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พัื�นฐานข้อม่ลทวิิตเตอร์สำาห่รับการวิิเคราะห่์ข้อม่ล

การบ้รรย่าย่ในชื้่วิงติ่อม่าโดย่ อาจารย่์ ดร. Jing Tang 

อาจารย่์ประจำหลักส้ติรวิิศวิกรรม่หุ่นย่นติ์ และปัญญาประดิษฐ์ 

สำนักบ้ริหารหลักส้ติรวิิศวิกรรม่นานาชื้าติิ คณ์ะวิิศวิกรรม่ศาสติร์ 

จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิิทุย่าลัย่ และอาจารย่์ประจำหลักส้ติร 

สหสาขาวิิชื้าการจัดการควิาม่เสี�ย่ง และภัย่พื่ิบ้ัติิ บ้ัณ์ฑ์ิติวิิทุย่าลัย่ 

จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิิทุย่าลัย่ ได้บ้รรย่าย่ในหัวิข้อพ้ื่�นฐานข้อม่้ล 

ทุวิิติเติอร์ (Twitter) สำหรับ้การวิิเคราะห์ข้อม่้ล ซึ่ึ�งจะเช้ื้�อม่โย่ง

กับ้การระบ้าดของ COVID-19 โดย่การบ้รรย่าย่นั�น จะแบ้่งออก

เป็นสองส่วินใหญ่ ๆ ค้อ เหตุิผู้ลว่ิาทุำไม่การศึกษาวิิจัย่จึงควิร

เล้อกใชื้้ข้อม่้ลจากทุวิิติเติอร์ รวิม่ถึงผู้ลของการวิิจัย่ทีุ�ม่ีออกม่า 

ซึ่ึ�งจะม่ีการบ้รรย่าย่ต่ิอเน้�องในประเด็นนี�โดย่คุณ์กำพื่ล แสง

ทุับ้ทุิม่ นักศึกษาระดับ้ปริญญาเอก ภาควิิชื้าวิิศวิกรรม่อุติสาหการ 

คณ์ะวิิศวิกรรม่ศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิิทุย่าลัย่ 

ประเด็นแรกทุี�อาจารย์่ ดร.Jing Tang กล่าวิถึงค้อการ

อธิบ้าย่ถึง Big Data ซึ่ึ�งเป็นสิ�งทีุ�ผู้้้คนในปัจจุบ้ันให้ควิาม่สนใจ 

สำหรบั้การเกบ็้ขอ้ม่ล้ทุี�ม่จีำนวินม่ากไวิด้ว้ิย่กนัเพื่้�อนำม่าวิเิคราะห์

นั�น ไม่่ว่ิาจะเป็นข้อม้่ลจากการเก็บ้แบ้บ้สอบ้ถาม่ การทุดสอบ้ 

หร้อแม่้กระทุั�งโพื่สติ์ติ่าง ๆ จากส้�อสังคม่ออนไลน์ เชื้่น ทุวิิติเติอร์ 

ล้วินนับ้รวิม่ในส่วินนี�ด้วิย่เชื้่นกัน ทุั�งนี� Big Data นั�น ก็ย่ังสาม่ารถ 

แบ้่งได้เป็นสองลักษณ์ะ ค้อข้อม่้ลทีุ�ม่ีการสร้างขึ�นโดย่เคร้�องม่้อ 

นอกจากนี�ย่งัมี่งานวิจัิย่ทุี�ได้ใช้ื้ Google Earth Engine เป็น

เคร้�องม่้อในการวิิเคราะห์ค่า NO2 ภาย่ในพื่้�นทุี�ศึกษา เชื้่น จังหวิัด

อยุ่ธย่า (Kodaka et al., 2021) และจังหวิัดฮี้อกไกโด ในชื้่วิงก่อน

และหลังการเกิดการระบ้าดของโรค COVID-19 โดย่พื่บ้ว่ิาเม่้�อการ

เดนิทุางของประชื้าชื้นลดลงนั�น จำนวินของก๊าซึ่ดังกล่าวิทุี�ถก้ติรวิจ

จับ้ได้โดย่ดาวิเทุีย่ม่นั�นจะลดลงติาม่ไปด้วิย่เชื้่นกัน 

อีกทุั�งย่ังมี่การศึกษาในประเด็นของการเดินทุางของวัิย่รุ่น 

โดย่ม่ผีู้ลสำรวิจออกม่าวิา่ หลงัจากชื้ว่ิงการระบ้าดของ COVID-19 

นั�น วิัย่รุ่นม่ีควิาม่ติ้องการทุี�จะเดินทุางเพื่้�อการทุ่องเทุี�ย่วิม่ากขึ�น

อย่า่งไม่เ่คย่เป็นม่าก่อน ดงันั�นจึงมี่การวิเิคราะห์ติอ่ม่าว่ิาหากกลุม่่ 

