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บทคัดย่อ

	 การอาศัยอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เรื่องง่าย	เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ	มีรูปแบบที่มีโครงสร้างที่หลากหลาย	และ
มีความเฉพาะเจาะจง	เช่น	ข้อมูลที่มีโครงสร้าง	ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง	และข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง	นอกจากนี้	ข้อมูลยังมีอัตราการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว	จนท�าให้มีข้อมูลปริมาณมหาศาลเกินกว่าขีดความสามารถของฐานข้อมูลปกติที่จะจัดเก็บ	ประมวลผล	และเรียกขึ้นมาใช้
งานได้	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกว่า	“บิ๊กดาต้า”	บทความนี้จะกล่าวถึง	ความหมาย	การจัดการ	ผลกระทบต่างๆ	และการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับบิ๊กดาต้า	

Abstract

 Living in the world of information is not easy as before. This is due to the fact that several types of stored information 
have different formats, a variety of structure, and their own specifications such as structure data, unstructured data and 
semi-structure data. In addition, These data are increasingly fast and the storage of the large amount of data has reached 
normal	database	limits	of	database	processing	and	retrieving.	This	type	of	data	is	named	“Big	Data”,	and	this	article	
describes its meaning, ways to handle, various effects of big data, as well as preparation of an organization to cope with 
big data.

บทน�ำ

	 จากอดตี	ได้มกีารพฒันาและใช้งานระบบงานธรุกจิต่างๆ	ท�าให้เกดิข้อมลูต่างๆ	ซึง่จดัเกบ็สะสมอยูใ่นรปูแบบของระบบฐานข้อมลู	
จนถึงปัจจุบัน	ข้อมูลจึงมีปริมาณมหาศาลมากขึ้น	และท�าให้ระบบงานธุรกิจต่างๆ	เหล่านั้น	เข้าถึงข้อมูลได้ช้าและประมวลผลข้อมูลก็ช้า
มากขึ้นตามไปด้วย	 ถึงแม้จะมีการปรับแต่ง	 (Tuning)	 ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มการประมวลผลและเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตาม	 แต่ก็ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	แต่เมื่อระบบงานธุรกิจด�าเนินงานต่อไป	ข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จนท�าให้มีปริมาณมหาศาล
มากกว่าเดิม	ซึ่งจะลดประสิทธิภาพการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลลงอีก	ในปัจจุบัน	สามารถแบ่งข้อมูลได้	3	รูปแบบคือ	1)	ข้อมูลที่มี
โครงสร้าง	(Structured	Data)		2)	ข้อมูลไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Data)		และ	3)	ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi-Structure	Data)	
	 ตัวอย่างเช่น	ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย	(Social	Network)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	ไฟล์
จ�าพวกมีเดีย	(Media)	ที่มีขนาดใหญ่	เป็นต้น	ส่วนอีกปัจจัยหนึ่ง	คือการที่มีข้อมูลใหม่ๆ	เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	เช่น	ข้อมูลจาก
พวกมาตรวัดอัจฉริยะ	(Smart	Meter)	ที่วัดผลแบบทันที	(Real-Time)	ข้อมูลต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น	ก่อให้เกิดโอกาสอย่างมากมาย	โดย
การน�าข้อมูลมาประมวลผล	และวิเคราะห์เพื่อใช้สร้างมูลค่าทางธุรกิจ	ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ	และช่วย
ในก�าหนดการวางแผนเชิงรุกของการท�างานในอนาคต	(ธีรเกียรติ์	เกิดเจริญ,	2555)
	 ดังนั้นแหล่งข้อมูลต่างๆ	ได้ขยายตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มีปริมาณข้อมูลมีจ�านวนมหาศาล	และอยู่ในรูปแบบที่หลาก-
หลายและแตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบค�าถามได้หลากหลายมุมมอง	 ข้อมูลทั้งหมดเหล่านั้น
เรียกว่า	บิ๊กดาต้า	(Big	Data)	ในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องความหมาย	ลักษณะ	การจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล	และประโยชน์

กำรเข้ำสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล “บิ๊กดำต้ำ”
Transforms a New Era of Data “Big Data”

สุกิจ  คูชัยสิทธิ์

sukit.k@bu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

aw �����.indd   22 3/14/13   9:44 AM



23
    ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มีนาคม 2556

ของบิก๊ดาต้า	เพือ่ทีจ่ะได้เตรยีมการในการรบัมอืข้อมลูทีม่ปีรมิาณ
มหาศาลเหล่านี้

ควำมหมำยของบิ๊กดำต้ำ (Big Data) 

