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บท
ความในตอนนีผ้มขอกล่าวถงึแนวคดิ และเทคโนโลยซีึง่เป็น
ทีจ่บัตามองมากทีส่ดุในปี 2014 นัน่คอื “Big Data” แปลเป็น

ไทยได้แบบตรงตัวว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” ซึ่งในความเป็นจริงตาม
กรอบแนวคิดของเทคโนโลยีนี้แล้ว ก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรนัก ต้องให้
นยิามมนัว่าเป็น “ข้อมลูปรมิาณมหาศาล” ทีอ่าจไ ม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเตบิโต และเพิม่ปรมิาณเป็นเท่าไรในภาพรวมทัง้โลก ไม่แน่ว่า
อาจจะทะลหุน่วยวดัท่ีเคยก�าหนดไว้ตามมาตรฐานสากลภายในไม่ถึง 
10 ปีข้างหน้าก็เป็นได้ 

Big Data ท่ีว่านี ้ก็คอืข้อมลูทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ในช่วงทีม่กีารพฒันา
แนวคิด และเทคโนโลยี Version 2.0 ของ Web หรือที่เรียกว่า “Web 
2.0” โดยแต่เดิมข้อมูลต่างๆ จะถูกสร้างขึ้น และบริหารจัดการโดย
ระบบสารสนเทศเป็นอิสระจากกัน มีรูปแบบการจัดเก็บที่ต้องก�าหนด
ชัดเจน และท�างานร่วมกับระบบฐานข้อมูล และอาศัยการน�าเข้า-ส่ง
ออกข้อมลูเพือ่น�าไปใช้งานในระบบสารสนเทศอืน่ โดยการสร้างข้อมลู
ก็ถูกจ�ากัดเฉพาะแค่จากงานท่ีระบบสารสนเทศท�าหรือให้บริการ

เท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการของผู้ใช้งานใน 
รปูแบบของ Web Application ทีใ่ช้ช่องทางการเชือ่มต่อผ่านเครอืข่าย
สาธารณะ (Internet) ท�าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบ
กับการรเิริม่แนวคิดของการบรูณาการข้อมลูระหว่างระบบสารสนเทศ 
เกิดเทคโนโลยี Web Services และแนวคิด SOA (Service-Oriented 
Architecture) ขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล 
และใช้งานของระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ให้เป็น Web Application 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก และลดข้อผิดพลาดในการ
ท�างานร่วมกันระหว่างระบบ เพราะจะเป็นการท�างานร่วมแบบ
อตัโนมตัไิม่ต้องม ีUser ทีเ่ป็นมนษุย์เข้าไปแทรกระหว่างกระบวนการ
ในฐานะผู้ปฏิบัติ แต่จะรับบทบาทก�ากับการท�างานของระบบ แทน
โดยการปรับแต่งค่า Configuration ตามที่ต้องการของกระบวนการ
ท�างาน และใช้ข้อมูลร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน และการให้บริการ
ผ่าน Web Application นั้น ก็ต้องมีการก�าหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ระบบสารสนเทศทีม่คีวามแตกต่าง และหลากหลาย
ในแง่ของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการพฒันา สามารถท�าการสร้าง จดัเกบ็ และ
น�าข้อมลูทีถ่กูสร้างขึน้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจในเนือ้หาของ
ข้อมลูได้ถกูต้อง จงึเกดิเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องขึน้มา
อย่างมากมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานในการพัฒนารูปแบบของการ 
แสดงผลช้อมูลสารสนเทศแบบ Web Application ซึ่งถูกเรียกใช้งาน
ผ่าน Web Browser อาทิ XML (Extensible Markup Language) 
JSON (JavaScript Object Notation) Ajax (Asynchronous JavaS-
cript and XML) HTML5 Java Framework รุ่นใหม่ๆ JQuery เป็นต้น 

จากการก�าหนดมาตรฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในยุค Web 2.0 เกิดการน�าไปประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และแพร่
หลาย ส่งผลให้หวัใจส�าคัญทีเ่ป็นผลลพัธ์จากเทคโนโลยี Web 2.0 เกดิ
ขึ้น นั่นคือ Social Network ซึ่งข้อมูลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพือ่การท�างาน หรอืให้บรกิารเฉพาะเรือ่งเพยีงเท่านัน้ 
ต้นก�าเนดิของข้อมลูจะมาจากผูใ้ช้งานทีเ่ข้าใช้งาน Web Application 
บน Social Network โดยปรมิาณข้อมลูจะเติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ และ

