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คาบ 6 สถาปั ตยกรรมข้อมูล
ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
Slide 1 หลังจำกเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรของระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศในคำบที่ผ่ำนมำ รวม
ถึงโครงสรูำงพื้นฐำนสำำหรับระบบเหล่ำนี้ คำบนี้จะไดูแนะนำ ำ
องค์ประกอบที่สำำคัญยิ่งยวดอีกส่วนหนึ่ งของระบบ
สำรสนเทศซึ่งมักถ้กมองขูำมไป นั่ นคือ "ขูอม้ล" โดยเนู นไป
ที่สถำปั ตยกรรมของขูอม้ลก่อน แลูวจึงค่อยแนะนำ ำประเด็น
อื่นๆ เกี่ยวเนื่ องกับขูอม้ลในคำบถัดไป
ก่อนอื่นตูองยำำ้ ใหูผู้เรียนเขูำใจถึงควำมสำำคัญของขูอม้ล สิ่ง
นี้เป็ นเรื่องใหญ่มำก เพรำะมักถ้กมองขูำมดูวยว่ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศนั ้นมีพัฒนำกำรที่รวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกมำอย่ำงต่อเนื่ อง ทำำใหูบดบังควำมสำำคัญของกำรมีขูอม้ลที่ดีไปเสียหมด ผู้บริโภคจะเห็นว่ำเป็ นเรื่องธรรมดำที่เปิ ดเครื่อง
แลูวตูองไดูขูอม้ล
หำกพิจำรณำพัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศตำมที่ไดูกล่ำวไวูในคำบตูนๆ จะเห็นว่ำในยุคแรกเป็ นยุคของคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
คือกล่องที่มีเทคโนโลยีขน
ั ้ ส้ง เป็ นของเล่นไฮเทคที่รำคำแพง น่ ำสนใจ แมูเมื่อพัฒนำขึ้นมำเป็ นยุคของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แลูว ก็ยงั มีลักษณะเป็ นกล่องไฮเทคกองหนึ่ ง มีควำมสลับซับซูอนและรำคำส้ง น่ ำสนใจอย่้ดี แต่ในปั จจุบันเป็ นยุคของระบบ
สำรสนเทศซึ่งมีแนวโนู มในกำรใหูบริกำรที่สอดคลูองกับงำน
ขององค์กรอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรสรูำงระบบงำนสำรสนเทศเพื่อ
ประมวลขูอม้ลออกมำเป็ นสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่ อง ใชู
เทคโนโลยีขน
ั ้ ส้งทำงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำำใหูเกิดเป็ นยุคที่
ซอฟต์แวร์เริ่มมีรำคำแพงกว่ำฮำร์ดแวร์
ปั ญหำคือระบบสำรสนเทศที่ซับซูอนรำคำแพงเหล่ำนี้ ไม่เป็ น
ประโยชน์ไดูหำกไม่สำมำรถผลิตสำรสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรไดู แต่สำรสนเทศเหล่ำนั ้นตูองไดูมำจำกกำรประมวลผล
ขูอม้ล ดังนั ้นคำำถำมสำำคัญใน Slide 2 คือขูอม้ลนั ้นอย่้ท่ใี ดใน
ระบบสำรสนเทศ ไดูมำจำกไหน ขูอม้ลนั ้นอย่้ๆ จะเกิดขึ้นเองไม่ไดู ขูอม้ลที่เป็ นจำำเพำะของธุรกิจขององค์กรนั ้นไม่สำมำรถ
หำซื้อไดู จำำตูองเก็บเอง สรูำงเอง สะสมขึ้นเองโดยองค์กร
ขูอม้ลจำำเพำะขององค์กรนั ้นหำกไม่มีกระบวนวิธีในกำรหำ กำรสรูำง กำรเก็บที่เหมำะสมจะทำำใหูขูอม้ลเหล่ำนั ้น "ผิด" คือไม่
ตรงหรือไม่ถ้กตูองกับควำมเป็ นจริง อำจ "ขำด" คือไม่ครบถูวน ขำดขูอม้ลที่จำำเป็ นบำงส่วนไป หรือ "ชูำ" คือขูอม้ลนั ้นไม่
ตรงกับสภำพควำมเป็ นจริงเพรำะล่ำชูำ เช่นขูอม้ลจรำจร หำกล่ำชูำไปครึ่งชัว่ โมงย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใชูรถใชูถนนโดย
เฉพำะในช่วงชัว่ โมงเร่งด่วน ลักษณะของขูอม้ลที่พิกลพิกำรเหล่ำนี้เกิดเป็ นคติพจน์ท่วี ่ำ Garbage in คือ Garbage out
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หมำยถึงหำกใส่ "ขยะ" เป็ นขูอม้ลเขูำไปในระบบสำรสนเทศจะไดู "ขยะ" กลับออกมำนั่ นเอง
ปั จจุบันเป็ นที่ยอมรับกันในวงกวูำงถึงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรดำำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ ทัง้ ดูำนพำณิ ชย์และกำรใชูชีวิตในสังคม
โดยเฉพำะเมื่อมีเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ดังไดูกล่ำวไวูในคำบก่อนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิงเว็บ ซึ่งช่วยใหูผู้บริโภคสำรสนเทศ
สำมำรถปู อนหรือสรูำงขูอม้ลของตนเองเขูำไปในระบบไดู สภำพกำรณ์เช่นนี้ทำำใหูเกิดขูอม้ลจำำนวนมหำศำล จำกหลำกหลำย
แหล่ง ทำำใหูเกิดปั ญหำอย่ำงมำกในกำรรวบรวมขูอม้ลจำกแหล่งเหล่ำนี้ กำรจัดเก็บขูอม้ลจำำนวนมำกซึ่งตูองเก็บไวูเป็ นระยะ
เวลำนำน กำรแยกแยะหมวดหม่้ของขูอม้ลที่หลำกหลำยซับซูอนเหล่ำนี้ใหูเป็ นระบบเป็ นระเบียบ และกำรวำงแนวทำงเพื่อใหู
สำมำรถนำ ำขูอม้ลเหล่ำนี้มำใชูประโยชน์โดยผ่ำนกำรคูนคืนขูอม้ลจำำนวนมำกนี้ตำมควำมตูองกำรไดู
ดังนั ้นนอกจำกเทคโนโลยีจะสำำคัญสำำหรับระบบสำรสนเทศแลูว กำรที่มีขูอม้ลที่เหมำะสมจึงเป็ นรำกฐำนสำำคัญของกำรนำ ำไป
ส่้สำรสนเทศที่เป็ นประโยชน์ขององค์กร เป็ นผลลัพธ์สำำคัญที่ตูองมีระบบสำรสนเทศ
องค์ประกอบสำำคัญของระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับขูอม้ลนี้ มีประเด็นหลักอย่้จำำนวนหนึ่ งซึ่งจะไดูกล่ำวถึงไวู 4 ส่วนดูวยกัน
ตำม Slide 3 ในคำบนี้เป็ นประเด็นหลักแรกคือสถำปั ตยกรรมขูอม้ล โดยตูองเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ล แหล่งขูอม้ลและ
กำรไดูมำซึ่งขูอม้ลที่ตูองกำร ควำมถ้กตูองของขูอม้ล กำร
เก็บขูอม้ลทัง้ ในระยะสัน
้ และระยะยำว และกำรนำ ำขูอม้ลมำ
ใชูงำน ประเด็นที่สองคือมำตรฐำนของขูอม้ลซึ่งจำำตูองระบุ
ใหูชัดเจนเพรำะเมื่อระบบซับซูอนมำกขึ้น มำตรฐำนจะช่วย
ใหูไม่สับสนและใชูงำนร่วมกันไดู มำตรฐำนนั ้นมีส่วนของ
data model คือแบบจำำลองอย่ำงเป็ นทำงกำรของระบบ
ขูอม้ลขององค์กร และ data dictionary ซึ่งเป็ นส่วนของ
กำรนิ ยำมขูอม้ลต่ำงๆ ที่มใี ชูในระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็ น
ทำงกำร เป็ นเอกสำร เพื่อใหูเกิดควำมชัดเจนในระบบที่ซับ
ซูอนขององค์กร ประเด็นหลักที่สำมคือเรื่องควำมมัน
่ คง
ปลอดภัยของขูอม้ล ซึ่งหำกไม่มีส่วนนึ้ แลูวจะทำำใหูขูอม้ลเสียหำยหรือเกิดควำมผิดพลำดไดูจำกอุบัติเหตุหรือควำมประสงค์
รูำยต่ำงๆ ซึ่งมีทงั ้ ในส่วนของควำมมัน
่ คงปลอดภัยทำงกำยภำพ เช่นกำรขโมยหรือทำำลำยอุปกรณ์ท่ใี ชูเก็บขูอม้ล และทำง
ตรรกเช่นกำรเจำะระบบผ่ำนทำงเครือข่ำยที่เรียกว่ำ hack นั่ นเอง ส่วนประเด็นหลักที่ส่ซ
ี ่งึ เป็ นประเด็นสุดทูำยของคำบนี้ คือ
เกี่ยวกับสถำปั ตยกรรมในกำรจัดวำงระบบขูอม้ล ว่ำจะเป็ นแบบรวมศ้นย์คือรวมไวูในที่เดียว หรือเป็ นแบบกระจำยคือแบ่ง
ส่วนอย่้ในหลำยๆ ที่ในองค์กร ซื่งึ แต่ละแบบต่ำงมีขูอดีและขูอเสียที่องค์กรตูองคำำนึ งถึง
เหตุท่ต
ี ูองคำำนึ ง "สถำปั ตยกรรม" ของขูอม้ล รำวกับจะสรูำงอำคำรส้งสำมสิบชัน
้ สักหลัง เป็ นเพรำะเมื่อระบบสำรสนเทศ
เป็ นขององค์กรขนำดใหญ่ท่ซ
ี ับซูอน จำำตูองมีกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรจัดสรูำง กำรปฏิบัติงำน และกำรบำำรุงรักษำ
อย่ำงเป็ นระบบ เหล่ำนี้รวมถึงขูอม้ลที่เป็ นหัวใจสำำคัญ เป็ นแก่นของระบบสำรสนเทศดูวย หำกไม่มีกำรออกแบบและ
วำงแผนในลักษณะของสถำปั ตยกรรมที่เหมำะสม เมื่อจัดสรูำงระบบขึ้นจะสะเปะสะปะ ทำำใหูเกิดควำมผิดพลำดยุ่งยำก
ควำมเสียหำยที่จะตำมจะยำกต่อกำรแกูไข
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สิ่งที่ตูองคำำนึ งถึงคือเมื่อเป็ นองค์กรขนำดใหญ่ ขูอม้ลก็มีจำำนวนมำกมหำศำลและมีควำมซับซูอนหลำกหลำยขึ้นเป็ นเงำตำม
ตัวไปดูวย ขูอม้ลจำำนวนมหำศำลเหล่ำนี้มีธรรมชำติท่ซ
ี ับซูอนจำำตูองอำศัยสิ่งที่เรียกว่ำ Enterprise Data Architecture ตำม
Slide 4 เขูำมำจัดกำร หลักกำรนี้ประกอบดูวยคำำสำมคำำ คำำแรกคือ enterprise ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่จะทำำนั ้นเป็ นระดับองค์กร
ซึ่งมีขนำดใหญ่ มีควำมซับซูอน ทำำใหูขูอม้ลมีจำำนวนมำก ซับซูอน หลำกหลำยตำมไปดูวย ธุรกิจระดับรูำนขำยของชำำหรือที่
เรียกว่ำโชวห่วยนั ้นคงไม่อำจนั บเป็ น Enterprise ไดู ตูองเป็ นองค์กรหรือธุรกิจที่มีกำรแบ่งส่วนงำนย่อยหลำยส่วน โดย
แต่ละส่วนทำำหนู ำที่เฉพำะดูำนเพื่อสนั บสนุนองค์กร เช่น ฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน ฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยพัสดุและสินคูำคงคลัง ฝ่ ำย
ประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยขำย เหล่ำนี้จึงจะนั บเป็ นองค์กรที่
ตูองกำรสถำปั ตยกรรมขูอม้ล
คำที่สองคือ data ซึ่งหมำยรวมถึงขูอม้ลที่เป็ นขูอม้ลดิบ คือ
ไดูมำตรงๆ ไม่มีกำรเสริมแต่ง เช่นจำำนวนเงินที่ไดูจำกขำย
สินคูำไปชิน
้ หนึ่ ง กับขูอม้ลสุก คือผ่ำนกำรประมวลแลูว เช่น
จำำนวนเงินของกำรขำยสินคูำของสำขำในรอบเดือนที่ผ่ำนมำ
