขันเปิด
เป็นเวลา 30 วันและใช้เงิน $50,000 ผลที่ได้คือมีแอปพลิเคชันบนเว็บ บน iPhone และ บน Facebook ที่ถูกพัฒนาขึ้น
และช่วยสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของเมืองได้มากกว่า $2,600,000
The Abre Datos (Open Data) Challenge 2010 จั ด ขึ้ น ในประเทศสเปน ในเดื อ นเมษายน 2010 การ
แข่งขันนี้เชิญนักพัฒนาให้สร้าง Open source application ที่ใช้ข้อมูลสาธารณะในเวลา 48 ชั่วโมง การแข่งขันมีทีมเข้า
ร่วม 29 ทีม ซึ่งได้พัฒนาแอปพลิเคชันรวมทั้งโปรแกรมมือถือสาหรับการเข้าถึงข้อมูลการจราจรในแคว้นบาสก์ (Basque
Country) และการเข้าถึงข้อมูลบนรถเมล์และป้ายรถเมล์ในเมืองมาดริด โดยได้รับเงินรางวัล 3,000 ยูโร และ 2,000 ยูโร
Nettskap 2.0 เมื่อเดือนเมษายน 2010 สานักคณะรัฐมนตรี ของประเทศนอร์เวย์ได้จัดทาโครงการ Nettskap
2.0 ขึ้น โดยโครงการนี้ได้เชิญชวนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลทั่วไปร่วมเสนอความคิด
สร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการให้บริการต่อประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และโครงการนี้กาหนดเน้นให้นาข้อมูลของรัฐบาลมาใช้ในการพัฒนาดังกล่าวอย่างชัดเจนอีกด้วย
ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดเพียง 1 เดือน ปรากฏว่า นาย Rigmor
Aasrud รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ได้แจ้งว่ามีการยื่นข้อเสนอจากนักพัฒนาอย่างล้นหลาม จากจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด
137 แอปพลิเคชัน ซึ่งมีมากกว่า 90 แอปพลิเคชันที่นาข้อมูลของรัฐบาลไปใช้ ผลของการตัดสินปรากฏว่ามีผู้ชนะ 17 ราย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยรวมเป็นเงิน 2.5 ล้าน NOK ซึ่งจานวนงบประมาณถ้านับรวมที่สมัครขอรับการสนับสนุนเข้า
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มาทั้งหมด 137 แอปพลิเคชันจะคิดเป็น 28.4 ล้าน NOK
Mashup Australia The Australian Government 2.0 Taskforce ได้เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมและแสดง
ความคิดเห็นว่าทาไมการเข้าถึงข้อมูล ที่เปิดเผยของรัฐบาลออสเตรเลีย จะมีผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง
สังคมของประเทศ การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่ 7 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2009 โดย Taskforce ได้เปิดชุดข้อมูลจานวน
หนึ่งออกมาภายใต้ Open license และในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถนาไปใช้งานได้ โดยมีทั้งหมด 82 แอปพลิเคชันที่เข้าร่วม
การแข่งขัน ทาให้เกิดแอปพลิเคชันในรูปแบบใหม่และนวัตกรรมใหม่ขึ้นมากมายจากผลของการแข่งขัน
Conferences, Barcamps, Hackdays
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสาหรับ Civil Society Organisations (CSOs) ในการแสดงให้รัฐบาลเห็นถึงคุณค่าของ
การเปิดเผยชุดข้อมูลของพวกเขา ทาให้เห็นว่ามีหลายวิธีที่ข้อมูลจะถูกจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
CSOs ที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าในนโยบายและกฎหมาย มักมีส่วนในการ
ผลักดันให้ชุดข้อมูลมีการเปิดเผยทั้งในทางเทคนิคและทางกฎหมาย
กิจกรรมเหล่านี้มักจะจัดโดยชุมชนผู้ใช้งานที่มีข้อมูลที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วหรือใช้งานข้อมูลอยู่ ในหลายกรณี ภาค
ประชาชนก็จะทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีแนวคิดที่ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและเผยแพร่ชุดข้อมูลใหม่ๆ
เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักพัฒนาจะสามารถนาไปใช้สร้างแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้
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