	 บิ๊กดาต้า	หมายถึง	ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาล
เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล
ธรรมดาที่จะรองรับได้	 ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆ	 จะมี
อัตราการเพิ่มข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากและจะมีรูปแบบที่ไม่มี
โครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง	ซึ่งไม่สามารถอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่
จะจัดเก็บข้อมูลได้	(Dumbill,	2012)	
	 ประโยชน์ของบิ๊กดาต้ามีหลายประการแต่ที่เห็นได้ชัดเจน	
มีอยู่	2	ประการ	คือ	1)	การวิเคราะห์	(Analytical	Use)	คือ	การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลเหล่านั้นเพื่อให้เห็นความรู้ที่
ซ่อนอยู่ลึก	 เช่น	 ข้อมูลสภาพอากาศ	 จากเครื่องตรวจวัดจ�านวน
มากบนโลก	ทั้งดาวเทียม	เรดาร์	บอลลูน	ยานตรวจอากาศ	และ
ทุน่ลอยในมหาสมทุร	ข้อมลูจ�านวนมหาศาลทีไ่ด้รบัเหล่านีน้�ามาสู่
การพยากรณ์อากาศที่แม่นย�าเป็นรายชั่วโมง	 ในด้านพันธุศาสตร์	
นักวิทยาศาสตร์พยายามถอดรหัสพันธุกรรม	เพื่อท�าแผนที่ของสิ่ง
มีชีวิตต่างๆ	บนโลก	ซึ่งน�าไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆ	เป็นต้น	และ	
2)	การเกดิผลติภณัฑ์ใหม่	(Enabling	New	Products)	โดยสามารถ
น�าบิก๊ดาต้าทีม่ปีรมิาณข้อมลูจ�านวนมหาศาลมาใช้สร้างผลติภณัฑ์
หรือพัฒนาการบริการ	 เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ลกูค้าหรอืผูใ้ช้	เช่น	การบรกิารจดัส่งสนิค้าให้กบัลกูค้า	โดยทีล่กูค้า
ซือ้ของผ่านระบบเครอืข่าย	การบรกิารการจองหรอืจ�าหน่ายตัว๋ผ่าน
ระบบเครือข่าย	 การบริการโอนเงินผ่านระบบเครือข่าย	 เป็นต้น	
(Dumbill,	2012;	Kusnetzky,	2010;	Panasas,	2012)

คุณลักษณะของบิ๊กดำต้ำ 
	 บิ๊กดาต้าเปรียบเสมือนกลุ่มของก้อนเมฆ	(Cloud)	ขนาด-
ใหญ่	ทีม่ข้ีอมลูจ�านวนมากทีร่่วมกนัอยู่	อาท	ิข้อมลูสงัคมเครอืข่าย
ข้อมูลการบริการทางเว็บ	(Web	Server	Logs)	ข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจตราการจราจร	 (Traffic	Flow	Sensors)	 ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม	 (Satellite	 Imagery)	 ข้อมูลด้านการกระจายเสียง	
(Broadcast	Audio	Streams)	ข้อมลูธรุกรรมทางธนาคาร	(Banking	
Transaction)	 ข้อมูลด้านการตลาดการเงิน	(Financial	Market	
Data)	 และข้อมูลการสื่อสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Telemetry	
from	Automobiles)	เป็นต้น	ดังนั้น	คุณลักษณะของบิ๊กดาต้าได้
มีการจัดแบ่งออกเป็น	3	 ลักษณะ	 ดังภาพที่	1	(Dumbill,	2012;	
Wang,	2011)

ภาพที่ 1	แสดงข้อมูลทั้ง	3	ส่วนที่เป็น	บิ๊กดาต้า	

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Wang	(2011)