เช่นนี้เป็ นตูน ขูอม้ลสุกนี้เรียกอย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ
สำรสนเทศ นั่ นเอง คำำที่สำมคือ architecture แปลว่ำ
สถำปั ตยกรรม เป็ นโครงสรูำงของขูอม้ลในภำพรวม หำก
เปรียบกับกำรก่อสรูำง ถูำสรูำงกระต๊อบหรือเพิง ก็ไม่ตูองมี
พิธีรีตรองอย่ำงไร ถูำสรูำงบูำนชัน
้ เดียว หนึ่ งหูองนอนหนึ่ ง
หูองนำ้ ำก็อำจมีแบบแปลนง่ำยๆ ช่ำงรับเหมำสำมำรถเขียนหรือกำำหนดขึ้นมำไดู แต่หำกจะสรูำงโรงแรม คฤหำสน์ หรืออำคำร
สักสำมสิบชัน
้ จำำตูองมีกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรกะประมำณสิ่งต่ำงๆ ใหูมน
ั่ ใจก่อนสรูำง เพรำะหำกสรูำงไปแลูวจะ
แกูไขปรับเปลี่ยนอย่ำงไรย่อมไม่อำจทำำไดูตำมอำำเภอใจ เช่นเปลี่ยนใจว่ำไม่เอำสำมสิบชัน
้ จะใหูเป็ นหูำสิบชัน
้ ขณะที่ก่อสรูำง
ไปไดูสิบชัน
้ เช่นนี้ย่อมไม่อำจทำำไดูเพรำะเสำเข็มและฐำนรำกที่วำงเอำไวูใตูดินนั ้นไม่อำจรับนำ้ ำหนั กอำคำรถึงหูำสิบชัน
้ ไดู
และไม่อำจรื้อถอนขึ้นมำทำำใหม่ไดูโดยง่ำย เช่นนี้เป็ นตูน ในควำมเป็ นจริงแลูว นอกจำก "สถำปั ตยกรรม" ของขูอม้ล
องค์กรยังตูองมี "วิศวกรรม" ในกำร "ก่อสรูำง" ระบบขูอม้ลที่ซับซูอนนี้ขึ้นมำตำมที่ไดูวำงแผนออกแบบไวูใน
สถำปั ตยกรรมดูวย แต่หำกมีสถำปั ตยกรรมกำรออกแบบที่เหมำะสมแลูว ก็สำมำรถสำนต่อไปในเชิงวิศวกรรมของกำร
ก่อสรูำงหรือกำรจัดทำำระบบขูอม้ลที่ซับซูอนนั ้นขึ้นมำใหูเหมำะสมไดูอย่ำงเป็ นระบบ ไม่ทำำใหูเกิดควำมวุ่นวำยยุ่งยำกต่อ
กำรนำ ำไปใชูประโยชน์
เพื่อใหูเขูำใจควำมซับซูอนของระบบขูอม้ลขนำดใหญ่ จะยกขูอม้ล
ระดับมหำศำลของโลกเป็ นตัวอย่ำงสักสองแหล่ง ตำม Slide 5 แหล่ง
ขูอม้ลขนำดใหญ่ของโลกแหล่งแรกคือบริษัท Google ซึ่งในเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2550 ประมำณกันว่ำมีโฆษณำและกำรคูนหำผ่ำน
ระบบของบริษัทไม่ตำ่ำกว่ำ 20 petabyte ต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ำกับ สอง
หมื่น terabyte หรือรำว 20 ลูำน gigabyte ต่อวันทีเดียว โดยหำก
เปรียบเทียบจะเห็นว่ำเทียบเท่ำกับ hard disk ที่มีขำยกันในทูอง
ตลำดขนำด 1 terabyte ถึงสองหมื่นล้กที่จะตูองผ่ำนระบบของบริษัท
ในแต่ละวันทีเดียว
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ส่วนแหล่งขูอม้ลขนำดใหญ่อีกแหล่งหนึ่ งคือของบริษัท YouTube ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ท่ใี หูผู้บริโภค upload และชมวีดีโอไดู
อย่ำงอิสระ โดยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2552 ประมำณกันว่ำมีวีดีโอกว่ำ 100 ลูำนเรื่องและเพิ่มทวีขึ้นอย่้ตลอดเวลำอย่ำง
รวดเร็ว โดยหำกสมมติว่ำวีดีโอแต่ละเรื่องมีขนำด 30 megabyte จะเป็ นขูอม้ลระดับ 3 petabyte หรือในรำว 3 ลูำน
gigabyte ทีเดียว
สถิติต่ำงๆ ของ Youtube ใน Slide 6 บ่งว่ำในบรรดำวีดีโอกว่ำ 120
ลูำนเรื่องนั ้น มีกำร upload ขึ้นไปยังเว็บไซต์ของบริษัทกว่ำวันละ
สองแสนเรื่อง คิดเป็ นปริมำณวีดีโอที่ upload ขึ้นไปในแต่ละนำที
นำนกว่ำ 13 ชัว่ โมง มีกำรรับชมวีดีโอกว่ำวันละ 200 ลูำนเรื่อง มี
สมำชิกที่เขูำชมวีดีโอมำกกว่ำ 300 ลูำนคน หรือรำว 5% ของ
ประชำกรของโลก วีดีโอนั ้นแบ่งเป็ นเพลง 20% บันเทิง 15% เป็ น
วีดีโอส่วนตัว 14% เป็ นเรื่องบันเทิงและเบำสมอง 13% เรื่องกีฬำ
7% เป็ นควำมรู้ 6% เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ 5% และเป็ นภำพยนต์
เพียง 5% ซึ่งจะเห็นไดูว่ำปั จจุบันสังคมโลกโดยเฉพำะในกลุ่มที่มี
ศักยภำพทำงระบบสำรสนเทศส้งนั ้นไดูเริ่มหันเขูำส่้ส่ อ
ื ที่เป็ นวีดีโอ
กันมำกขึ้นอย่ำงเห็นไดูชัด
กำรสรูำงระบบขูอม้ลที่เหมำะสมขึ้นมำเพื่อรองรับขูอม้ลอันมหำศำล
และซับซูอนมำกขององค์กรไดูนั้น จำำตูองอำศัยแบบแผนที่เหมำะ
สม โดยเฉพำะกำรมองขูอม้ลอย่ำงเป็ นระบบ มีสถำปั ตยกรรมของ
ขูอม้ล ซึ่งจำำตูองคำำนึ งถึงองค์ประกอบหลำยส่วนดูวยกันตำม Slide
7 โดยเริ่มแรกตูองเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ล ใหูรู้ว่ำขูอม้ลที่มำกมำย
ซับซูอนนั ้นเป็ นอย่ำงไร รู้ถึงสัจธรรมหรือหลักสำำคัญเกี่ยวกับขูอม้ล
รู้ว่ำขูอม้ลเป็ นโครงสรูำงพื้นฐำนแบบหนึ่ ง เขูำใจคุณสมบัติของ
ขูอม้ลที่ดี และสุดทูำยจึงกล่ำวถึงองค์ประกอบสำำคัญของระบบ
ขูอม้ลที่ดี
กำรออกแบบระบบขูอม้ลในเชิงโครงสรูำงพื้นฐำนนั ้นจำำตูอง
เขูำใจธรรมชำติของขูอม้ลดังใน Slide 8 เป็ นอย่ำงดี ว่ำขูอม้ล
นั ้นคืออะไร มำจำกไหน มีร้ปแบบอย่ำงไรไดู จะเก็บขูอม้ลใหูดี
นั ้นทำำอย่ำงไร เก็บที่ใด เมื่อเก็บแลูวสำมำรถเรียกมำใชูไดูหรือ
ไม่ หำกเรียกใชูไม่ไดูก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด ขูอม้ลที่หำมำเก็บ
ไวูนั้นจะเรียกมำใชูไดูรวดเร็วเพียงใด ขูอม้ลมีพรูอมใหูใชูหรือไม่
และใครมีสิทธิใ์ ชูขูอม้ลใดไดูอย่ำงไรบูำง และสุดทูำยคือหำก
ขูอม้ลเกิดควำมเสียหำยหรือส้ญหำยจะกู้คืนไดูหรือไม่ เหล่ำนี้ผู้
ที่จะออกแบบระบบขูอม้ลนั ้นตูองมีควำมเขูำใจพอสมควรจึง
สำมำรถออกแบบระบบใหูเหมำะสมไดู
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Slide 9 ขูอม้ลคืออะไร ในวงกำรระบบสำรสนเทศนั ้น นิ ยำมของขูอม้ลมีหลำกหลำย แต่พอสรุปไดูว่ำ ขูอม้ลคือขูอเท็จจริง
คือ fact ซึ่งมีอย่้รอบตัว สำมำรถรับรู้ไดูทงั ้ จำกอำยตนะทัง้ หูำ หรือจำกระบบอุปกรณ์รับหรืออ่ำนขูอม้ลทัง้ หลำย เช่นจำกบำร์
โคดที่ขำู งกล่องผลิตภัณฑ์ แต่หำกพิจำรณำในเชิงเทคนิ ค ขูอม้ลนั ้นเป็ นอะไรก็ไดูท่อ
ี ย่้ในร้ปแบบที่สำมำรถนำ ำมำใชูกับ
คอมพิวเตอร์ไดู ซึ่งแตกต่ำงจำกสิ่งที่เรียกว่ำโปรแกรมที่เป็ น "คำำสัง่ " สำำหรับสัง่ ใหูคอมพิวเตอร์หรือระบบสำรสนเทศทำำงำน
ต่ำงๆ ดังนั ้นในเชิงวิชำกำรอำจมองไดูดูวยซำำ้ ไปว่ำขูอม้ลนั ้นเป็ นอะไรก็ไดูท่ไี ม่ใช่โปรแกรม และในระบบเองตัวโปรแกรมหรือ
คำำสัง่ นั ้นสำมำรถพิจำรณำเป็ นขูอม้ลไดู มีโปรแกรมซึ่งอ่ำนโปรแกรมอื่นเป็ นขูอม้ลเขูำไปเพื่อประมวลผลบำงอย่ำงไดูดูวย
เช่นกำรแปลงโปรแกรมที่อย่้ในภำษำสำำหรับใชูกับเครื่องหนึ่ งใหูเป็ นภำษำที่จะใชูกับอีกเครื่องหนึ่ งเป็ นตูน
นอกเหนื อจำก "ขูอม้ล" แลูวยังมี "สำรสนเทศ" และ "ควำมรู้"
อีกดูวย อันว่ำ data information และ knowledge สำมคำำนี้มี
ควำมหมำยไม่แน่ ไม่นอน สำรสนเทศจำกระบบหนึ่ งอำจ
พิจำรณำไดูเป็ นขูอม้ลสำำหรับปู อนเขูำไปยังอีกระบบหนึ่ งก็เป็ น
ไดู ดังนั ้นจึงขึ้นกับมุมมองของกำรใชูงำน เรียกว่ำเป็ น
abstraction เหมือนกับขยะที่เรำทิง้ ไปอำจเป็ นรำยไดูของคน
เก็บขยะเช่นนี้เป็ นตูน ตัวอย่ำงของขูอม้ล สำรสนเทศ และ
ควำมรู้ คือเกี่ยวกับเทือกเขำ Everest ที่ส้งที่สุดในโลกซึ่งนั กไต่
เขำชอบไปปี นเพื่อสรูำงชื่อเสียงหรือเพื่อควำมทูำทำย ผู้เรียน
อำจมองว่ำควำมส้งของยอดเขำเป็ นขูอม้ล ส่วนสภำพเสูนทำง
สภำพอำกำศ เป็ นสำรสนเทศที่ตูองเอำขูอม้ลพื้นฐำนมำ
ประมวลขึ้น ส่วนควำมรู้คือวิธีจะขึ้นถึงยอดเขำไดูดีท่ส
ี ุด ซึ่งนั กไต่เขำชัน
้ ยอดที่เคยขึ้น Everest มำแลูวจะมีประสบกำรณ์มี
กำรศึกษำขูอม้ลและสำรสนเทศอย่ำงลึกซึ้ง จนเกิดเป็ นควำมรู้อันหำค่ำเปรียบมิไดูไปทีเดียว กลำยเป็ นผู้ชำำนำญหรือผู้
เชี่ยวชำญไป
บำงครัง้ ขูอม้ลอำจไดูมำจำกกำรปรับเปลี่ยนขูอม้ลอื่นเพียงเล็กนู อย เช่นนี้เรียกขูอม้ลนั ้นว่ำ derived data คือเป็ นขูอม้ลที่ไดู
มำจำกขูอม้ลอื่นโดยไม่ยำก เช่นหำอำยุคนจำกกำรเอำวันที่วันนี้ลบดูวยวันเกิดของผู้นั้น เป็ นตูน ซึ่งหำกกระบวนกำรแปลง
หรือกำรประมวลนี้ซับซูอน อำจเรียก derived data ว่ำเป็ น information ก็ไดู
ข้อม้ลมำจำกไหนไดูบูำง ใน Slide 10 นั ้นกล่ำวถึงแหล่งขูอม้ล ซึ่งอำจเป็ นขูอม้ลที่มีมำจำกภำยนอกระบบ เช่นอำยุของ
บุคลำกร หรือเป็ นขูอม้ลที่กำำหนดขึ้นไวูแลูวในระบบ เช่นปี
หนึ่ งมี 12 เดือน เป็ นตูน ขูอม้ลโดยทัว่ ไปมำจำกแปู นพิมพ์ซ่งึ
ยังคงเป็ นอุปกรณ์หลักที่ใชูปูอนขูอม้ลโดยมนุษย์ ทัง้ ในส่วน
ของขูอม้ลธุรกิจหรือขูอม้ลส่วนบุคคลก็ตำม แต่ในปั จจุบัน
ขูอม้ลสำมำรถไดูมำจำกระบบอุปกรณ์อ่ำนหรือรับขูอม้ลไดู
โดยตรง เช่นกำรสแกนดูวยแสงเลเซอร์จำกบำร์โคดที่เป็ นเสูนๆ
อย่้ขูำงกล่องของผลิตภัณฑ์ ทำำใหูรูำนคูำสำมำรถคิดเงินในกำร
ซื้อสินคูำของล้กคูำและควบคุมปริมำณสินคูำในระบบสินคูำ
คงคลังไดู หรือเป็ นขูอม้ลที่ไดูจำก sensor ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ตรวจ
จับต่ำงๆ เช่นวัดอุณหภ้มิ วัดปริมำณรถยนต์ในทูองถนน วัด