จากฉบับที่แล้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Big Data
มวลมหาข้อมูลที่หมุนอยู่รอบกระแสธุรกิจ
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เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล ที่แปรผันตรงกับการใช้งาน Social Net-
work ของบคุคลนัน้ๆ ส�าหรบั Mobile Technology ทีม่กีารพฒันาแบบ
ก้าวกระโดดก็กลายมาเป็นตัวคูณของจ�านวนข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก  
Social Network ซึ่งผู้ใช้ ใช้งานผ่านเครื่อง PC Labtop โดย Social 
Network Application ถูก Port ไปสู่การใช้งานบน Mobile Device ที่
เข้าถึงได้ง่ายใช้งานสะดวก ผมขอเรียกว่าเกิดเป็น “วัฒนธรรมนิ้ว
สัมผัส” (Finger Touch Culture) ซึ่งก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ Social 
Network Application เท่านั้น เนื่องจากการเติบโตของตลาด Mobile 
Device และ Mobile Application Software อ่ืนๆ ก็ทยอย Port สู่ 
Mobile แทบทั้งหมด ท�าให้ความถี่ในการสร้างข้อมูลเพิ่มขึ้น ปริมาณ
ข้อมูลก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อมูลปริมาณมหาศาล ที่เติบโตอย่าง 
ต่อเนือ่ง รวดเรว็ และยงัเป็นข้อมลูทีจ่ะว่าไปแล้วสะท้อนพฤตกิรรมของ 
ผูใ้ช้งาน หรือผูบ้ริโภค ในเกอืบทกุแง่มมุ อาจเป็นประโยชน์อย่างยิง่ใน
มมุของธรุกจิ และการตลาด หากมกีารน�ามาวเิคราะห์อย่างเหมาะสม 
ซึ่งน�าไปสู่ค�าถามว่า แล้วจะวิเคราะห์ได้อย่างไร ก็ข้อมูลมีปริมาณ
มหาศาลอย่างน้ี แถมรูปแบบการจัดเก็บยังหลากหลายไม่ได้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการจัดเก็บของจ�าพวกระบบฐานข้อมูลด้วยซ�้า ท�าให้
การน�ามาประมวลผล ปรับรูปแบบ จัดเก็บ และ Query ข้อมูลมีความ
ยุง่ยาก และซบัซ้อน ด้วยธรรมชาตขิองการออกแบบข้อมลูสารสนเทศ
ที่ใช้ในระบบ Web Application จะเป็นในลักษณะของ File Sysytem 
ขนาดเล็กที่อาศัยเทคโนโลยีพวก XML Standdard ซึ่งใช้พื้นที่น้อยไม่
เปลอืงหน่วยประมวลผล (CPU) และง่ายต่อการเชือ่มโยงระหว่างระบบ 
หรือในรูปแบบฐานข้อมูลท่ีมีความยืดหยุ่นสูงลดการสร้างความเชื่อม
โยง (Relational) ภายในระหว่างเน้ือข้อมูลในแต่ละตาราง หรือไม่มี
เลย ซึ่งปัจจุบันถูกเรียกว่าระบบข้อมูลแบบ NoSQL ส�าหรับค�าตอบ
ของทรัพยากรที่ใช้ในการประมวลผล Big Data หลายท่านคงเดาออก 
นั่นคือ เทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน
ให้การน�าเอา Big Data มาใช้ประโยชน์เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จัก Big Data ให้มากขึ้นตามที่นิยาม
ไว้ในระดับสากล เริ่มที่ Gartner ได้นิยาม Big Data ที่เกิดขึ้นไว้ใน 3 

รูปแบบ ได้แก่ Volume (ปริมาณ) Velocity (ความรวดเร็วในการน�า
ข้อมูลเข้าออก) และ Variety (ข้อมูลหลากหลายประเภท) โดย

1) Volume คอื การทีม่จี�านวนข้อมลูมากเกนิกว่าทีร่ะบบฐาน
ข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ จะสามารถจัดการได

ตัวอย่างของ Big Data ในรูปแบบ Volume นั้นได้แก่ Project 
ทางดาราศาสตร์ขือ่ GALEX ซึง่ถ่ายภาพของท้องฟ้าทัง้หมด 360 องศา 
โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ซึ่งนักวิจัยจะน�าภาพถ่ายเหล่านี้มา
วิเคราะห์จ�าแนกประเภทของดวงดาวที่ถ่ายภาพมาได้ ซึ่งภาพถ่าย
ท้องฟ้านั้นมีความละเอียด 2,400 Pixel ต่อหนึ่งองศา ค�านวณคร่าวๆ 
ได้ว่าภาพถ่ายทรงกลมของท้องฟ้าจะมีจ�านวน Pixel ประมาณ 238 
GigaPixel นัน่คอืต่อหนึง่ภาพเท่านัน้ ขนาดข้อมลูของภาพถ่ายทัง้หมด
ของ Project GALEX รวมกันประมาณ 20 TeraByte ซึ่งคือข้อมูลที่
เริ่มจัดเก็บต้ังแต่ปี 2003 ปัจจุบัน 10 ปีผ่านไป ปัจจุบัน Project 
GALEX ได้เปลีย่นไปใช้กล้องโทรทรรศน์ดูดาวรุน่ใหม่ซึง่จะผลติข้อมลู
ขนาดมหาศาลถึงหลัก PentaByte โดย 1 PentaByte ขนาดเท่ากับ 1 
ล้าน GigaByte 

Big Data ในรูปแบบ Volume อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ จ�านวนจุด
ข้อมูลที่มหาศาล ตัวอย่างเช่น จ�านวนการ Tweet ที่ผู้ใช้งาน Tweeter 
ส่งถึงกันใน 1 สัปดาห์ อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน Tweet โดยถ้าเรา
ต้องวิเคราะห์จ�านวนครั้งเฉลี่ยที่การ Tweet 1 ครั้ง ถูก Retweet ต่อๆ 
กันไป ก็ต้องวิเคราะห์จาก 1,000 ล้าน Tweet นี ้โดยปกติถ้าจะวเิคราะห์ 
Big Data คงต้องท�าในศูนย์วิจัยด้วย Super Computer ขนาดใหญ่ 
เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้สร้างความเป็นไปได้ในการน�าเอา Big Data มาวิเคราะห์
ให้กับองค์การต่างๆ รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Big Data แบบ Volume           
➠ เปลี่ยนข้อมูล 12 Terabyte จากการ Tweet ในแต่ละวัน

ให้เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
➠ แปลงข้อมูลจากการอ่าน Meter ไฟฟ้าประจ�าทุกปี

ประมาณ 350 พนัล้านครัง้ให้เป็นข้อมลูการคาดการณ์การใช้พลงังาน
ไฟฟ้าที่ดีกว่าเดิม

ต่อฉบับหน้าอ่าน