	 1.	ปรมิาตร	(Volume)	หมายถงึ	ข้อมลูทีม่ปีรมิาณมหาศาล
ซึง่โครงสร้างข้อมลูของระบบฐานข้อมลูไม่สามารถจดัเกบ็ข้อมลูได้	
ปรมิาณข้อมลูมหาศาลมปีระโยชน์เพือ่เป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการตดัสนิใจ	
หรือท�านายอนาคต	หรือเพื่อเตรียมการวางแผนการท�างานเชิงรุก
ทางธุรกิจ
	 การประมวลผลปริมาณของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าการ
จดัการโดยโครงสร้างพืน้ฐานของฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์	(Relational	
Database)	ใช้สถาปัตยกรรมของการประมวลผลของกลุ่มข้อมูล
ที่มีขนาดมหาศาล	 โดยจะท�าไปพร้อมๆ	 กันระหว่าง	 คลังข้อมูล	
(Data	Warehouse)	หรือฐานข้อมูล	(Database)	และซอฟต์แวร์	
Hadoop
	 2.	ความเร็ว	(Velocity)	 หมายถึง	 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ข้อมูล	 ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	เช่น	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้น�าขึ้นเก็บ
เป็นข้อมลูภาพถ่าย	ข้อมลูการพมิพ์การสนทนา	ข้อมลูการอดัภาพ
วิดีโอ	หรือข้อมูลการอัดเสียง	หรือแม้กระทั่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	
การขนส่ง	และการบริการต่างๆ	ก็สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
	 จากการทีเ่ทคโนโลยไีด้พฒันาก้าวไกลในโลกออนไลน์	และ
ถูกน�ามาใช้ในธุรกิจและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท�าให้ปริมาณ
ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเทคโนโลยีต่างๆ	เหล่านั้น	เข้าสู่ระบบฐาน
ข้อมูลได้ง่าย	 รวดเร็ว	 และเพิ่มปริมาณข้อมูลมากขึ้น	 และท�าให้
การประมวลผลท�าได้อย่างยากล�าบาก	ดงันัน้	จงึต้องหาวธิปีระมวล
ผลข้อมลูให้มผีลดแีละถกูต้อง	เพือ่หาผลลพัธ์ทีต้่องการ	หรอืมกีาร
พิจารณาการประมวลผลในขณะที่ข้อมูลนั้นไหลเข้าสู่ระบบฐาน
ข้อมูล
	 การพิจารณาประมวลผลข้อมูลที่ไหลเข้ามา	(Streaming	
Processing)	มี	2	หลักการ	คือ	หลักการแรก	คือเมื่อข้อมูลเข้ามา
สูร่ะบบฐานข้อมลูอย่างรวดเรว็จะมกีารจดัล�าดบัข้อมลูเข้าไปในการ
จัดเก็บข้อมูลตามความต้องการ	 และปฏิบัติตามล�าดับของการ
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วิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายของข้อมูล	 ในที่สุดก็จะมีการจัดการในการจัดเก็บข้อมูล	 โดยจะไม่เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการนั้นลงไป
ในฐานข้อมูล	ส่วนหลักการที่สอง	คือพิจารณาการเคลื่อนย้ายของข้อมูล	แอพพลิเคชั่น	(Application)	ที่สามารถใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ข้อมูลทันที	เช่น	Mobile	Application	และเกมออนไลน์	เป็นต้น	ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการท�างานของข้อมูลที่ไหลเข้ามา	
(Streaming	Data)	อาทิ		IBM’s	Info	Sphere	Stream	Twitter’s	Storm	และ	Yahoo	S4	เป็นต้น
	 3.	รูปแบบที่หลากหลาย	(Variety)	 หมายถึง	 รูปแบบมีความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล	 ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่มีโครงสร้าง	
ไม่มีโครงสร้าง	และกึ่งมีโครงสร้าง	เป็นต้น	รูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างจะไม่เหมือนข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล	
เช่น	ข้อความ	อีเมล์	รูปภาพ	วิดีโอและเสียง	เป็นต้น	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความซับซ้อน	และเชื่อมโยงกัน

กำรจัดกำรบิ๊กดำต้ำโดยรูปแบบกำรกระจำยข้อมูล

	 เมื่อขนาดของข้อมูลมีปริมาณที่ใหญ่โตมหาศาลที่เรียกว่า	บิ๊กดาต้า	จึงต้องหาวิธีที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล
และข้อมูลนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	ดังภาพที่	2	

ภาพที่ 2	รูปแบบการแสดงการจัดการข้อมูลที่เป็น	บิ๊กดาต้า

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Dumbill	(2012)

การจัดการข้อมูลที่เป็นบิ๊กดาต้ามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้	(Dumbill,	2012)
	 1.	การจัดเก็บ	(Storage)
	 2.	การประมวลผล	(Processing)
	 3.	การวิเคราะห์	(Analysis	Algorithm)
	 4.	การท�ารายงานสรุป	(Visualization)
	 จะมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มของข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประมวลผลและน�าไปเก็บในส่วนจัดเก็บข้อมูล	ซึ่งจะเก็บปริมาณ
ข้อมูลมหาศาลที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	ทั้งนี้	ประมวลผลจะต้องเคลื่อนย้ายเข้ามาประมวลผลของข้อมูลให้อยู่ในมุมมองต่างๆ	ที่ผู้ใช้
ต้องการ	ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์	Hadoop	เข้ามาช่วยจัดการปริมาณข้อมูลมหาศาลนี้	