กระแสลมเพื่องำนกำรพยำกรณ์อำกำศ หรือเป็ นอุปกรณ์สมัยใหม่เช่น กลูองดิจิตอลซึ่งเป็ นอุปกรณ์รับภำพถ่ำยหรือวีดีโอมำ
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เป็ นขูอม้ลของระบบ
ประเด็นสำำคัญคือขูอม้ลนั ้นควรมำจำกแหล่งกำำเนิ ดของขูอม้ลนั ้น หำกขูอม้ลมีกำรฝำกส่งกันมำหลำยทอด อำจทำำใหูเกิด
ควำมคลำดเคลื่อนผิดเพีย
้ นไปไดูเนื่ องดูวยขูอจำำกัดของช่องทำงกำรส่งผ่ำนขูอม้ลเหล่ำนั ้น ควรคำำนึ งถึงว่ำขูอม้ลเป็ นของ "ผู้
ใหู" และ "ผู้ใชู" ขูอม้ลเหล่ำนั ้น สิ่งหนึ่ งที่เป็ นขูอบกพร่องของระบบสำรสนเทศคือ ฝ่ ำยสำรสนเทศมักมองว่ำขูอม้ลเป็ นของ
ฝ่ ำย ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ไม่ถ้กตูอง ฝ่ ำยระบบสำรสนเทศนั ้นเป็ นเพียงผู้ปกปั กษ์ รักษำขูอม้ลเท่ำนั ้น หำใช่เจูำของขูอม้ลที่แทูจริง
ไม่ หำกไม่ไดูรับควำมร่วมมืออันดีจำกเจูำของขูอม้ล โอกำสที่ขูอม้ลจะผิดนั ้นจะมีส้ง ดังนั ้นกำรที่นักคอมพิวเตอร์ถ้กขอใหูไป
ช่วยที่ฝ่ำยบัญชีเพรำะขูอม้ลที่ไดูรับมำไม่ถ้กตูองนั ้น เป็ นสิ่งที่ไม่สมควรทำำอย่ำงยิ่ง เพรำะขูอม้ลจะถ้กตูองหรือไม่นั้นอย่้ท่ีฝ่ำย
บัญชีจะตูองวำงแนวทำงในกำรหำและนำ ำขูอม้ลที่ถ้กตูองเขูำส่้ระบบ ทำงเทคนิ คของกำรนำ ำเขูำขูอม้ลนั ้นฝ่ ำยระบบสำรสนเทศ
อำจช่วยไดูแต่กำรจะรู้ว่ำขูอม้ลใดถ้กตูอง และรู้ว่ำจะตรวจสอบหรือแกูไขอย่ำงไรหำกขูอม้ลไม่ถ้กนั ้น เป็ นหนู ำที่โดยตรงของ
เจูำของขูอม้ลนั ้นๆ กล่ำวสัน
้ ๆ คือขูอม้ลตูองมำจำกแหล่งของมันจึงเป็ นขูอม้ลที่น่ำเชื่อถือมีโอกำสที่จะมีคุณภำพดี แต่ถูำ
จำำเป็ นตูองผ่ำนขัน
้ ตอนหรือเสูนทำงที่ยอกยูอน จำำตูองมีกระบวนวิธีตรวจสอบว่ำกำรส่งผ่ำนขูอม้ลเหล่ำนั ้นมีควำมน่ ำเชื่อถือ
เพียงใด ขูอม้ลที่ผ่ำนมำแต่ละขัน
้ ตอนนั ้นมีควำมถ้กตูองสมบ้รณ์หรือไม่
ขูอม้ลที่ไดูมำนั ้นสำมำรถอย่้ในร้ปแบบที่หลำกหลำย Slide 11 ในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ใชูในงำนดูำนวิทยำศำสตร์หรืองำน
วิจัย ขูอม้ลเป็ นตัวเลขที่ไดูจำกกำรทดลองเป็ นหลัก คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องคิดเลขที่ซับซูอน ต่อมำจึงพัฒนำเทคโนโลยีมำใชู
กับธุรกิจจึงเกิดขูอม้ลที่เป็ นตัวอักษรเพื่องำนประมวลผลทำงพำณิ ชย์ ใส่ช่ อ
ื คนชื่อสินคูำไดู เป็ นตูน แต่ในปั จจุบันเทคโนโลยี
พัฒนำไปอีกขึ้นหนึ่ งสำมำรถรับขูอม้ลที่เป็ นสื่อประสมเช่นภำพ เสียง เพลง หนั ง วีดีโอ ดูวยอุปกรณ์รับขูอม้ลที่พัฒนำขึ้น
เช่น กลูองดิจิตัล
ในสมัยก่อนขูอม้ลเหล่ำนี้เป็ นขูอม้ลแบบ analog แต่ปัจจุบัน
พัฒนำขึ้นมำใหูอย่้ในร้ปแบบของ digital อันว่ำอนำล็อกนั ้น
หมำยถึงขูอม้ลที่เป็ นค่ำต่อเนื่ อง ตัวอย่ำงเช่นเทอร์โมมิเตอร์ท่ใี ชู
วัดอุณหภ้มิหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำปรอท จะมีประเภทที่บรรจุ
อัลกอฮอลไวูภำยใน ใสสีไวูใหูมองเห็นเป็ นเสูนและอ่ำนค่ำ
อุณหภ้มิจำกกำรขยำยตัวของเสูนอัลกอฮอลที่จะดันใหูเสูนนั ้น
ส้งหรือตำ่ำอย่ใ้ นหลอดพลำสติกของปรอทวัดนั ้น ถูำเป็ น
ทำงกำรแพทย์จะใชูสำรปรอทจริงๆ มองเห็นเป็ นเสูนสีเงิน
บำงๆ จะเห็นว่ำค่ำที่อ่ำนไดูเป็ นค่ำประมำณ ต่อเนื่ องกันไป
ส่วนขูอม้ลที่เป็ นดิจิตัลจะมีค่ำเป็ นตัวเลขชัดเจนเช่น
เทอร์โมมิเตอร์สมัยใหม่ท่อ
ี ่ำนอุณหภ้มิออกมำเป็ นตัวเลขโดยตรง แต่ในควำมเป็ นจริงแลูวค่ำที่อำ่ นไดูนั้นเป็ นค่ำอนำล็อก แต่
มีวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ทำำกำรแปลงค่ำอนำล็อกนี้ใหูอย่้ในร้ปของตัวเลขดิจิตัลเพื่อใหูสำมำรถนำ ำไปประมวลผลในระบบ
สำรสนเทศที่เป็ นระบบดิจิตัลโดยพื้นฐำนไดูสะดวก
ขูอม้ลอำจเป็ นเลขจำำตัวเต็ม เช่นจำำนวนคนไขูในโรงพยำบำล หรืออำจเป็ นทศนิ ยมเช่น อัตรำกำรเกิดในไทยซึ่งแมูจะเป็ น
จำำนวนคนต่อนำทีแต่เป็ นค่ำเฉลี่ยทัง้ ประเทศ เช่น 17.9 คนต่อประชำกรพันคน เป็ นตูน
ประเด็นเกี่ยวกับร้ปแบบของขูอม้ลที่สำำคัญอีกประเด็นหนึ่ งคือเรื่องของหน่ วย เนื่ องจำกในคอมพิวเตอร์จะมีกำรเก็บขูอม้ล
แยกจำกกำรกำำหนดหน่ วยของขูอม้ลนั ้น เช่นด้ขูอม้ลจำกจอภำพเป็ น 22 กิโลกรัม ในควำมเป็ นจริงแลูวขูอม้ลที่เก็บไวูเป็ น
22 ส่วนหน่ วยกิโลกรัมนั ้นเป็ นโปรแกรมที่จัดหำมำใส่เพิ่มเมื่อเวลำแสดงผล ลักษณะเช่นนี้ทำำใหูองค์กรอวกำศของสหรัฐคือ
นำซำตูองส้ญเสียยำนสำำรวจดำวอังคำรรำคำ 125 ลูำนเหรียญไปดวงหนึ่ งเมื่อพ.ศ. 2542 รำวสิบปี ท่ผ
ี ่ำนมำ โดยดำวเทียม
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ดวงนี้เป็ นควำมร่วมมือกับองค์กำรอวกำศของยุโรปทำำใหูเกิดกำรปู อนขูอม้ลที่มีหน่ วยเป็ นอังกฤษ คือเป็ นไมล์ เขูำไปใน
ระบบของยำนที่ใชูหน่ วยเมตริกที่เป็ นสำกล คือเป็ นกิโลเมตร
ควำมผิดพลำดเหล่ำนี้ทำำใหูเกิดกำรแพร่หลำยของมำตรฐำน XML ซึ่งจะระบุ "ขูอม้ลเกี่ยวกับขูอม้ล" เช่นหน่ วยหรือควำม
หมำยของขูอม้ล ผนวกไปกับตัวขูอม้ลดูวย เช่นแทนที่จะบอกว่ำ “10” ก็บอกรวมหมดว่ำ "10 อำยุ เดือน" เป็ นตูน
หำกไม่มีกำรกำำกับขูอม้ลไวูเป็ นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะดูวยมำตรฐำนอย่ำง XML หรือไม่ จะไม่สำมำรถแยกแยะหรือตีควำมขูอม้ลไดู
เช่นขูอม้ลวันเดือนปี ซึ่งมีหลำกหลำยร้ปแบบ เช่นระบบของสหรัฐจะขึ้นดูวยเดือนตำมดูวยวันที่และปี ส่วนแบบสำกลหรือ
แบบของไทยจะขึ้นดูวยวันที่ตำมดูวยเดือนและปี หรือกำรระบุเป็ นพ.ศ.แทนค.ศ. เป็ นตูน
เมื่อมีขูอม้ลแลูวปั ญหำที่ตำมมำคือจะเก็บไวูท่ไี หน อย่ำงไร นำนแค่ไหน Slide 12 ขูอม้ลในปั จจุบันนั บวันมีแต่จะงอกเงย
เพิ่มพ้นขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ขูอม้ลขององค์กรหรือขูอม้ลทำงธุรกิจเท่ำนั ้น แมูแต่ขูอม้ลส่วนบุคคลเองยังมีแนวโนู มที่จะ
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วเนื่ องจำกขูอม้ลสื่อประสมที่สรูำงขึ้นไดูง่ำยๆ อย่ำงผู้สอนเองมีขูอม้ลของภำพที่ถ่ำยจำกกลูองดิจิตัลของ
ครอบครัวอย่้ในรำว 30 กิกกำไบต์ ทำำใหูยำกลำำบำกต่อกำรด้แลรักษำใหูมีควำมคงทนถำวร ปลอดภัยจำกกำรที่ฮำร์ดดิสก์จะ
เกิดพังเสียหำยเป็ นอย่ำงมำก ตูองสำำเนำไวูหลำยชุด ตูองซื้อ
ฮำร์ดดิสก์เพิ่มเติมทุกปี และทำำดัชนี้รำยกำรว่ำชุดไหนอย่้ท่ใี ด
เพื่อกันกำรสับสน ทำำใหูผู้สอนไม่กลูำจะเล่นกลูองถ่ำยวีดีโอ
เพรำะเกรงจะหำที่เก็บไม่ไดู
สัจธรรมประกำรหนึ่ งของกำรเก็บขูอม้ลคืออุปกรณ์ท่ใี ชูเก็บนั ้น
มีอำยุ อย่ำงแผ่นซีดีหรือดีวีดีด้ภำพยนต์นั้น เมื่อวำนขณะ
เตรียมเอกสำรกำรสอนนี้อย่้ เปิ ดด้แผ่นเก่ำๆ พบว่ำสำรที่
เคลือบไวูเพื่อเก็บขูอม้ลเริ่มเสื่อม พลิกด้เห็นเป็ นดวงๆ ไม่
สำมำรถใชูงำนไดูอีกต่อไป ส่วนฮำร์ดดิสก์นั้นก็มีอำยุกำรใชูงำน
เช่นกัน ขึ้นกับคุณภำพของกำรผลิตแต่สำำหรับอุปกรณ์ระดับ
ชำวบูำนหรือผู้บริโภคทัว่ ไปนั ้นหำกใชูงำนปกติก็อย่้ในรำว 5 ถึง 10 ปี เท่ำนั ้น ดังนั ้นจะเก็บร้ปภำพล้กๆ ตอนเด็กเอำไวูทำำ
วีดีโอฉำยวันแต่งงำนนั ้น อย่้ไม่ถึงหรอกครับ ตูองมีกำรทำำสำำเนำขูอม้ลเป็ น backup หรือสำำรองเอำไวูเป็ นระยะ ในทำงธุรกิจ
ก็เช่นกัน อำจสำำเนำไวูทุกวันหรือทุกเดือน
ในสมัยก่อนกำรสำำเนำขูอม้ลตูองปิ ดระบบ แต่ในปั จจุบันระบบสำรสนเทศมีกำรใหูบริกำรแบบต่อเนื่ องไม่มีหยุดเช่นเครื่อง
ATM ในลักษณะของ 24/7 คือตลอดยี่สิบสี่ชวั่ โมงทุกวันตลอดเจ็ดวันในสัปดำห์โดยไม่มีวันหยุด ดังนั ้นระบบสมัยใหม่จะมี
กำรสำำเนำขูอม้ลไดูในขณะที่ระบบยังทำำงำนอย่้
นอกจำกขูอม้ลจะมีปริมำณที่เพิ่มพ้นขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ยังมีแนวโนู มว่ำจะถ้กเก็บอย่ำงถำวรไม่เหมือนในสมัยก่อนที่หน่ วย
บันทึกขูอม้ลมีรำคำแพงมีขนำดจำำกัด ส่วนมำกจะลบขูอม้ลที่ไม่ใชูแลูวทิง้ ไปเช่นขูอม้ลผู้ป่วยยูอนหลังเกินหูำปี เพรำะถือว่ำมี
อย่้ในกระดำษในแฟู มเอกสำรปกติอย่้แลูว แต่ในปั จจุบันกำรดำำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ อำศัยขูอม้ลจำกระบบสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิ กส์มำกขึ้นเรื่อยๆ ทำำใหูพ่งึ พำควำมถำวรของขูอม้ลที่อย่้ในกระดำษไม่ไดูอีกต่อไป
กำรเก็บขูอม้ลที่นับวันมีแต่จะเพิ่มพ้นขึ้นไวูเป็ นระยะยำวเช่นนี้กำำลังเริ่มจำำเป็ นสำำหรับธุรกิจและองค์กรโดยทัว่ ไป นอกจำกทำำ
ตำมกฎหมำยที่ตูองเก็บขูอม้ลเพื่อใชูในทำงศำลเป็ นเวลำ 10 ปี แลูว ยังมีเรื่องของกำรนำ ำขูอม้ลเก่ำยูอนหลังไปนำนๆ เพื่อกำร
วิเครำะห์หำแนวโนู มต่ำงๆ เช่นกำรเพิ่มลดของประชำกรในกลุ่มอำยุตำ่ งๆ เพื่อกำรวำงแผนระดับชำติเรื่องแรงงำน