วิัย่รุ่นนั�นติ้องการทุี�จะทุ่องเทุี�ย่วิ สถานทุี� และกิจกรรม่แบ้บ้ใดทุี�จะ 

ติอบ้โจทุย่์ หร้อดึงด้ดนักทุ่องเทุี�ย่วิวิัย่รุ่นเหล่านั�นได้ ซึ่ึ�งจะเป็น 

ผู้ลการศึกษาทุี�สาม่ารถชื้่วิย่ธุรกิจการเดินทุางให้พื่ัฒนาได้ติอบ้

โจทุย่์ควิาม่ติ้องการ และดึงด้ดล้กค้าได้ม่ากขึ�นเชื้่นกัน

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพัิบัติและ

ความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

ส่่ควิามยั�งย่นในธีุรักิจท่องเที�ยวิ

การัวิิเครัาะห่์ข้อม่ลโควิิด-19
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(เช่ื้น ข้อม่้ลจากดาวิเทีุย่ม่ เป็นต้ิน) และข้อม้่ลทุี�สร้างขึ�น

โดย่ม่นุษย่์ (เชื้่น ข้อม่้ลจากส้�อสังคม่ออนไลน์ เป็นติ้น) 

ในปัจจุบ้ันนั�นส้�อสังคม่ออนไลน์อย่่างทุวิิติเติอร์นั�น เป็น 

ชื้อ่งทุางทุี�ไดร้บั้ควิาม่นยิ่ม่เปน็อย่า่งม่าก โดย่ในทุกุ ๆ  วินัจะม่โีพื่สติ์

จำนวิน 400 – 500 ลา้นโพื่สติท์ุี�เกดิขึ�นในทุวิติิเติอร ์และจากปพีื่.ศ. 

2562 – 2563 นั�น จำนวินของโพื่สติ์เหล่านี�เพื่ิ�ม่ขึ�นเป็นอย่่างม่าก

เน้�องจากการระบ้าดของ COVID-19 ทุี�ทุกุคนจำเปน็ทีุ�จะติอ้งกกัติวัิ

อย่้่ทุี�บ้้าน ย่อดในการใชื้้ส้�อสังคม่ออนไลน์จึงส้งขึ�นเชื้่นกัน สำหรับ้

ในประเทุศไทุย่นั�นการใชื้้ Facebook คิดเป็น 60% ของย่อดการ

ใชื้ส้้�อสงัคม่ออนไลนท์ุั�งหม่ด และทุวิติิเติอรน์บั้เปน็อนัดบั้ทุี�สองอย่้่

ทุี�ประม่าณ์ 20% ก่อนทุี�จะเป็น Youtube และ Instagram ซึ่ึ�งย่อด

ของการใชื้้ทุวิิติเติอร์นั�นก็เพื่ิ�ม่ขึ�นในทุุก ๆ ปีเชื้่นกัน 

หากแติ่โดย่ทุั�วิไปแล้วิการใชื้้ทุวิิติเติอร์นั�น เหม่าะสม่ใน

การใช้ื้เพ้ื่�อวิิเคราะห์ข้อม่้ลในงานศึกษานี�ม่ากกว่ิา เพื่ราะมี่การ

เกาะกลุ่ม่ของผู้้้ทุี�ม่ีควิาม่สนใจในประเด็นเดีย่วิกัน และสาม่ารถ

 การวิเิคราะห์ขอ้ม่ล้จากทุวิติิเติอร์นั�น แบ่้ง

ออกได้เป็นสองแบ้บ้ กล่าวิค้อ การวิิเคราะห์โดย่ไม่่ได้

กล่าวิถึงเน้�อหาในโพื่สติ์ แติ่ให้ควิาม่สนใจเกี�ย่วิกับ้ราย่ละเอีย่ด

รอบ้ ๆ นั�น เชื้่น ย่อดการติิดติาม่ ย่อดการ Retweet ย่อดการ 

Like ของโพื่สต์ินั�น ๆ และแบ้บ้ทีุ�สองค้อการวิิเคราะห์เน้�อหา ซึึ่�ง

ให้ควิาม่สำคัญกับ้เน้�อหาในโพื่สติ์เหล่านั�นม่ากกวิ่า สำหรับ้การ

ศึกษาเน้�อหาของโพื่สติ์ในทุวิิติเติอร์นั�น ย่ังสาม่ารถถ้กแย่กย่่อย่

ติาม่การเก็บ้ข้อม่้ล และควิาม่สนใจได้เป็นอีกสาม่

กลุ่ม่ ได้แก่ (1) Sentiment Analysis ทุี�จะวิิเคราะห์

ถึงทุัศนคติิหร้อควิาม่เห็นของผู้้้ใชื้้งานวิ่าม่ีควิาม่ 

พื่ึงพื่อใจม่ากแค่ไหน หร้อม่ีควิาม่ร้้สึกอย่่างไร (2) 