ซอฟต์แวร์ Hadoop

	 ซอฟต์แวร์	Hadoop	เป็นซอฟต์แวร์แบบ	Open	Source	ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูลปริมาณ
มหาศาล	โดยเกิดมาจาก	Yahoo	และถูกน�าไปใช้ใน	Google	
	 โครงสร้างของซอฟต์แวร์	Hadoop	ประกอบไปด้วย	2	ส่วนหลกัๆ	คอื	HDFS	(Hadoop	Distributed	File	System)	และ	MapReduce	
ซึ่ง	HDFS	 จะเป็นส่วนกระจายข้อมูลและเข้าถึงข้อมูล	 ส่วน	MapReduce	 จะเป็นส่วนที่ลดโครงสร้างของข้อมูลซึ่งจะท�าให้ข้อมูลที่มี						
ขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง	เพื่อส่งไปยัง	Server	ซึ่งท�าหน้าที่ในการประมวลผลพร้อมๆ	กัน	การประมวลผลจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว	และจะ
น�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มารวมทีส่่วนกลาง	นอกจากนี	้ยงัมเีครือ่งมอืทีท่�างานคล้ายกบั	MapReduce	นัน่คอื	MPP	(Massively	Parallel	Processing)	
ซึ่งจะกระจายการประมวลผลของข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน	 และน�าผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันที่ส่วนกลาง	 แต่มักจะพบ	MPP	 ในเครื่องมือ
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ของระบบคลังข้อมูลระดับสูง	 (High-End	Data	Warehouse	
Appliances)	ตัวอย่างเครื่องมือของ	MPP	ได้แก่	Netezza	(IBM)	
Vertica	(HP)	Greenplum	(EMC)	และ	Parallel	Data	Warehouse	
Edition	ใน	SQL	Server	(Microsoft)	เป็นต้น	ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
มีราคาสูง	 เพราะต้องมีอุปกรณ์พิเศษส�าหรับหน่วยประมวลผล	
กลาง	 (CPU)	 และมีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์การจัดเก็บที่มี
ประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งท�าให้ซอฟต์แวร์	Hadoop	 ที่เป็นซอฟต์แวร์	
Open	Source	ได้รับความนิยมมาก	(Brust,	2012)

ภาพที่ 3	แสดงการกระจายการท�างานไปยังเครื่องหลายๆ	เครื่อง

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Turner	(2011)

	 จากภาพที	่3	ซอฟต์แวร์	Hadoop	มกีารท�างานบนพืน้ฐาน
ของการกระจายการประมวลผลไปยัง	 Server	 หลายๆ	 ตัว	
(Distributed	Computing	System)	ทั้งนี้	Google	ใช้ซอฟต์แวร์	
Hadoop	เป็นเครื่องมือในการลดโครงสร้าง	(MapReduce)	เพื่อ
ค้นหาและเข้าถึงข้อมูล	โดยใช้วิธีการท�าดัชนี	(Index)	ซึ่งมีผลการ
ท�างานที่รวดเร็ว	 และซอฟต์แวร์	Hadoop	 จะท�าหน้าที่กระจาย
ข้อมูลส่งไปยัง	Server	 หลายๆ	 ตัว	(Hadoop	Distributed	File	
System:	HDFS)	เพื่อประมวลผลพร้อมๆ	กัน	ซึ่งผลลัพธ์บางส่วนก็
จะมารวมกันที่ส่วนกลางท�าให้ลดขั้นตอนได้	(Turner,	2011)	
	 ซอฟต์แวร์	Hadoop	มีขั้นตอน	3	ขั้นตอน	คือ
	 1.	การโหลดข้อมูลโดยใช้	HDFS	
	 2.	การลดการท�างานบางส่วน	
	 3.	การรับผลลัพธ์ที่ได้จากการท�า	HDFS

ตัวอย่างของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์	Hadoop	มีดังต่อไปนี้
	 เฟซบุ๊กใช้ซอฟต์แวร์	Hadoop	Cluster	จ�านวน	2	ชุด	ชุด
แรกประกอบจาก	Server	จ�านวน	1,100	เครื่อง	CPU	8,800	แกน	