อุตสำหกรรมหรือกำรประกันสุขภำพ รวมไปถึงกำรนำ ำขูอม้ลเก่ำมำใชูในกำรคำดเดำถึงพฤติกรรมของล้กคูำเพื่อผลทำงกำรคูำ
ดูวย เหล่ำนี้เป็ นตูน
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นอกจำกนั ้นกำรเก็บขูอม้ลบำงประเภทยังเกี่ยวเนื่ องกับควำมสำำคัญของขูอม้ลนั ้นในเชิงประวัติศำสตร์ ในลักษณะนี้จะ
เป็ นกำรเก็บขูอม้ลแบบถำวร หรือที่เรียกว่ำ archive คือไม่มีกำรโยนทิง้ หรือลบทิง้ ตัวอย่ำงเช่นขูอม้ลสำำมะโนประชำกร ซึ่ง
สำมำรถใชูติดตำมร่องรอยของบุคคลสำำคัญในประวัติศำสตร์ไดู เป็ นตูน ปั ญหำคือจะทรำบไดูอย่ำงไรว่ำขูอม้ลใดมีควำม
สำำคัญทำงประวัติศำสตร์ ภำพถ่ำยทัว่ ไปของครอบครัวหนึ่ งอำจจับภำพสำำคัญทำงกำรเมืองหรือทำงประวัติศำสตร์ไวูไดูก็เป็ น
ไดูและจะมีค่ำส้งเมื่อเวลำผ่ำนไปยำวนำน เช่นเด็กเลีย
้ งควำยที่ถ่ำยไวูเมื่อสำมสิบปี ท่แ
ี ลูวกลำยเป็ นนำยกรัฐมนตรีไปในขณะนี้
เป็ นตูน
กำรเก็บขูอม้ลที่ดีตูองมีลักษณะที่เหมำะสมต่อกำรใชูงำน Slide 13 เช่นถูำเป็ นขูอม้ลที่มีปริมำณไม่มำก อำจเก็บไวูเป็ นแฟู ม
ขูอม้ลธรรมดำที่ไม่มีโครงสรูำงพิเศษ แฟู มเหล่ำนี้อำจเก็บขูอม้ลที่เป็ นชิน
้ ๆ ชัดเจน เช่น ร้ปภำพหนึ่ งร้ปต่อหนึ่ งแฟู ม หรือ
ภำพยนต์สักเรื่อง แต่ทงั ้ นี้แฟู มขูอม้ลเหล่ำนี้ตูองนำ ำไปประกอบเป็ นระบบขูอม้ลที่ซับซูอนต่อไปดูวย
เมื่อขูอม้ลมีจำำนวนมำกขึ้น กำรใส่รวมไวูในแฟู มเฉยๆ จึงไม่
สะดวกต่อกำรคูนหำ จึงตูองใชูแฟู มที่มีโครงสรูำงพิเศษ มีดัชนี
หรือ index สำำหรับช่วยในกำรสืบคูนขูอม้ลชิน
้ ที่ตูองกำรใน
แฟู ม เหมำะสำำหรับกำรประมวลผลแบบโตูตอบคือใหูบริกำร
ล้กคูำเป็ นรำยๆ ไปไดู
แต่เมื่อขูอม้ลมีปริมำณมำกขึ้น มีควำมหลำกหลำยของกำรใชู
งำน มีระบบงำนสำรสนเทศมำกมำยเพื่อกำรทำำกิจกรรมของ
องค์กร ขูอม้ลเหล่ำนี้จึงถ้กบรรจุไวูในซอฟต์แวร์พิเศษกลำย
เป็ นระบบฐำนขูอม้ลซึ่งมีระบบดัชนี ท่ซ
ี ับซูอน มีซอฟต์แวร์
สนั บสนุนกำรสืบคูนอย่ำงพลิกแพลงและหลำกหลำยไดู
เพื่อเป็ นตัวอย่ำงเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรเก็บขูอม้ลไวูเป็ นระยะเวลำนำน จึงใหูผู้เรียนไดูเห็นตัวอย่ำงควำมตูองกำร
สำรสนเทศที่อำจเป็ นไปไดูดังใน Slide 14 ตัวอย่ำงแรกคือกระทรวงสำธำรณสุขตูองกำรติดตำมกำรแพร่กระจำยของโรคไขู
หวัดนกยูอนหลังไปนำนๆ นั บยี่สิบปี เช่นนี้หำกขูอม้ลกำรเจ็บ
ป่ วยลูมตำยจำกโรคซึ่งรวมทัง้ คนและสัตว์ หำกอย่ใ้ นร้ปของ
เอกสำรกระดำษ กำรสนองตอบควำมตูองกำรทำงสำรสนเทศนี้
คงใชูเวลำหลำยเดือนเพรำะตูองไปรวบรวมขูอม้ลจำกหน่ วยงำน
ต่ำงๆ มำบรรจุลงในระบบ เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลออก
มำ ลักษณะกำรเช่นนี้เป็ นกับควำมตูองกำรในตัวอย่ำงที่สอง
เช่นกัน คือหำกมหำวิทยำลัยตูองกำรศึกษำถึงพัฒนำกำรกำร
เปลี่ยนแปลงของหลักส้ตรต่ำงๆ ที่มีอย่้ในคณะต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำหลักส้ตรของ
มหำวิทยำลัย เช่นนี้ก็ตูองกำรขูอม้ลซึ่งมักอย่้ในร้ปของเอกสำร
กระดำษจำกที่ตำ่ งๆ กระจัดกระจำยมำกมำย ทัง้ สองตัวอย่ำงนี้
จะเห็นไดูว่ำเอกสำรกระดำษที่เกี่ยวขูองนั ้นจะกระจำยอย่้ตำมหน่ วยงำนที่เป็ นเอกเทศเป็ นอิสระจำกกันพอสมควร หำกเป็ น
คำำสัง่ หรือควำมตูองกำรจำกหน่ วยเหนื อ เช่นจำกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิกำรบดี ก็พอจะเป็ นไปไดูแมูจะใชูเวลำนำน
อย่ำงที่กล่ำวแลูว แต่หำกเป็ นหน่ วยวิจัยกำรแพร่ของโรคในกองใดกองหนึ่ งของกระทรวง หรือฝ่ ำยวิชำกำรของคณะใดคณะ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หนึ่ งเพื่อกำรพัฒนำหลักส้ตรของคณะ เช่นนี้โอกำสสนองควำมตูองกำรนี้จะเป็ นไปแทบไม่ไดูเลย เพรำะตูองขอควำมร่วมมือ
จำกหน่ วยงำนในระดับเดียวกันหรือระดับส้งกว่ำ ไม่สำมำรถทำำไดูโดยง่ำย
ตัวอย่ำงที่สำมก็เช่นกัน เป็ นกำรวิเครำะห์ถึงกำรยูำยถิ่นของประชำกรไทยยูอนหลังไปยี่สิบปี เช่นนี้เป็ นควำมตูองกำรที่ไม่มี
ผลต่อกำรบริหำรจัดกำรบูำนเมืองหรือผลกำำไรทำงธุรกิจแต่อย่ำงใด แต่เป็ นกำรศึกษำในเชิงประวัติศำสตร์ท่จี ะมีผลในระยะ
ยำวของกำรพัฒนำเมืองใหญ่และกำรวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่นนี้ ระบบสำรสนเทศแทบจะช่วย
อะไรไม่ไดูเลย
สำำหรับตัวอย่ำงสุดทูำยนั ้นค่อยจะเป็ นควำมจริง สำมำรถทำำไดูขึ้นสักหน่ อยเมื่อเทียบกับสำมตัวอย่ำงขูำงตูน หำกมีกำรฟู อง
รูองเกี่ยวเนื่ องกับธุรกรรมของบริษัท ก็สำมำรถนำ ำขูอม้ลในร้ปของเอกสำรกระดำษ คูนหำขึ้นมำเพื่อประโยชน์ทำงศำลไดู
แต่หำกในอนำคตมีกำรผลักดันใหูสำมำรถใชูเอกสำรอิเล็กทรอนิ กส์แทนเอกสำรกระดำษอย่ำงเป็ นร้ปธรรม เช่นนี้ก็จำำเป็ นที่
บริษัทจะตูองหำวิธีเก็บงำำรักษำขูอม้ลจำำนวนมำกไวูเป็ นเวลำอย่ำงนู อยสิบปี ตำมควำมตูองกำรทำงกฎหมำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่
ไดู แต่กำรเก็บในลักษณะนี้เป็ นระบบที่ชัดเจนอย่้แลูวดูวยกระดำษดังนั ้นกำรแปลงใหูอย่ใ้ นร้ปของกำรเก็บระยะยำวโดยใชู
อิเล็กทรอนิ กส์จึงยังเป็ นไปไดูส้งหำกมีกำรวำงแผน ออกแบบ และจัดสรูำงอย่ำงเหมำะสม
ครำวนี้เมื่อมีขูอม้ลแลูว เก็บงำำรักษำไวูดีแลูวไม่ว่ำระยะสัน
้ ระยะยำว คำำถำมคือสำมำรถเรียกมำใชูไดูหรือไม่ ดีแค่ไหน
Slide 15 เหมือนด้หนั งสือสอบอย่ำงหนั กแต่แลูวเมื่อเขูำหูองสอบก็จำำอะไรไม่ไดูทำำสอบไม่ไดู พอออกจำกหูองสอบก็กลับจำำ
คำำตอบไดูจนแทบจะเสียสติไป เช่นนี้เรียกว่ำไม่สำมำรถคูนคืนขูอม้ลที่มีอย่้ออกมำใชูไดู นั กเรียนนั กศึกษำจึงมักมีระบบช่วย
จำำหลำกหลำยเช่น ไก่จิกเด็กตำยบนปำกอ่ำง ซึ่งหมำยถึงอักษรกลำง ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ เกูำตัวนั่ นเอง
ซึ่งกำรจะเรียกใชูขูอม้ลไดูอย่ำงเป็ นผลนี้ตูองมีกำรเตรียมกำร กำรออกแบบระบบขูอม้ลไวูอย่ำงเหมำะสมก่อนนั่ นเอง อย่ำง
ตัวอย่ำงอักษรกลำงนั ้นก็ตูองมีกำรเตรียมกำร กำรหำคำำพูองเพื่อใหูจดจำำไดูง่ำย กำรท่องจำำคำำกลอนวรรคนั ้นไวูอย่ำงเป็ น
ระบบ เพรำะไม่ใช่มีเพียงอักษรกลำงเท่ำนั ้น ไม่ใช่ว่ำเอำขูอม้ล
มำสุมๆ กันแลูวเวลำจะใชูจะคูนหำจึงมำหำวิธีท่เี หมำะสมซึ่งอำจ
จะไม่สำมำรถทำำไดูเพรำะขูอม้ลไม่อย่้ในร้ปที่เหมำะสมต่อกำร
สรูำงดัชนี สืบคูน
ขูอม้ลที่มีนั้นจะเป็ นประโยชน์ตูองไม่เพียงสำมำรถนำ ำมำใชูไดู
แต่ตูองแน่ ใจว่ำไดูมำโดยเร็ว ทันใชูงำน และกำรสืบคูนขูอม้ลมำ
ใชูนั้นตูองครบ ไม่ใช่ไดูมำเพียงส่วนเดียวหรือส่วนนู อย และ
สุดทูำยคือขูอม้ลที่คูนมำไดูเพื่อกำรใชูงำนนั ้นตูองตรงกับควำม
ตูองกำรกำรใชูงำนดูวย ไม่ใช่สักแต่ไปหยิบไปควูำอะไรที่ไม่
เกี่ยวขูองมำใหู อย่ำงบำงครัง้ ก็เกิดกับผลจำกกำรสืบคูนของ
Google
เหล่ำนี้อำจเรียกไดูว่ำปั จจุบันเกิดเป็ นศำสตร์ใหม่ท่เี ริ่มเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกคือศำสตร์ดูำนกำรคูนคืนหรือกำรสืบคูน
สำรสนเทศ หรือ Information Retrieval ที่กลำยเป็ นศำสตร์ท่ม
ี ีควำมซับซูอน กระตูุนใหูเกิดควำมนิ ยมอย่ำงมำกดูวยควำม
สำำเร็จอย่ำงส้งของบริษัท Google ยักษ์ใหญ่แห่งกำรสืบคูน
ส้งขึ้นไปจำกกำรสืบคูนคือกำรใชูประโยชน์ขูอม้ลที่มีอย่ำงพิสดำร ซับซูอน เป็ นประโยชน์ต่อกิจกำรอย่ำงส้ง เช่นกำรทำำ
เหมืองขูอม้ล หรือ Data Mining ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขูอม้ลที่มีอย่้จำำนวนมำกขององค์กรเพื่อคูน
พบประเด็นใหม่ๆ ที่ไม่คำดคิด เช่นอำจพบว่ำกำรติดเชื้อของโรควัวบูำ เกิดจำกวัวที่ไม่ไดูเกิดจำกกำรผสมเทียม ซึ่งเกินควำม
คำดหมำยของนั กวิจัย เช่นนี้เป็ นตูน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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คำำถำมอีกขูอหนึ่ งที่สำำคัญเกี่ยวกับธรรมชำติของขูอม้ลซึ่งตูองคำำนึ งถึงในกำรออกแบบระบบขูอม้ลที่ดี คือขูอม้ลที่ตูองกำรใชู
นั ้นตูองกำรเร็วด่วนเพียงใด ขูอม้ลของเมื่อวำนนี้เร็วพอไหม หรือตูองเป็ นของภำยในชัว่ โมงนี้ หรือภำยในนำทีนี้ หรือวินำที
นี้เลยหรือไม่ ซึ่งเหล่ำนี้มีผลกระทบอย่ำงส้งต่อกำรไดูมำซึ่งขูอม้ล
Slide 16 เรื่องควำมทันสมัยของขูอม้ลที่ตูองกำรใชูนั้นมีผลอย่ำงส้งต่อระบบขูอม้ล โดยเฉพำะในส่วนของกำรไดูมำซึ่ง
ขูอม้ล หำกเป็ นขูอม้ลสรุปประจำำเดือน สักวันที่ 20 ค่อยไปตำมก็ยังทัน แต่หำกตูองกำรขูอม้ลที่ทันกำรตลอดทุกนำที ก็ตูอง
มีวิธีในกำรตำมเขูำไปเก็บขูอม้ลตรงจุดที่เกิดขูอม้ลโดยตรง เช่นขูอม้ลจรำจร หำกเป็ นรำยงำนข่ำวที่ช่ำงกลูองไปจับมำไดูแลูว