Topic Modelling ซึ่ึ�งวิิเคราะห์เกี�ย่วิกับ้หัวิข้อทุี�

เกี�ย่วิข้อง และหัวิข้อทุี�ได้รับ้ควิาม่นิย่ม่ รวิม่ถึงควิาม่

เกี�ย่วิข้องของคำภาย่ในแติ่ละโพื่สติ์ และ (3) Name 

Identity Recognition ซึ่ึ�งศึกษา และค้นหาจากชื้้�อ

ของคน สถานทุี� หรอ้กิจกรรม่ หรอ้ประเทุศทุี�ไดม้่กีาร

กล่าวิถึงในโพื่สติ์ 

สำหรับ้ตัิวิอย่่างของงานวิิจัย่นั�น ม่ีการ

ศึกษาด้วิย่การใชื้้ Content Analysis ทุี�ม่ีการศึกษา

ตัิ�งแต่ิในช่ื้วิงของการเริ�ม่ต้ินของ COVID-19 โดย่

พื่ิจารณ์าศึกษาการใช้ื้ชื้้�อเรีย่กต่ิาง ๆ ทุี�เกิดขึ�นของ

โรค COVID-19 นี� เพื่ราะในขณ์ะนั�นยั่งไม่่ได้ม่ีการกำหนดชื้้�อ

อย่่างเป็นทุางการ โดย่หน่วิย่งานระดับ้นานาชื้าติิขึ�นม่าใช้ื้อย่่าง

แพื่ร่หลาย่ และติ่อเน้�องไปย่ังการเก็บ้ข้อม่้ลจากชื้้�อเหล่านั�นทุี�

ได้ทุำการวิิเคราะห์ออกม่าในข้างต้ินวิ่า ในแต่ิละเวิลานั�นม่ีการ 

กล่าวิถึงการระบ้าดของโรคนี�ม่ากหร้อน้อย่เทุ่าใด โดย่การศึกษา

มุ่่งเน้นทุวิีติในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี�ปุ่น หลังจาก

เก็บ้ข้อม่้ลแล้วิ จึงวิิเคราะห์หาควิาม่เชื้้�อม่โย่งเหล่านั�นออกม่าเพื่้�อ

หาหัวิข้อทุี�ได้รับ้ควิาม่นิย่ม่ เช่ื้น การพื่บ้ผู้้้ติิดเชื้้�อในประเทุศ หร้อ

การกล่าวิถึงคลัสเติอร์ติ่าง ๆ ทุี�เกิดขึ�น (Leelawat et al., 2021)

ติิดติาม่ประเด็นติ่าง ๆ ได้ม่ากกวิ่าการใชื้้ Facebook และม่ีควิาม่ 

Real-time ทุี�ม่ากกวิ่า นอกจากนี�ผู้้้ใชื้้ม่ีพื่ฤติิกรรม่ในการติิดติาม่

ประเด็น และข้อม่้ลม่ากกวิ่าด้วิย่ ดังนั�นการใชื้้ข้อม่้ลจากส้�อสังคม่

ออนไลน์เหล่านี�ในการศึกษาพื่ฤติิกรรม่ และควิาม่คิดเห็นทีุ�เกี�ย่วิ

กับ้อุติสาหกรรม่การทุ่องเทุี�ย่วิของผู้้้ใช้ื้งาน และการใช้ื้ประโย่ชื้น์

จาก Hashtag (#) ทุี�จะรวิบ้รวิม่ข้อม่ล้ทุี�เกี�ย่วิขอ้งของโพื่สต์ิทุี�ม่คีวิาม่

เชื้้�อม่โย่งกันไวิใ้นกลุม่่เดยี่วิกันได ้ทุำให้การเก็บ้ข้อม่ล้สาม่ารถทุำได้

งา่ย่ขึ�น เชื้น่ การคน้หาขอ้ม่ล้ทุี�เกี�ย่วิกบั้การกลา่วิถงึเกี�ย่วิกบั้ Phuket 

Sandbox เป็นติ้น