(Cores)	และพื้นที่	12	เพตะไบต์	(PB	(12,000TB))	และชุดที่สอง
ประกอบจาก	Server	จ�านวน	300	เครื่อง	CPU	2,400	แกน	และ
พื้นที่	3	เพตะไบต์	ในการนี้จะเก็บส่วนข้อมูลไว้ที่ระบบฐานข้อมูล	
MySQL	 การท�างานของฐานข้อมูลจะเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์	
Hadoop	 และท�าการประมวลผล	 อาทิ	 การสร้างค�าแนะน�าบน	
Homepage	ของเพื่อนในเฟซบุ๊กและจะส่งผลลัพธ์กลับไปยังฐาน
ข้อมูล	MySQL	ส�าหรับการใช้ในหน้าบริการ	(ทรูเวฟ,	2554)
	 Yahoo	ใช้	Server	มากกว่า	40,000	เครื่อง	CPU	มากกว่า	
100,000	ชุด	ส�าหรับรองรับระบบ	Ads	และ	Web	Search	(ทรูเวฟ,	
2554)
	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ	 มากมาย	 เช่น	
Twitter		ImageShack		Adobe		AOL	และอื่นๆ	ที่ใช้ซอฟต์แวร์	
Hadoop	 ในการจัดเก็บข้อมูลแทนฐานข้อมูล	MySQL	 รวมถึง	
Microsoft	เองก็มีแผนที่จะให้ฐานข้อมูล	MS	SQL	สามารถท�างาน
เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์	Hadoop	 ได้เช่นกัน	อีกทั้งยังมีผู้ผลิตราย
ใหญ่ๆ	อย่าง	IBM	และ	Supermicro	ทีส่นบัสนนุซอฟต์แวร์	Hadoop	
ส่วนในวงการการศกึษาและทางภาคธรุกจิเอง	ซอฟต์แวร์	Hadoop	
ก็เป็นทางเลือกที่ดีในงานหลายๆ	 ประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประมวลผลประสิทธิภาพสูง	(High	Performance	Computing)	
การประมวลผลภาพ	(Image	Processing)	ระบบสบืค้นสารสนเทศ	
(Information	Retrieval)	 การเรียนรู ้ของเครื่อง	 (Machine	
Learning)	 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม	(Social	Network	
Analysis)	 การท�าเหมืองข้อมูล	(Data	Mining)	 ธุรกิจอัจฉริยะ	
(Business	Intelligence:	BI)		ความปลอดภยับนเครอืข่าย	(Network	
Security)	 และการวิเคราะห์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (Email	
Analysis)	เป็นต้น	

ผลกระทบกับกำรมำของบิ๊กดำต้ำ

	 จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นและการวจิยัด้านบิก๊ดาต้าของ	
MEXT	และ	NSF	(ออฟฟิศ	ออฟ	ไชน์	แอนด์	 เทคโนโลยี,	2555)	
วิเคราะห์ได้ว่า	การท�างานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ	จะได้
รบัผลกระทบจากเทคโนโลยบีิก๊ดาต้า	ซึง่ท�าให้เกดิข้อมลูทีม่ปีรมิาณ
มหาศาล	ในปัจจบุนั	ได้มกีารใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารทางเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย	 การเข้าถึงข้อมูลและอัตราการเพิ่ม
ข้อมูลสามารถท�าได้ง่าย	 สะดวกและรวดเร็ว	 เนื่องจากได้มีการ
พัฒนาระบบการสื่อสารจนถึงระดับ	4G	 ซึ่งเป็นระดับที่มีการส่ง
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเรว็	ท�าให้ข้อมลูมอีตัราการเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็วและตลอดเวลา	
	 ผลกระทบจากการเข้ามาของบิ๊กดาต้าจะให้ท�าหน่วยงาน
หรอืองค์กรต่างๆ	สามารถน�าข้อมลูนัน้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่าง
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มากมาย	ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของบิ๊กดาต้าใน
ด้านธรุกจิ	และด้านการบรหิารจดัการภยัธรรมชาต	ิเพือ่ให้เหน็ภาพ