ส่งมอเตอร์ไซค์กลับมำที่หูองส่งก็คงเหมำะกับงำนรำยงำนสรุปกำรจรำจรประจำำวัน แต่หำกตูองกำรใหูผู้ใชูรถใชูถนนใชู
ประโยชน์สำรสนเทศขณะขับรถอย่้ก็ตูองเอำกลูองไปติดไวูตำม
ถนนตำมสี่แยกต่ำงๆ ดูวยจึงไดูขูอม้ลที่ทันต่อเหตุกำรณ์
สมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ดีนัก อุปกรณ์ไม่ซับซูอนและมีรำคำ
ส้ง ดังนั ้นขูอม้ลจึงตูองเดินทำงทำงกำยภำพ เช่นมำเป็ น
เอกสำรกระดำษ มำยังเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเจูำหนู ำที่คอย
ปู อนขูอม้ลเหล่ำนั ้นเก็บสะสมไวูเป็ นชุด เป็ นกะ เรียกว่ำ batch
ซึ่งเมื่อมีจำำนวนมำกเพียงพอจึงค่อยใส่เขูำไปประมวลผลใน
ระบบ ในลักษณะนี้ผลลัพธ์หรือรำยงำนที่ไดูจะเป็ นสำรสนเทศ
แบบรำยสะดวก เช่นรำยวัน รำยเดือน หรือรำยปี ตัวอย่ำงเช่น
ใบเรียกเก็บเงินค่ำโทรศัพท์ประจำำเดือนหรือใบแจูงดอกเบีย
้ เงิน
ฝำกทุก 6 เดือน เป็ นตูน
ต่อมำเมื่อเทคโนโลยีพัฒนำขึ้น อุปกรณ์ถ้กลง แพร่หลำยมำกขึ้น ทำำใหูสำมำรถนำ ำจอภำพและแปู นพิมพ์ไปวำงไวูหนู ำเจูำ
หนู ำที่ พนั กงำน และล้กคูำ ใหูเขำเหล่ำนั ้นปู อนขูอม้ลที่จำำเป็ นและเกี่ยวขูองเขูำส่้ระบบไดูโดยตรง สำมำรถประมวลผลและ
ไดูรำยงำนผลลัพธ์ออกมำทันต่อเหตุกำรณ์ รวมถึงอุปกรณ์สมัยใหม่สำมำรถเชื่อมต่อถึงกัน เช่นระบบชุมสำยโทรศัพท์
สำมำรถเชื่อมโยงส่งขูอม้ลกำรใชูโทรศัพท์แต่ละเครื่องตรงเขูำส่้ระบบฐำนขูอม้ลล้กคูำไดู เช่นนี้ ล้กคูำสำมำรถเขูำมำที่เว็บไซต์
ของบริษัทโทรศัพท์เพื่อเรียกด้กำรใชูงำนโทรศัพท์ของเขำไดูทันทีหลังจำกใชูโทรศัพท์เสร็จ ตัวอย่ำงที่เห็นไดูชัดอีกอย่ำงคือ
กำรถอนเงินจำกตู้อต
ั โนมัติ ATM ซึ่งระบบตูองรู้ทันทีว่ำมียอดเงินเหลือเท่ำไร ถอนไปแลูวเท่ำไรในวันนั ้นและเหลือใหูถอน
ไดูเท่ำไร ลักษณะของขูอม้ลแบบ interactive นี้ทำำใหูมีระบบกำรใชูโทรศัพท์แบบ prepaid หรือเติมเงินไดู เพรำะระบบ
สำรสนเทศมีขูอม้ลที่ทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถคิดหักเงินที่เติมไวูไปตลอดเวลำที่ใชูโทรศัพท์ไดูทันที
แต่ระบบสำรสนเทศบำงประเภทก็ตูองกำรควำมรวดเร็วในกำรไดูมำซึ่งขูอม้ลอย่ำงส้ง เช่นกำรควบคุมเครื่องส้บสำรเคมีกำำลัง
ส้งที่ตูองไดูขูอม้ลระดับของสำรเคมีในถังเก็บอย่ำงทันทีเพื่อหยุดเครื่องส้บหำกสำรเคมีเต็ม
ธรรมชำติของขูอม้ลที่สำำคัญอีกประกำรหนึ่ งซึ่งมักมองขูำมไปคือเกี่ยวกับควำมมัน
่ คงปลอดภัยของขูอม้ล Slide 17 ใครจะใชู
ขูอม้ลไดูบูำงนั ้น อย่ำงแรกคือตูองมีกำรกำำหนดสิทธิก
์ ำรใชูงำนหรือ usage authorization อย่ำงเป็ นร้ปธรรม ไม่เช่นนั ้นจะ
เป็ นกรณี ท่เี จูำหนู ำที่แกูไขขูอม้ลพรรคกำรเมืองที่เป็ นข่ำวไปเมื่อไม่ก่ีปีมำนี้ หรือเจูำของขูอม้ลเขูำไปแกูอำยุตัวเองเพื่อใหู
เกษี ยณอำยุชูำลง เช่นนี้อำจเกิดขึ้นไดูหำกไม่มีกำรระบุสิทธิแ์ ละควบคุมด้แลกำรใชูสิทธิ ์ อย่ำงในตัวอย่ำงนี้แมูจะเป็ นเจูำของ
ขูอม้ลแต่ไม่อำจพลกำรแกูไขขูอม้ลของตนนั ้นไดูเอง
ควำมมัน
่ คงปลอดภัยของขูอม้ลก็เป็ นสิ่งสำำคัญ หำกไม่มีระบบและกำรออกแบบที่ดีย่อมเปิ ดโอกำสใหูผู้ไม่ประสงค์ดีเขูำมำ
ขโมยขูอม้ลหรือทำำลำยเปลี่ยนแปลงใหูเกิดควำมเสียหำยไดู ่เช่นกำรแกูไขขูอม้ลกำรเงินในบัญชีธนำคำร ซึ่งในกรณี นี้ไม่อำจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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มัน
่ ใจเต็มที่ไดูในกำรปู องกัน จำำตูองมีวิธีตรวจสอบถึงกำรเปลี่ยนแปลงแกูไขโดยไม่มีสิทธิอ์ ำำนำจเหล่ำนี้ไดู
นอกจำกนั ้นเมื่อขูอม้ลส่วนบุคคลของล้กคูำและผู้คนเขูำไปอย่้ใน
ระบบสำรสนเทศมำกขึ้นเรื่อยๆ ย่อมเกิดปั ญหำควำมเป็ นส่วนตัว
ของขูอม้ลเหล่ำนั ้น ตัวอย่ำงเช่นกำรที่ผู้เรียนไดูรับจดหมำย
โฆษณำขำยของทำงอีเมลเหล่ำนั ้นเนื่ องมำจำกบริษัทที่เก็บขูอม้ล
ส่วนตัวที่ผู้เรียนไปเป็ นสมำชิกไดูนำำขูอม้ลเหล่ำนั ้นไปขำยหรือ
แจกจ่ำยหรือไม่ปกปู องใหูดีพอ เช่นนี้จึงเป็ นกำรละเมิดสิทธิค์ วำม
เป็ นส่วนตัวของผู้บริโภค
กำรปกปู องขูอม้ลเหล่ำนี้ไม่อำจทำำในภำยหลังไดูโดยง่ำย จำำตูองมี
กำรคำำนึ งและออกแบบ จัดสรูำงเผื่อไวูตงั ้ แต่ตูนจึงจะไดูระบบ
ขูอม้ลที่มีควำมน่ ำเชื่อถือไดู
ประเด็นสุดทูำยของธรรมชำติของขูอม้ลคือหำกขูอม้ลเกิดควำมเสียหำยจะสำมำรถกู้คืนไดูหรือไม่ Slide 18 ผู้เรียนลอง
นึ กถึงสภำพกำรณ์ท่ผ
ี ู้เรียนตื่นมำไปทำำงำนในตอนเชูำแลูวพบว่ำที่ทำำงำนถ้กม๊อบวำงเพลิงวอดวำยไปหมดเมื่อคืน รวมไปถึง
หูองเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรสนเทศทัง้ หมดขององค์กร
สำำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ โปรแกรมและระบบ
เครือข่ำย หำกมีงบประมำณ มีเงินทุนก็สำมำรถจัดซื้อจัดหำมำ
ทดแทนไดู แต่ขูอม้ลขององค์กรนั ้นเป็ นสมบัติท่ม
ี ีคำ่ มหำศำล
หำกเสียหำยไปจะไม่อำจกู้คืนไดูโดยง่ำย อำจตูองใชูเวลำนำนใน
กำรค่อยติดตำมคืนจำกล้กคูำ จำกหลักฐำนเอกสำรกระดำษ
ต่ำงๆ ซึ่งอำจถึงกับไม่สำมำรถทำำไดู เช่นนี้จะเห็นว่ำหำกขูอม้ล
เกิดควำมเสียหำยจะทดแทนไดูยำกมำก ดังนั ้นตูองออกแบบ
ระบบขูอม้ลเผื่อไวูสำำหรับสภำพกำรณ์ฉุกเฉิ นยิ่งยวดเหล่ำนี้
ดูวย
ในศำสตร์ดูำนระบบสำรสนเทศนี้เรียกว่ำเป็ นหลักกำรของควำมต่อเนื่ องไม่ล่มสลำยของธุรกิจ หรือ Business Continuity
คือธุรกิจตูองสำมำรถดำำเนิ นต่อไปไดูแมูเมื่อเกิดควำมเสียหำยต่อขูอม้ล
เมื่อเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ลแลูว ควรเรียนรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของขูอม้ล ซึ่งถึงไดูว่ำเป็ นแก่นควำมรู้ท่ต
ี ูองใชูกำำกับสติในกำร
วำงแผน กำรออกแบบ และกำรจัดสรูำงระบบขูอม้ล รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนในกำรใชูขูอม้ล และกำรบำำรุงรักษำขูอม้ลใหูอย่้
ในสภำพพรูอมใชูงำนไดูเสมอ
สัจธรรมพื้นฐำนของขูอม้ลใน Slide 19 คลูำยกับของศำสนำพุทธที่ใชูยึดเหนี่ ยวจิตใจ นั่ นคือกฎแห่งกรรม หมำยถึงทำำสิ่งใด
ไวูย่อมไดูผลนั ้นกลับคืน ดังนั ้นหลักของขูอม้ลคือ "ปู อนขยะ ไดูขยะ" หรือ Garbage In – Garbage Out เมื่อปล่อยใหู
ขูอม้ลที่ไม่ถ้กตูองเขูำไปส่้ระบบ หรือ "ปู อนขยะ" ก็จะไดูผลลัพธ์ท่ไี ม่ถ้กตูองคืนมำ หรือ "ไดูขยะ" นั่ นเอง ตัวอย่ำงเช่นหำก
ขูอม้ลกำรสมัครสอบเขูำอุดมศึกษำหรือที่เรียกว่ำระบบ Admission ไม่ถ้กตูอง ผลที่ไดูคือนั กเรียนจะเสียสิทธิใ์ นกำรเขูำ
สถำบันที่ตนตูองกำร เช่นนี้เป็ นตูน
จะพบว่ำขูอม้ล Admission นั ้นสำมำรถมีจุดที่จะผิดพลำดไดูมำกมำยตลอดเสูนทำงของขูอม้ล เช่นผิดตัง้ แต่รหัสเลขประจำำ
ตัวประชำชน 13 หลัก เลขนี้ถ้กกำำหนดใหูตงั ้ แต่เด็กถ้กแจูงเกิดแลูว เพียงแต่ในขณะนั ้นยังไม่มีบัตรประชำชน แต่ถูำด้ใน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ทะเบียนบูำนจะพบเลข 13 หลักนี้ ดังนั ้นผู้ปกครองมักสับสนเมื่อนำ ำบุตรเขูำเรียนอนุบำลหรือประถม เพรำะตูองกรอกเลข
13 หลักนี้จึงเผลอกรอกของตัวผู้ปกครองเองลงไป ดังนั ้นเมื่อตูองกำรใชูสอบเขูำมหำวิทยำลัย ขูอม้ลที่ผิดพลำดที่แฝงตัวอย่้
ในระบบนี้จึงสำำแดงฤทธิเ์ ดชออกมำทำำใหูนักเรียนพลำดโอกำสในกำรเขูำศึกษำต่อไดูเพรำะขูอม้ลไม่ถ้กตูอง ดังนั ้นระบบ
สำรสนเทศอย่ำง Admission จึงตูองมีกระบวนวิธีและขัน
้ ตอนที่จะขัดเกลำตรวจสอบใหูแน่ ใจว่ำขูอม้ลที่เขูำมำส่้ระบบและที่
อย่้ในระบบในทุกขัน
้ ตอนนั ้นไม่มีกำรผิดพลำดหรือผิดเพีย
้ นไปเป็ นอันขำด ซึ่งเป็ นส่วนที่ยุ่งยำกที่สุดของระบบงำน
Admission ของไทยทีเดียว
นอกจำกเลขรหัส 13 หลักซึ่งไม่น่ำจะผิดแลูว ชื่อและสกุลของนั กเรียนก็ผิดพลำดไดู นั บแต่สะกดผิด อำจใส่คำำนำ ำหนู ำเขูำไป
เช่น "นำยขวัญ" ซึ่งอำจหมำยถึง ดช. นำยขวัญ หรือเป็ น นำย
ขวัญ รวมถึงยุคนี้มีกำรเปลี่ยนชื่อและนำมสกุลกันดูวย
วัตถุประสงค์ต่ำงๆ กัน ชื่อและรหัสโรงเรียนก็เป็ นขูอม้ลที่ผิด
พลำดมำกเช่นกัน นั กเรียนนั ้นเมื่อเรียนในโรงเรียนมำหกปี หรือ
สิบสองปี ชื่อโรงเรียนนั ้นก็ซึมซำบอย่้แลูวในสำยเลือด รู้ดีว่ำ "นี่
โรงเรียนฉั น" หลับตำเดินไปโรงเรียนยังไดู แต่กลับสะกดชื่อ
โรงเรียนไม่ถ้กหรือเรียกชื่อไม่ครบ รหัสประจำำโรงเรียนยิ่งไม่ตูอง
พ้ดถึง แมูมีรำยกำรเทียบใหูก็ยังคัดลอกมำกรอกผิด เป็ นตูน หรือ
คะแนนสอบ ทัง้ ที่เป็ นผลกำรเรียนจำกมัธยม หรือเป็ นคะแนนที่
ไดูจำกกำรตรวจขูอสอบวัดควำมรู้ต่ำงๆ มีจุดที่อำจผิดพลำดไดู
มำกมำย ดังนั ้นระบบขูอม้ลตูองมีสถำปั ตยกรรม มีภำพรวม มีกำรวำงแผนและกำรออกแบบที่เหมำะสม
โดยปกติโรงเรียนทุกแห่งจะสอนนั กเรียนใหูหัดเอำเลขสองตัวมำบวกกัน แต่ไม่มีหลักส้ตรใดที่สอนใหูสงสัยว่ำเลขสองตัวที่
เป็ นโจทย์นั้นมำไดูอย่ำงไร ถ้กตูองหรือไม่ นั่ นคือกำรศึกษำสอนใหูเรำรับว่ำขูอม้ลที่ไดูรับฟั งมำนั ้นถ้กตูองเสมอ จะเป็ นดูวย
ว่ำผู้ใหญ่บอกมำ มำจำกหน่ วยงำนที่น่ำเชื่อถือระดับชำติ หรือฝรัง่ ใหูมำ เช่นนี้เป็ นแนวทำงสถำปั ตยกรรมขูอม้ลที่ผิดในขัน
้
พื้นฐำนทีเดียว
ดังที่ไดูกล่ำวมำทัง้ หมดจะเห็นว่ำขูอม้ลนั ้นมีควำมสำำคัญยิ่งยวดสำำหรับระบบสำรสนเทศ โดยทัว่ ไปจะมองขูำมกันในขณะที่
ออกแบบและจัดทำำระบบสำรสนเทศ แต่ขูอม้ลนั ้น Slide 20 ถือไดูว่ำเป็ นโครงสรูำงพื้นฐำน คือ infrastructure ไดูแบบ
หนึ่ ง เปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ำย ระบบปรับอำกำศ ตู้อุปกรณ์ และทัง้ ยังมีควำมสำำคัญมำกกว่ำดูวยเพรำะจะปล่อยใหู
เสียหำยไม่ไดูเป็ นอันขำด ในสมัยก่อนนิ ยมมองว่ำซื้อเครื่อง
เขียนโปรแกรม แลูวค่อยหำขูอม้ลมำบรรจุ แต่ในปั จจุบันนั ้น
ขูอม้ลที่ซับซูอนอำจตูองใชูกำรพินิจพิจำรณำ กำรเตรียมกำร
กำรหำขูอม้ล กำรปู อนขูอม้ลเขูำ เตรียมไวูตงั ้ แต่ก่อนที่จะเริ่ม
ซื้อเครื่องหรือเขียนโปรแกรมเสียอีก โครงกำรสรูำงระบบ
สำรสนเทศส่วนมำกนั ้นไม่สำำเร็จเพรำะกำรเขียนโปรแกรมไดู
ไม่ทันกำร แต่ท่ก
ี ระท่อนกระแท่นนั ้นเพรำะมีระบบขูอม้ลที่ไม่ดี
พอนั่ นเอง
ยกตัวอย่ำงบริกำรสืบคูนขูอม้ลของบริษัท Google จะเห็นว่ำ
หำกเป็ นเมื่อสิบหรือยี่สิบปี ก่อน บริกำรนี้ไม่มีวันจะไดูรับควำม
นิ ยมเลย เพรำะในสมัยนั ้นอินเตอร์เน็ตและเว็บยังไม่แพร่หลำย ดังนั ้นก็ไม่มีขูอม้ลใหู Google ไปรวมรวมมำหรือเรียกว่ำ
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crawl คือคืบคลำนไปตำมเว็บไซต์ตำ่ งๆ แลูวเอำมำทำำดัชนี หรือ index เอำไวูใหูสืบคูนไดู ดังนั ้นอำจมองไดูว่ำเมื่อ
อินเตอร์เน็ตแพร่กระจำยไปมำกขึ้น ขูอม้ลหลำกหลำยมหำศำลที่ผู้คนขนปู อนเขูำไปนั ้นกลำยเป็ นโครงสรูำงพื้นฐำนอัน
สำำคัญที่ทำำใหูบริษัทอย่ำง Google สำมำรถจุ่มกิจกำรของตนลงไปแลูวตักตวงเอำของที่เป็ นประโยชน์ขึ้นมำคูำขำยไดู หำก
พิจำรณำใหูดี เหมือนผู้คนต่ำงก็เป็ นเจูำของขูอม้ลที่ Google สืบคูนมำไดู และเรำต่ำงก็เป็ นล้กคูำที่มำบริโภคขูอม้ลของเรำ
กันเองโดยที่มี Google เป็ น "นำยหนู ำ" ในกำรแลกเปลี่ยนขูอม้ลผ่ำนระบบสืบคูนของบริษัทนั่ นเอง
ดังนั ้นหำกเปรียบขูอม้ลของโลกที่ระดมกันใส่เขูำไปในอินเตอร์เน็ตเป็ นเหมือนทะเลขูอม้ลที่เป็ นรำกฐำนหรือโครงสรูำงพื้น
ฐำนใหู Google ตักตวงไปใชู ก็เหมือนกับนำ้ ำประปำที่เป็ นโครงสรูำงพื้นฐำนใหูรูำนกำแฟต่อท่อไปเปิ ดนำ้ ำชงกำแฟขำยนั่ นเอง
ดังนั ้นกำรที่จะมีโครงสรูำงพื้นฐำนทำงขูอม้ลที่ดี จำำตูองมีขูอม้ลที่ดีดูวย ขูอม้ลจะดีไดูนั้นมีคุณสมบัติสำำคัญสำมประกำรดูวย
กัน ตำม Slide 21 คือ "ถ้กตูอง" “ครบถูวน" และ "รวดเร็ว" สัจธรรมสำมประกำรเกี่ยวกับขูอม้ลนี้สำำคัญมำก โดยคำำว่ำ
"ถ้กตูอง" นั ้นพื้นฐำนคือ accuracy คือตรงกับควำมเป็ นจริง แต่แค่นี้ไม่เพียงพอ ตูองคำำนึ งถึง consistency เพรำะหำก
ขูอม้ลหลำยชิน
้ ที่เกี่ยวเนื่ องกัน แต่ละชิน
้ ถ้กตูองแต่รวมกันแลูวไม่ถ้กตูองเช่นนี้ก็ไม่ไดู เช่นชื่อของล้กคูำ ในบัญชีหนึ่ งเป็ น
อย่ำงหนึ่ ง แต่ในอีกบัญชีเป็ นอีกอย่ำงหนึ่ งเพรำะล้กคูำเปลี่ยนชื่อ
คำว่ำ "ครบถูวน" นั ้นมำจำก completeness คือแมูว่ำขูอม้ลที่มีอย่้
ในระบบจะถ้กตูอง แต่ไม่ครบถูวน ก็ไม่อำจเกิดประโยชน์ในภำพ
รวมแก่องค์กรไดู เพรำะอำจเป็ นขูอม้ลที่ไดูมำจำกระบบงำนย่อยแต่
ไม่เพียงพอสำำหรับที่จะใชูในระบบงำนอื่นหรือระบบงำนในอนำคตไดู
ซึ่งควำมครบถูวนของขูอม้ลนี้ยังเป็ นปั ญหำใหญ่ขององค์กรโดย
ทัว่ ไปเพรำะกำรสรูำงระบบสำรสนเทศมักเกิดจำกควำมตูองกำร
ระบบงำนหรือบริกำรหรือกำรตอบคำำถำมควำมตูองกำรต่ำงๆ ของ
องค์กร ขูอม้ลที่รวบรวมมำจึงมักเป็ นเรื่องเฉพำะกิจ ไม่ไดูมองระบบ
ขูอม้ลในภำพรวมขององค์กร เมื่อระบบสำรสนเทศขององค์กร
พัฒนำเติบโตไปเรื่อยๆ จะพบถึงกำรขำดแคลนหรือควำมไม่ครบถูวน
ของขูอม้ลนี้มำกขึ้นเรื่อยๆ เพรำะไม่ไดูวำงแผนออกแบบเผื่อไวู
ในส่วนของคำำว่ำ "รวดเร็ว" นั ้น แบ่งไดูเป็ นสำมหลักกำรคือ in time หมำยถึงขูอม้ลที่ตูองนำ ำมำใชูนั้นตูองมีใหูใชู ไม่ใช่เมื่อ
จะใชูค่อยไปหำมำ ซึ่งสิ่งนี้เป็ นจุดอ่อนที่สำำคัญของระบบสำรสนเทศทัว่ ไปที่เมื่อมีควำมตูองกำรแลูวตูองรอฝ่ ำยไอทีพัฒนำ
ระบบหำขูอม้ล ฯลฯ สักสำมเดือนหรือหกเดือนเสียก่อน จึงไม่ทันต่อควำมตูองกำรกำรใชูงำน โดยเฉพำะในโลกของกำร
แข่งขันอย่ำงส้งเช่นนี้ ขูอม้ลที่ไดูมำเพื่อใชูก็ตูองทันต่อเหตุกำรณ์ หรือ up to date ไม่ใช่ขูอม้ลคูำงเก่ำ แต่ควรส่องสะทูอน
ถึงควำมเป็ นไปขององค์กรในปั จจุบันไดูเป็ นอย่ำงดี ตัวอย่ำงคือกำรเขูำไปด้สถิติตำ่ งๆ ของประเทศไทย จะเห็นว่ำมีหน่ วยงำน
เผยแพร่อย่้มำกมำยแต่มักเป็ นขูอม้ลของเมื่อสำมปี หรือหูำปี ท่แ
ี ลูว อยำกไดูขูอม้ลของปี นี้ตูองทำำเรื่องทำำหนั งสือไปขอ เช่นนี้
จะมีขูอม้ลขึ้นเว็บไซต์ขององค์กรไปทำำไม
นอกจำกนั ้นยังมีประเด็นเรื่อง real-time อีกดูวย คือหมำยถึงขูอม้ลนั ้นตูองใชูเดี๋ยวนั ้น ตูองเป็ นขูอม้ลล่ำสุด "ทันกำล" เช่น
ขูอม้ลที่ตูองใชูในกำรหักเงินกำรใชูมือถือแบบ prepaid หรือเติมเงินเพรำะเป็ นระบบที่หักเงินค่ำใชูจำ่ ยที่ไดูจ่ำยไวูแลูวไปตำม
เวลำที่โทรศัพท์คุยกัน ระบบทันกำลเหล่ำนี้เริ่มมีบทบำทมำกขึ้นในระยะหลังเนื่ องจำกพัฒนำกำรของกำรนำ ำระบบสำรสนเทศ
มำใชูใหูบริกำรที่ทันสมัยภำยใตูสภำพกำรณ์แข่งขันที่ส้ง
ควำมถ้กตูองของขูอม้ลนั ้นถือไดูว่ำเป็ นปั จจัยแรกที่ตูองคำำนึ งถึงเพรำะเกี่ยวพันกับสัจธรรมของกำร "ปู อนขยะ ไดูขยะ"
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โดยตรง โดยแบ่งออกเป็ นสำมประเด็นดูวยกัน Slide 22 กล่ำวคือ ขูอม้ลตูองมีค่ำที่ตรงกับควำมเป็ นจริงเช่นหำกระบบระบุ
อำยุของล้กคูำเป็ นตัวเลขลงไป เช่นนี้อำยุของล้กคูำจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำตำมปี ท่ผ
ี ่ำนไป
ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับกลุ่มของขูอม้ลซึ่งควรตูองสัมพันธ์กัน ไม่เกิดกำรเขย่งหรือแปลกแยกไป เช่นในเรื่องอำยุ หำกเป็ น
ดังตัวอย่ำงที่แลูว อำยุท่เี ป็ นตัวเลขจะไม่สอดคลูองกับวันเดือนปี
เกิดของล้กคูำเมื่อเวลำผ่ำนไป อีกตัวอย่ำงหนึ่ งคือกำรระบุรหัส
ไปรษณี ย์ไม่สอดคลูองกับจังหวัดของที่อย่้ ซึ่งอำจเกิดจำกกำรปู อน
ขูอม้ลที่ผิดพลำดของล้กคูำเพรำะไปจำำรหัสไปรษณี ย์ของภ้มิลำำเนำ
เดิมจนเคยตัว นำ ำมำกรอกร่วมกับจังหวัดที่อำศัยอย่้ในปั จจุบัน เช่น
นี้ระบบขูอม้ลที่ดีควรมีกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้ซ่งึ ทำำไดู
ไม่ยำกนั ก
ส่วนประเด็นที่สำมคือขูอม้ลในระบบที่ซับซูอนมักมีหลำยสำำเนำ
จะดูวยเป็ นระบบย่อยที่ตำ่ งก็มีขูอม้ลของตนเองซึ่งอำจมีส่วนที่ไป
ทับซูอนเหลื่อมกับขูอม้ลของระบบย่อยอื่น หรืออำจเป็ นกำรสำำรอง
ขูอม้ลไวูใชูในกรณี ฉุกเฉิ นเกิดควำมเสียหำยกับขูอม้ลหลัก หรืออำจเป็ นกำรสำำเนำขูอม้ลหลำยชุดแลูวกระจำยไปอย่้ตำมที่
ต่ำงๆ เพื่อใหูเกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใชูขูอม้ล แต่ไม่ว่ำจะดูวยเหตุผลใด สำำเนำทุกชุดของขูอม้ลชิน
้ เดียวกัน เช่นชื่อ
นำมสกุล และที่อย่้ของล้กคูำผู้หนึ่ งของธนำคำร ตูองถ้กตูองตรงกันในทุกบัญชีท่ล
ี ้กคูำผู้นั้นเปิ ดไวูกับธนำคำร หรือใน
สัญญำกู้ยืมต่ำงๆ ที่ทำำขึ้นกับธนำคำร เรื่องนี้ยำกและซับซูอนมำกสำำหรับระบบที่ไม่มีกำรวำงแผนและออกแบบมำเป็ นอย่ำง
ดี ระบบที่ประกอบดูวยระบบงำนย่อยมำกมำย จะเกิดปั ญหำควำมไม่ถ้กตูองตรงกันของขูอม้ลที่มีหลำยสำำเนำนี้เป็ นอย่ำงมำก
เพื่อใหูเขูำใจถึงประเด็นเกี่ยวเนื่ องกับควำมถ้กตูองของขูอม้ล
ใหูผู้เรียนพิจำรณำกรณี ศึกษำใน Slide 23 จะพบว่ำในแต่ละปี
ระบบ Admission สำำหรับรับนั กศึกษำเขูำมหำวิทยำลัย จะมีผู้
สมัครที่กรอกชื่อหรือนำมสกุลผิดกว่ำแสนรำย และในบรรดำก
ระดำษคำำตอบกว่ำสองลูำนใบในแต่ละปี นั้น จะมีกำรใชูดินสอ
ฝนเลขประจำำสอบผิดประมำณหูำพันถึงหมื่นคนทุกปี
หำกเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ไดูจำกกำรสำำรวจต่ำงๆ เช่นควำม
นิ ยมในตัวนำยกรัฐมนตรีท่ป
ี รำกฏใหูเห็นตำมผลกำรสำำรวจ
หรือโพลต่ำงๆ จะพบว่ำตัวเลขเหล่ำนั ้นเป็ นค่ำโดยประมำณทัง้