ที่ชัดเจนขึ้น	ดังต่อไปนี้	
	 ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ	เช่น	1)	การน�าข้อมูลเหล่านั้นไป
วเิคราะห์เพือ่หาความต้องการสนิค้าใหม่หรอืการบรกิารในรปูแบบ
ใหม่ๆ	ให้ตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้	หรอืน�ามาสร้างมลูค่าทาง
ธุรกิจ		2)	การน�าข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจหรือ
น�ามาสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน		3)	การน�าข้อมูลเหล่านั้น
มาช่วยประเมินระยะเวลาและประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
การท�าโครงการใหม่ๆ	ให้ใกล้เคยีงกบัการปฏบิตังิานจรงิ	หรอืช่วย
แก้ปัญหาหรอืป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในโครงการใหม่		4)	การน�า
ข้อมลูเหล่านัน้มาช่วยในการวเิคราะห์เพือ่น�าไปวางแผนการตลาด	
วางแผนการส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย	 การวางแผนเชิงรุกของการ
ท�างานในอนาคต	หรืออาจจะท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ	ขึ้น	ฯลฯ	และ	
5)	 การน�าข้อมูลเหล่านั้นมาท�าให้เกิดสถานการณ์การแข่งขัน
ระหว่างองค์กรธุรกิจที่ท�าธุรกิจเดียวกัน	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค	
และท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถรูแ้ละเข้าใจข้อมลูสนิค้า	และการบรกิาร
ของแต่ละองค์กรธุรกิจ	ท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสิ่งที่ดีที่สุด	และ
ทันต่อเหตุการณ์	เป็นต้น	
	 ส่วนประโยชน์ด้านการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ	 เช่น			
1)	การน�าข้อมลูภยัพบิตัจิากธรรมชาต	ิเพือ่การวเิคราะห์ทีก้่าวหน้า	
การจัดท�าโมเดล	และการสร้างขีดความสามารถทางคอมพิวเตอร์	
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้	เช่น	โมเดลของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็น
อนัตราย	เป็นต้น		2)	การน�าข้อมลูเหล่านัน้มาปรบัปรงุวธิกีารฟ้ืนฟู
แก้ไขให้กลับไปสู ่สภาพเดิมและพร้อมรับ	 โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่อือ้ต่อการตรวจวดัด้วยข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั	การแปลง
ข้อมูลเป็นภาพ	การวิเคราะห์	การทดลอง	และการท�านายเพื่อการ
ตดัสนิใจในช่วงวกิฤต	ิ	3)	การน�าข้อมลูมาสร้างนวตักรรมและความ
รู้พื้นฐานขั้นสูงเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 การฟื้นฟูแก้ไขให้
กลบัไปสูส่ภาพเดมิและความยัง่ยนื	รวมถงึเครอืข่ายพืน้ฐานในการ
เผยแพร่ข้อมูลข้างต้น	 และ	4)	 การน�าข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวม
สร้างเป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่และการปรบัปรงุฐานความรูท้ีก่ว้าง-
ขวาง	 เพื่อเตรียมรับและตอบสนองของสังคม	 และความต้องการ
ของโลก	 รวมถึงมิติต่างๆ	 ในด้านสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
และมนุษยชาติ	เป็นต้น	
	 จะเห็นได้ว่า	 ประโยชน์ของการน�าบิ๊กดาต้ามาใช้ยังมีอีก
มากมายมหาศาล	ดงันัน้	จงึต้องเตรยีมพร้อมน�าข้อมลูบิก๊ดาต้ามา
ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด	