สิน
้ แต่ในขูอม้ลกำรสมัครเขูำสถำบันอุดมศึกษำนั ้นจะผิดไม่ไดู
แมูแต่คนเดียว เพรำะหมำยถึงอนำคตของคนทัง้ คนที่จะพลำดโอกำสเขูำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย นั่ นคือ ขูอม้ลผิดพลำด
เท่ำกับนั กเรียนเสียอนำคตทีเดียว แน่ นอนว่ำอำจเห็นว่ำนั กเรียนควรมีควำมรอบคอบและระมัดระวังมำกกว่ำนี้ แต่เมื่ออย่้ใน
สนำมสอบ นั กเรียนบำงคนจะตื่นเตูนอย่ำงมำก บำงคนไม่ไดูกรอกเลขประจำำตัวสอบเลย มำรู้ตัวอีกทีก็เมื่อออกจำกหูอง
สอบแลูว เป็ นตูน ดังนั ้นระบบขูอม้ลที่ดีควรเผื่อในประเด็นเหล่ำนี้และหำทำงเอื้ออำำนวยใหูกำรนำ ำขูอม้ลเขูำนั ้นกระทำำไดู
อย่ำงถ้กตูองมำกขึ้น เช่นมีบัตรประจำำตัวผู้สอบซึ่งมี barcode และมีระบบอ่ำนเขูำโดยอัตโนมัติ เป็ นตูน
ปั ญหำใหญ่สองประกำรเกี่ยวเนื่ องกับควำมถ้กตูองของขูอม้ลคือ ประกำรแรกจะสำมำรถทำำใหูขูอม้ลที่นำำเขูำส่้ระบบนั ้นถ้ก
ตูองไดูอย่ำงไร และประกำรที่สองคือถูำขูอม้ลที่เขูำส่้ระบบมำแลูวเกิดไม่ถ้กตูองจะทรำบไหมและจะทำำอย่ำงไร
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ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมครบถูวนนั ้น เป็ นคุณสมบัติท่ส
ี ำำคัญสำำหรับขูอม้ลที่ดีของระบบสำรสนเทศขนำดใหญ่ Slide 24
ระบบเหล่ำนี้มักมีระบบงำนย่อยมำกมำย แต่ละระบบถือกำำเนิ ดในเวลำและสภำวะของควำมตูองกำรที่แตกต่ำงกัน จึงมักมี
ควำมตูองกำรในดูำนขูอม้ลที่หลำกหลำย แต่ละระบบจะขวนขวำยหำขูอม้ลเฉพำะในส่วนที่ระบบงำนย่อยนั ้นตูองกำรเท่ำนั ้น
แต่สำำหรับองค์กรแลูว ตูองมีขูอม้ลที่ครบถูวน จะเอนเอียงไปสนองควำมตูองกำรของระบบงำนใดไม่ไดู แต่ตูองสำมำรถ
สนองตอบทุกระบบงำนทัง้ ที่มีอย่้และอำจมีขึ้นในอนำคตไดู
ดูวย จึงจะเรียกว่ำระบบขูอม้ลนั ้นมีควำมครบถูวน แน่ นอนว่ำ
ไม่จำำเป็ นที่บริษัทจะตูองรู้ทุกอย่ำงเกี่ยวกับล้กคูำของตน เช่น
บริษัทโทรศัพท์ไม่จำำเป็ นตูองรู้เกี่ยวกับประวัติกำรรักษำ
พยำบำลของล้กคูำ แต่ตูองรู้มำเพียงพอเพื่อสนองตอบงำนของ
ธุรกิจไดูครบถูวนสมบ้รณ์โดยเต็มกำำลังควำมสำมำรถที่จะจัด
เตรียมหำไวูไดู ตัวอย่ำงคือระบบกักกันโรคอำจตูองกำร
ประวัติกำรแพูยำของผู้ป่วย แต่ไม่ตูองกำรเลขสวัสดิกำรกำร
รักษำพยำบำล ในขณะที่ระบบสวัสดิกำรผู้ป่วยมีควำมตูองกำร
ที่สลับกัน เช่นนี้เป็ นตูน ดังนั ้นจึงเป็ นหนู ำที่ของผู้ออกแบบ
ระบบขูอม้ลใหูเป็ นโครงสรูำงพื้นฐำนที่ตูองจัดใหูมท
ี งั ้ ขูอม้ลกำรแพูยำและขูอม้ลสวัสดิกำรของผู้ป่วยไปในครำวเดียวกัน ไม่ใช่
ค่อยๆ หำไปทีละเล็กละนู อย เพรำะในกำรสัมภำษณ์หรือกำรเก็บขูอม้ลผู้ป่วยนั ้นอำจกระทำำไดูเพียงหนเดียวก่อนที่ผู้ป่วยจะ
หมดสติ ดังนั ้นควรเก็บขูอม้ลที่องค์กรคิดว่ำน่ ำจะเป็ นประโยชน์กับกิจกรรมขององค์กรในทุกภำคส่วนใหูมำกและครบถูวน
ที่สุดในครำวเดียว
หำกไม่มีสถำปั ตยกรรม กำรวำงแผนและออกแบบระบบขูอม้ลอย่ำงดี จะทำำใหูแต่ละระบบงำนย่อยไปขวนขวำยหำขูอม้ล
กันเอง และทำำใหูขูอม้ลที่องค์กรตูองกำรใชูไม่ครบถูวน และเกิดควำมซำำ้ ซูอนในขูอม้ลของแต่ละระบบงำนย่อยอย่ำงมำก
รวมถึงขูอม้ลไม่ถ้กตูองเพรำะมีหลำยสำำเนำ แยกกันด้แล
Slide 25 สำำหรับกรณี ศึกษำเกี่ยวกับควำมครบถูวนของขูอม้ล จะใหูผู้เรียนพิจำรณำระบบงำนย่อยที่ควำมตูองกำรทำงขูอม้ล
ค่อยๆ เพิ่มพ้นขึ้นทีละเล็กละนู อย ก่อควำมรำำคำญ ควำมวุ่นวำย ควำมล่ำชูำ ในกำรปฏิบัติงำนกำรเก็บขูอม้ลและกำรพัฒนำ
ระบบงำนย่อยเหล่ำนั ้น กรณี ศึกษำนี้ยกตัวอย่ำงที่เรียบง่ำยมำกๆ เพื่อควำมเขูำใจ เช่นระบบบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียน
แห่งหนึ่ ง ตูองกำรวิเครำะห์ถึงประเด็นโภชนำกำรของนั กเรียน
จึงตูองเก็บควำมส้งเฉลี่ยของนั กเรียนในชัน
้ เป็ นประจำำ ดังนั ้น
ขูอม้ลที่ตูองกำรจึงเป็ นควำมส้งของนั กเรียนแต่ละคน
ครำวนี้ทำงกระทรวงแนะนำ ำว่ำโภชนำกำรนั ้นตูองแยกเป็ นชำย
กับหญิงเพรำะพัฒนำกำรในวัยเจริญพันธ์ุนั้นแตกต่ำงกันใน
เพศทัง้ สอง เช่นนี้ระบบสำรสนเทศก็ตูองกำรขูอม้ลเกี่ยวกับ
เพศของนั กเรียนแต่ละคนดูวย
แต่เมื่อโภชนำกำรนั ้นขึ้นกับทูองถิ่น เพรำะอำหำรที่มค
ี ุณค่ำใน
แต่ละหมวดนั ้นมีทำงเลือกมำกหลำย บำงชนิ ดก็หำไดูในทูอง
ถิ่นนั ้น บำงชนิ ดหำไม่ไดูก็สำมำรถใชูอำหำรที่ทดแทนกันไดู
เช่นนี้ก็ตูองหำค่ำเฉลี่ยควำมส้งตำมภ้มิลำำเนำ ก็ตูองกำรขูอม้ลที่อย่้ของนั กเรียนแต่ละคนดูวย
จะเห็นว่ำกำรค่อยๆ เก็บขูอม้ลในลักษณะนี้ย่อมเป็ นควำมยุ่งยำกลำำบำก รวมทัง้ ทำำใหูเกิดควำมล่ำชูำในกำรขยับควำม
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ตูองกำรจำกแบบที่หนึ่ งไปสองไปสำม ทำำใหูกำรพัฒนำระบบงำนนั ้นยุ่งยำกซับซูอน เสียเวลำ และอำจเกิดควำมผิดพลำดไดู
ง่ำย
กำรพิจำรณำว่ำขูอม้ลใดจะเป็ นประโยชน์แก่ระบบงำนย่อยใด รวมไปถึงควำมตูองกำรในอนำคตนั ้น เป็ นเรื่องที่ยำกมำก จำำ
ตูองผ่ำนกำรพินิจพิเครำะห์อย่ำงละเอียดโดยบุคลำกรที่เขูำใจธรรมชำติและควำมตูองกำรขององค์กรหรือธุรกิจนั ้นเป็ นอย่ำงดี
อย่ำปล่อยใหูเป็ นหนู ำที่ของนั กคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขำด และเมื่อมีขูอม้ลเก็บเตรียมเผื่อไวูแลูว กำรพัฒนำระบบงำนย่อยตำม
ควำมตูองกำรที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ย่อมจะทำำไดูสะดวกและรวดเร็ว
กรณี ศึกษำอีกตัวหนึ่ งเกี่ยวขูองกับควำมครบถูวนของขูอม้ลคือ
กำรที่ผู้ป่วยเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ซึ่งเป็ นเรื่องที่กระทำำกัน
โดยทัว่ ไปโดยเฉพำะผู้ป่วยในต่ำงจังหวัดที่ถือโชคลำงว่ำหำก
เปลี่ยนชื่อแลูวจะช่วยใหูพูนจำกควำมเจ็บป่ วยไดู Slide 26
ลักษณะกำรเช่นนี้หำกผู้ป่วยเปลี่ยนชื่อกลำงคัน ประวัติของเขำ
ในปี ท่แ
ี ลูวจะไม่อำจมำกระทบกับประวัติของเขำในปี นี้ไดูเพรำะ
ชื่อไม่ตรงกัน เช่นนี้จะตูองมีวิธีกำรในกำรติดตำมไดูว่ำมีกำร
เปลี่ยนชื่อ จำำตูองเก็บชื่อไวูทงั ้ ของเดิมและของใหม่ โดยเฉพำะ
เมื่อกำรเปลี่ยนแปลงขูอม้ลที่เป็ นดิจิตัลในฐำนขูอม้ลของระบบ
จะเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทงิ้ ร่องรอยใดๆ ไวูเลย ดังนั ้นผู้
ออกแบบระบบขูอม้ลตูองสรูำงระบบที่จะทำำใหูเกิดกำรทิง้ ร่องรอยเอำไวู

คุณสมบัติท่ส
ี ำำคัญอีกประกำรหนึ่ งของขูอม้ลที่ดีนั้นคือตูองมี
ควำมรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์หรือควำมตูองกำรใชูงำน Slide
27 ขูอม้ลนั ้นตูอง in time คือหมำยถึงมีใหูใชูเมื่อตูองกำรใชู
งำน ซึ่งไม่จำำเป็ นว่ำขูอม้ลตูองมีใหูใชูเสมอแมูเมื่อยังไม่ตูองกำร
ใชูงำน เพรำะกำรทำำใหูขูอม้ลมีใชูเสมอนั ้นอำจเป็ นค่ำใชูจ่ำยที่
ส้งสำำหรับระบบงำน แต่ถูำตูองกำรใชูตูองมีใชู
ขูอม้ลนั ้นแมูจะมีใหูใชูเมื่อตูองกำรใชู แต่อำจเป็ นขูอม้ลเก่ำเก็บ
ไม่ทันสมัย บำงระบบงำนอำจไม่เขูมงวดกับประเด็นนี้ แต่กำรที่
ขูอม้ล up to date คือทันสมัยอย่้ตลอดนั ้นจะทำำใหูเกิดกำรใชู
ประโยชน์ท่ซ
ี ับซูอนและเอื้ออำำนวยกิจกรรมขององค์กรไดูเป็ น
อย่ำงมำก เช่น ยอดเงินในบัญชีท่จี ะถอนจำก ATM ซึ่งตูองเป็ นยอดล่ำสุดเสมอ ไม่เช่นนั ้นจะทำำใหูเกิดผิดพลำดในกำรใหู
บริกำรไดู
ในบำงระบบอำจตูองกำรขูอม้ลที่ทันสมัยระดับที่เขูมงวดมำก เพรำะเป็ นระบบที่ดำำเนิ นกำรตอบสนองต่อสภำพทำงกำยภำพ
รอบตัว ระบบแบบ real time หรือระบบทันกำลนี้ ตัวอย่ำงไดูแก่ ระบบส้บสำรเคมีเขูำส่้ถังในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่นนี้จำำ
ตูองไดูขูอม้ลเป็ นระดับของสำรเคมีในถัง ขูอม้ลนี้ตูองรวดเร็วมำก เพรำะหำกชูำ สำรเคมีเต็มถังแลูวแต่ขูอม้ลใหม่ยังไม่มำ
เครื่องส้บสำรเคมีนั้นอำจหยุดไม่ทันทำำใหูสำรเคมีลูนถังเกิดเป็ นอันตรำยไดู
ตัวอย่ำงอีกอันหนึ่ งที่ทำำใหูระบบสำรสนเทศมีบทบำทสำำคัญอย่ำงมำกในสังคมคือกำรนำ ำระบบเหล่ำนี้ไปใชูควบคุมเครื่องยนต์
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กลไกที่ซับซูอน เช่นกำรควบคุมกำรจุดระเบิดในเครื่องยนต์สันดำปภำยในของรถยนต์ เพื่อใหูเกิดอัตรำเร่งที่เหมำะสมและ
ประหยัดนำ้ ำมัน เช่นนี้ ระบบสำรสนเทศหรือในที่นี้คือระบบควบคุมกำรทำำงำนของเครื่องยนต์ ตูองไดูขูอม้ลเกี่ยวกับมุมกำร
จุดระเบิดและควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ รวมถึงขูอม้ลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใชูเครื่องยนต์และรถยนต์อีกมำกมำย ในเวลำอันสัน
้
ระดับเป็ นหนึ่ งส่วนพันของวินำที เพื่อใหูระบบสำมำรถคำำนวณองศำกำรจุดระเบิดที่เหมำะสมส่งคืนกลับไปใหูกับเครื่องยนต์