กำรเตรียมควำมพร้อมรับเทคโนโลยีบิ๊กดำต้ำ

	 ในโลกธรุกจิปัจจบุนั	องค์กรต่างๆ	ก�าลงัตืน่ตวัและเตรยีม
ความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า	เพื่อน�าข้อมูลมหาศาล
เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พร้อมท�านายสิ่งต่างๆ	ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต	การผสมผสานเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อสนับสนุน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ	
บิ๊กดาต้า	 และเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร็วและด้วยขนาดข้อมูลที่อัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้	 จึง
มีการพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแบบ
ต่างๆ	และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์
หลากหลายรูปแบบ	โดยสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการใช้งาน
ได้อย่างยืดหยุ่น	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 บริษัทชั้นน�าต่างๆ	 ทางเทคโนโลยี	 อาทิ	 EMC2	Dell		
Cloudera		IBM		Oracle	และ	Microsoft	เป็นต้น	ได้เตรียมความ
พร้อมทีจ่ะรบัเทคโนโลยนีีท้ีจ่ะเข้ามาในเมอืงไทยทัง้ด้านซอฟต์แวร์
และด้านฮาร์ดแวร์	 โดยการน�าเทคโนโลยีบริหารการจัดเก็บข้อมูล
และส�ารองข้อมลู	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานร่วมกบัโปรแกรม
ประยุกต์ในปัจจุบันและอนาคต	 ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีขนาดเพิ่ม
มากขึ้นและเพิ่มขยายตลอดเวลา	 กรรมวิธีการจัดเก็บและส�ารอง
ข้อมูลจึงมีความส�าคัญมากที่จะช่วยรองรับการท�างานของ
โปรแกรมประยกุต์แบบต่างๆ	ให้สามารถตอบสนองกบัผูใ้ช้งานได้
อย่างรวดเร็วขึ้น	 รูปแบบเทคโนโลยีดังกล่าวยังเพิ่มความสามารถ
ในการบรหิารจดัเกบ็และเรยีกคนืข้อมลูได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็	
ท�าให้การท�างานของโปรแกรมหรือ	Application	สามารถตอบรับ
กบัผูใ้ช้งานได้อย่างลงตวัและรองรบัขดีความสามารถในการขยาย
งานได้อีกในอนาคต	 โดยขอยกตัวอย่างบริษัทที่ได้เตรียมความ
พร้อมในการรับเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า	ดังนี้
	 บริษัท	Dell	Corporation	(Thailand)	จ�ากัด	มีนวัตกรรม
ที่สามารถตอบสนองการจัดการที่จัดเก็บข้อมูล	(Storage)	 ด้วย
สถาปัตยกรรม	Fluid	Data	ที่เน้นประโยชน์	3	ประการ	คือ
	 1.	ประสิทธิภาพ	 ความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว		
	 2.	ความพร้อมใช้งานของระบบการท�างานของโปรแกรม	
หรือ	Application		
	 3.	ในอนาคตสามารถเก็บข ้อมูลสารสนเทศด ้วย
คุณลักษณะ	ดังนี้	
	 	 3.1	เทคโนโลยกีารขจดัข้อมลูซ�า้ซ้อน	(De-Duplication)	
และการบบีอดัข้อมลู	(Compression)	ไว้ในทกุๆ	ส่วนของทีจ่ดัเกบ็
ข้อมูล	ท�าให้ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล	
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	 	 3.2	สามารถท�ายูนิไฟด์ในระดับไฟล์	บล็อก	และออบ
เจคท์	 โดยการรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดไว้เป็นผืนเดียว	
ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลเร็วขึ้น	
	 	 3.3	รวมระบบ	Server	ทั้งหมดเป็นผืนเดียว	(Seamless	
Server	 Integration)	 และส่งข้อมูลถึงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้
โดยตรง	
	 	 3.4	 การรวมระบบทั้งหมดไว้บนคลาวด์	 (Seamless	
Cloud	Integration)	และมองเหน็โครงสร้างพืน้ฐานทัง้หมดเป็นผนื
เดียว	ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อแนวโน้มของบิ๊กดาต้า	โดย
จดัเป็น	กลุม่การจดัเกบ็ข้อมลู	(Dell	Big	Data	Retention	Solution)	
กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	 (Dell	Big	Data	Analytics	
Solution)	และรูปแบบการน�าเสนอ	(Business	Ready	Solutions)	
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าระบบได้ทันที	(บล็อกนัน,	2555)
	 บริษัท	Oracle	Corporation	(Thailand)	จ�ากัด	ได้มีนวัต
กรรมที่เตรียมความพร้อมของการมาของบิ๊กดาต้า	 โดยผ่าน
ผลติภณัฑ์ทีช่ือ่ว่า	Oracle	Big	Data	Appliance	ซึง่แบ่งการจดัการ
ข้อมูลประเภทบิ๊กดาต้า	ออกเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ขั้นตอนการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล		(Data	Acquisition)		2)	ขั้นตอนการ
จัดเตรียมข้อมูล	(Data	Organization)	 และ	3)	 ขั้นตอนการ
วเิคราะห์ข้อมลู	(Data	Analysis)	ซึง่	บรษิทั	Oracle	มสีถาปัตยกรรม
ที่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงได้	 โดยได้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์	NoSQL	Database	 ในการรองรับบริการ	 ซึ่งมีความ
ยดืหยุน่มากในการสนบัสนนุลกัษณะข้อมลูแบบต่างๆ	และสามารถ
ขยายตัวเพื่อรองรับปริมาณงานได้สูงโดยการขยายในแนวราบ	
(Scale	Out)	 ในการจัดเตรียมข้อมูล	 ทางบริษัท	Oracle	 เลือก	
Hadoop	 ของ	Apache	 มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูล	 และการประมวลผลโดยท�างานอยู่บนระบบปฏิบัติการ	
Oracle	Linux	 ส่วนการวิเคราะห์	 บริษัท	Oracle	 ใช้โปรแกรม	
Oracle	R	Enterprise	จากซอฟต์แวร์ฟรีชื่อ	“R”	ที่ใช้กันแพร่หลาย
ในการค�านวณทางด้านสถติแิละกราฟิก	นอกจากนี	้บรษิทั	Oracle	
ยังได้ต่อเชื่อมบิ๊กดาต้ากับผลิตภัณฑ์ของ	 บริษัท	Oracle	 ที่มีอยู่
เดิม	เช่น	Oracle	Database	11g		Oracle	Exadata	และ	Oracle	
Exalytics	โดยผ่านเครือ่งมอืทีไ่ด้พฒันาขึน้มาใหม่ในกลุม่ทีเ่รยีกว่า	
Oracle	Big	Data	Connectors	(ณรงค์ฤทธิ์	มโนมัยพิบูลย์,	2555)
	 ในด้านผูใ้ช้บรกิารเทคโนโลยี	องค์กรต่างๆ	ได้เตรยีมความ
พร้อมของการมาของบิ๊กดาต้า	โดยส่งบุคลากรในองค์กรไปอบรม
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีของบิ๊กดาต้า	 การจัดการกับบิ๊กดาต้า	 กับ
องค์กรชั้นน�าต่างๆ	 ทางด้านเทคโนโลยี	 เพื่อสร้างความรู้และ		
ความเข้าใจที่จะน�าข้อมูลบนบิ๊กดาต้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
และวางแผนการท�างาน	 การวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ	 การจัด				

งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	อาทิ	การอบรมให้ความ
รู ้เรื่องบิ๊กดาต้าแก่บุคลากร	 การอบรมเครื่องมือที่จะน�าเอา
เทคโนโลยบีิก๊ดาต้ามาใช้	การซือ้เครือ่งมอืทีจ่ะใช้การจดัการข้อมลู
บนบิ๊กดาต้า	และการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ	เป็นต้น	
	 จากตัวอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นจะเห็นได้ว่า	 องค์กร		
ชั้นน�าต่างๆ	 ทางด้านเทคโนโลยีได้เตรียมความพร้อมรับมือกับ
เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าที่ก�าลังจะเข้ามาในประเทศไทย	 โดยจัดการ
อบรมสัมมนา	และให้ความรู้ด้านต่างๆ		พร้อมทั้งเทคโนโลยีด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แก่บคุลากร	ส่วนด้านผูใ้ช้บรกิารเทคโนโลยี
ขององค์กรต่างๆ	 ก็ได้ส่งบุคลากรมาอบรม	 สัมมนา	 ในด้าน				
ความรู	้ความเข้าใจและการจดัการ	เพือ่เป็นการต้อนรบัการมาของ
เทคโนโลยีนี้	

บทสรุป

	 กระแสบิก๊ดาต้าถอืเป็นแนวโน้มทีจ่ะมคีวามส�าคญัมากขึน้
อย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากข้อมลูในปี	2011	มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้	
47	เท่า	และมีข้อมูลเกิดขึ้น	1.8	หมื่นล้านกิกะไบต์	(GB)	พร้อม
กับคาดการณ์ว่า	ในปี	2016	จะต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ	850	(“เดลล์ชี้แนวโน้ม	‘Big	Data’	อีก	4	ปีใช้พื้นที่มหาศาล
เก็บข้อมูล”,	2555)	ซึ่งท�าให้ปริมาณข้อมูลมหาศาลจะอยู่ในระดับ
เทอราไบต์	(TB)	และอาจเพิ่มสูงขึ้นไปอีก	การเข้าถึงข้อมูลจะต้อง
ใช้เวลานานและข้อมูลบางส่วนไม่ได้มีการจัดระเบียบ	 จึงจ�าเป็น
ต้องจัดระเบียบการเก็บข้อมูล	ในบางองค์กร	มีการพัฒนาต่อยอด
เพื่อวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	 เพื่อสร้างโอกาสในการท�าธุรกิจ	 ขณะ
เดียวกันจะต้องมีการจัดการกับบิ๊กดาต้า	 จึงท�าให้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องต่างๆ	อาทิ	การเก็บ
ข้อมลูจ�านวนมหาศาล	วธิลีดค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาข้อมลู	การ
รกัษาระดบัการบรกิารตามทีต่กลงไว้	การท�าตามกฎเกณฑ์และข้อ
ก�าหนดของรฐับาลในการเกบ็ข้อมลูอย่างเคร่งครดั	การเข้าถงึข้อมลู
ที่ซับซ้อนได้	 อีกทั้งยังจ�าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของฐาน
ข้อมูล	การจัดเก็บข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
	 องค์กรธุรกิจต่างๆ	 จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับ
เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าที่จะเข้ามา	 เพื่อการบริหารข้อมูลปริมาณ
มหาศาลทีจ่ะมอีตัราการเพิม่อย่างรวดเรว็และน�าข้อมลูเหล่านัน้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ	 ทั้งในเรื่องการแข่งขัน	 การวางแผน					
เชิงรุกของการท�างานในอนาคต	การตัดสินใจ	การเกิดสินค้าและ
การบริการใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	เป็นต้น	
โดยอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่น่าจะได้ใช้ก่อนคือ	 ธนาคาร
และการเงิน	โทรคมนาคมและสุขภาพ	
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	 ดงันัน้	ในอนาคตบิก๊ดาต้าและซอฟต์แวร์ทีจ่ดัการบิก๊ดาต้า	
(Hadoop	Software)	 จะมีบทบาทในระดับองค์กรขนาดใหญ่	
(Enterprise)	มากขึ้น	และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	ก็อยู่ใน	Server	
หลายๆ	Server	และรูปแบบการดึงข้อมูลมาใช้งานจะเป็นลักษณะ

กลุม่ก้อนเมฆ	ซึง่จะลดต้นทนุในเรือ่งของฮาร์ดแวร์	ในขณะทีผู่ด้แูล
ระบบเองก็ควรจะต้องเริ่มศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพิ่มเติม							
นอกเหนือจากระบบจัดการฐานข้อมูล	แบบเดิมๆ	เช่นกัน
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