ไดูทันเวลำ ซึ่งกำรควบคุมเครื่องยนต์กลไกที่ซับซูอนนี้นำำไปใชูในระบบต่ำงๆ มำกมำยสุดจะจำรนั ย เช่นควบคุมลิฟต์ไป
จนถึงยำนอวกำศ เครื่องบินรบสมัยใหม่นั้นไม่อำจบินไดูโดยไม่มีระบบสำรสนเทศคอยช่วยในกำรควบคุมกำรบินหรือ
เครื่องยนต์กลไกในเครื่องบินไดูเลย
สถำปั ตยกรรมของระบบขูอม้ลที่ซับซูอนนั ้นประกอบดูวย 3 หลักกำรที่สำำคัญ Slide 28 คือมำตรฐำน กำรผนวกรวม และ
กำรใชูขูอม้ลร่วมกัน
ตูองขอยำำ้ ต่อผู้เรียนอย่้เสมอว่ำ ระบบขูอม้ลที่ดีนั้นตูองมีกำรวำง
สถำปั ตยกรรมหรือภำพรวมที่ชัดเจน เป็ นลำยลักษณ์อักษร
และมีกำรออกแบบระบบใหูครอบคลุมทัง้ สำมประเด็นเหล่ำนี้ ไม่
เช่นนั ้นจะเกิดปั ญหำยุ่งยำกตำมมำเมื่อนำ ำระบบขูอม้ลนั ้นไปใชู
ประโยชน์อย่ำงกวูำงขวำงครอบคลุมองค์กรและปฏิบัติใชูในระยะ
ยำว และในทำงตรงกันขูำม หำกไม่มีกำรนำ ำระบบขูอม้ลที่เหมำะ
สมมำบังคับใชูกับทัง้ องค์กร ปล่อยใหูมีกำรดำำเนิ นกำรสรูำง
ระบบงำนย่อยของฝ่ ำยต่ำงๆ ขององค์กรกันไปอย่ำงเป็ นอิสระ
เป็ นเอกเทศ ควำมตูองกำรขององค์กรในภำพรวมและในระยะ
ยำวจะเกิดปั ญหำขลุกขลัก ระบบสำรสนเทศที่เป็ นเอกเทศในทำงขูอม้ลในลักษณะที่กระจัดกระจำยเหล่ำนั ้น จะไม่อำจสนอง
ตอบควำมตูองกำรขององค์กรไดูอย่ำงดีหรือทันท่วงที
องค์ประกอบแรกของสถำปั ตยกรรมขูอม้ลนั ้นคือมำตรฐำนขูอม้ล หรือ Data Standardization ตำม Slide 29 ซึ่งในสมัย
ก่อนที่เทคโนโลยีและควำมเขูำใจของเรำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศยังเยำว์อย่้ ระบบงำนย่อยต่ำงๆ จะแยกกันเป็ นเอกเทศ
ต่ำงฝ่ ำยต่ำงดำำเนิ นกำรออกแบบ จัดทำำ และด้แลใชูงำนแยกกันไป ดังนั ้นขูอม้ลที่เป็ นไปในทำำนองเดียวกัน อย่ำงเช่นรหัส
นิ สิตนั กศึกษำกลับมีกำรแยกเป็ นปริญญำตรีกับปริญญำบัณฑิต คือ โทและเอก เนื่ องจำกอย่้ภำยใตูควำมรับผิดชอบของ
คนละฝ่ ำยในมหำวิทยำลัยโดยทัว่ ไปโดยเฉพำะในมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ ทำำใหูกำรทำำกำรประมวลผลหรือวิเครำะห์ขูอม้ล
ขูำมระบบกันนั ้นทำำไดูยำก นิ สิตนั กศึกษำที่จบปริญญำตรีแลูวเขูำศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยเดียวกันจะ
กลำยเป็ นนิ สิตนั กศึกษำสองคนไปในระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ยิ่งหำกนิ สิตนั กศึกษำสะกดชื่อผิดจะทำำใหูแทบจะ
ไม่สำมำรถติดตำมนิ สิตนั กศึกษำผู้นั้นขูำมจำกระดับปริญญำตรีไปส่้ระดับปริญญำโทไดูเลย เหล่ำนี้เป็ นปั ญหำมำจำกกำรที่
ไม่มีมำตรฐำนขูอม้ลใชูในมหำวิทยำลัยนั ้น ซึ่งรวมไปถึงกำรนำ ำขูอม้ลจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ มำประมวลผลร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรระดับชำติของกระทรวงศึกษำธิกำรดูวย มำตรฐำนขูอม้ลอำจกำำหนดร้ปแบบของรหัสนิ สิต
นั กศึกษำใหูเป็ นแบบเดียวกันทัง้ มหำวิทยำลัยเพื่อสะดวกต่อกำรเชื่อมโยงขูอม้ลของนิ สิตนั กศึกษำไดูอย่ำงเป็ นระบบ
หลักกำรทำงสถำปั ตยกรรมของระบบขูอม้ลนี้ไม่ไดูหมำยถึงทุกอย่ำงทุกระบบงำนย่อยจะตูองรวมศ้นย์ ทำำโดยฝ่ ำยหรือหน่ วย
งำนเดียวของส่วนกลำงขององค์กร แต่สำมำรถแยกกันทำำ กระจำยไปใหูอย่้ในควำมรับผิดชอบของหน่ วยงำนย่อยขององค์กร
ไดูอย่ำงอิสระ เพียงแต่ทุกระบบงำนย่อยตูองใชูขูอม้ลที่ยึดตำมมำตรฐำนที่กำำหนดไวูสำำหรับองค์กรเพื่อเอื้ออำำนวยกำรใชูงำน
ระดับองค์กรและกำรแลกเปลี่ยนขูอม้ลเพื่อกำรใชูงำนร่วมกัน กำรแบ่งปั นขูอม้ลขูำมระบบ ไม่ใช่ว่ำขูอม้ลนิ สิตนั กศึกษำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

17 / 19

May 24, 2010

อ.ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย

Intro to IT-IS # 6 – Data Architecture

แต่ละคนจะถ้กเก็บโดยฝ่ ำยทะเบียน ฝ่ ำยกิจกำรนิ สิต ฝ่ ำยนิ สิตสัมพันธ์ รวมถึงสมำคมนิ สิตเก่ำ เหล่ำนี้เป็ นตูน
กรณี ศึกษำที่เห็นไดูชัดคือเมื่อพ.ศ. 2517 ศ้นย์คอมพิวเตอร์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยใชูเวลำถึง 2 ปี เพื่อสะสำงและจัด
ทำำมำตรฐำนขูอม้ลหูำดูำนของมหำวิทยำลัยคือ นิ สิต บุคลำกร
รำยวิชำ กำรเงิน และอำคำรสถำนที่ โดยอำศัยควำมร่วมมือช่วย
เหลือจำกหน่ วยงำนทุกภำคส่วนของมหำวิทยำลัยในกำรใหูคำำ
แนะนำ ำ กำรแยกแยะและปรึกษำหำรือถึงควำมจำำเป็ นและควำม
หมำยของขูอม้ลแต่ละชิน
้ แต่ละประเภท ทัง้ นี้เพื่อใหูทุกภำคส่วนของ
มหำวิทยำลัยมีภำษำกลำงในเชิงขูอม้ลใชูร่วมกัน แต่ปัญหำคือนั ก
คอมพิวเตอร์ในสมัยนั ้นมีควำมคิดกูำวหนู ำเกินยุคไปมำก ทำำใหู
เทคโนโลยีและควำมเขูำใจของผู้บริหำรงำนและผู้ปฏิบัติกำรไม่เขูำใจ
และไม่ยอมรับในมำตรฐำนนี้ จึงไม่มีใครนำ ำไปใชูปฏิบัติ แต่ตอนนี้
เริ่มเห็นควำมสำำคัญกันแลูว ดังจะเห็นไดูจำกกำรที่รัฐบำลทำำ
โครงกำร GDX หรือ Government Data Exchange โดยหวังว่ำจะสรูำงมำตรฐำนขูอม้ลกลำงของรัฐขึ้นมำเพื่อใหูสำมำรถส่ง
ผ่ำนแลกเปลี่ยนขูอม้ลกันระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ ของรัฐไดู แต่จนถึงปั จจุบันก็ยังไม่เห็นว่ำจะประสบควำมสำำเร็จแต่อย่ำงใด
ซึ่งในส่วนของมำตรฐำนขูอม้ลนี้ เนื่ องจำกมีควำมสำำคัญยิ่งยวดกับระบบขูอม้ลที่ซับซูอน จึงจะไดูขยำยควำมในคำบเรียนถัด
ไป
มำตรฐำนของขูอม้ลดังที่ไดูกล่ำวไปแลูว เป็ นเพียงกำรสรูำงกรอบกำรใชูขูอม้ลในระดับของมโนคติขององค์กร เป็ น
บทบัญญัติหรือแบบแผนในกำรทำำงำน แต่กำรจะใหูส่วนงำนย่อยขององค์กรที่ต่ำงก็มีขูอม้ลของตนเอง ใหูสำมำรถแบ่งปั น
และแลกเปลี่ยนขูอม้ลกันใชู รวมถึงกำรนำ ำขูอม้ลเหล่ำนั ้นมำรวมกันเพื่อสนองควำมตูองกำรโดยรวมขององค์กร เหล่ำนี้จำำ
ตูองอำศัยองค์ประกอบที่สองของสถำปั ตยกรรมคือกำรผนวกรวมขูอม้ล หรือ Data Integration ใน Slide 30
พัฒนำกำรทำงสำรสนเทศขององค์กรนั ้นทำำใหูแต่ละฝ่ ำยที่ทำำงำนเป็ นเอกเทศ ต่ำงเก็บขูอม้ล "ของตน" คือของที่ตูองใชูใน
ส่วนที่ฝ่ำยนั ้นรับผิดชอบอย่้ เช่นฝ่ ำยกำรเงิน ขูอม้ลเหล่ำนี้มักมีส่วนที่ซำำ้ กัน และที่สำำคัญคือส่วนที่ซำำ้ กันนี้ต่ำงฝ่ ำยต่ำงจะ
พิจำรณำว่ำเป็ น "ของตน" เพรำะเป็ นขูอม้ลที่ฝ่ำยนั ้นลงทุน
ลงแรงเสียเวลำในกำรไดูมำ อัตตำของแต่ละส่วนงำนนี้ทำำใหู
ขูอม้ลที่ซำำ้ ซูอนกันเหล่ำนี้ไม่ถ้กตูองคือไม่สอดคลูองกัน หรือ
inconsistent เพรำะต่ำงฝ่ ำยต่ำงด้แลกันเอง ดังนั ้นนิ สิต
นั กศึกษำ พนั กงำน หรือล้กคูำขอเปลี่ยนที่อย่้ก็ขึ้นกับว่ำไปขอ
เปลี่ยนที่ใดในองค์กร กำรเปลี่ยนแปลงนั ้นจะไม่ถ้กกระจำยไป
ยังสำำเนำอื่นๆ ของนิ สิตนั กศึกษำ พนั กงำน หรือล้กคูำผู้นั้น
ลักษณะเช่นนี้เป็ นขูอผิดพลำดทำงขูอม้ลที่เกิดขึ้นในระดับ
ประเทศดูวย โดยหำกพนั กงำนของบริษัทเปลี่ยนชื่อหรือ
นำมสกุล พนั กงำนผู้นั้นตูองตำมเปลี่ยนไปยังระบบงำน
สำรสนเทศมำกมำยหลำยระบบทัง้ ในและนอกบริษัท ตัง้ แต่ ฝ่ ำยบุคคล ฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยสวัสดิกำรพนั กงำน แลูวออกไป
เปลี่ยนที่กรมกำรปกครองซึ่งด้แลเลขรหัส 13 หลักประจำำตัวประชำชน ไปเปลี่ยนที่กรมแรงงำน ธนำคำรทุกแห่งและทุก
บัญชีท่ม
ี เี ปิ ดไวู เปลี่ยนในใบขับขี่ท่ก
ี รมกำรขนส่ง ซึ่งทำำใหูไม่ประหลำดใจที่ท่อ
ี ย่้ในใบขับขี่เป็ นอะไรที่ไม่มีใครสนใจเพรำะ
โอกำสถ้กตูองตรงควำมเป็ นจริงนั ้นมีนูอยเสียยิ่งกว่ำนู อย แลูวไปเปลี่ยนที่บัตรเครดิต 3 ใบที่ใชูอย่้ รวมถึงบัตรส่วนลดของ
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สหกรณ์และรูำนคูำต่ำงๆ ดูวย
ขูอม้ลที่ไม่ไดูผนวกรวมเขูำดูวยกันตำมมำตรฐำนที่วำงไวูนี้ทำำใหูเกิดปรำกฏกำรณ์ท่น
ี ิ สิตนั กศึกษำที่จบปริญญำตรีแลูวเขูำ
ศึกษำต่อปริญญำโทในมหำวิทยำลัยเดิมกลำยสภำพเป็ นคนอีกคนหนึ่ งเพรำะระบบทะเบียนนิ สิตนั กศึกษำทัง้ สองส่วนแยก
เป็ นเอกเทศจำกกัน ไม่อำจใชูขูอม้ลของคนคนเดียวกันร่วมกันไดู
กำรแตกเป็ นเสี่ยงๆ นี้องค์กรขนำดใหญ่ท่ไี ม่อำจผนวกรวมระบบงำนย่อยหลำกหลำยมำกมำยเขูำดูวยกันไดูใชูวิธีแกูปัญหำ
แบบกำำปั ้ นทุบดินโดยกำรทุ่มทุนซื้อและจัดทำำระบบรวมศ้นย์อย่ำง SAP ในรำคำนั บหลำยสิบหรือหลำยรูอยลูำนบำท โดย
กำรยกเลิกระบบงำนหลักอื่นๆ อย่ำงระบบบัญชี ระบบสินคูำคงคลัง ระบบพนั กงำน ระบบจัดซื้อ เหล่ำนี้เขูำดูวยกันเป็ น
ระบบเดียว ซึ่งอำศัยกำรลงทุนมหำศำล ผู้บริหำรระดับส้งเขูำมำสัง่ กำรบงกำร จึงทำำใหูเป็ นไปไดูท่จี ะบังคับหักดิบหน่ วยงำน
ย่อยต่ำงๆ ใหูเขูำมำตรฐำนและระบบงำนกลำงนี้ไดู
องค์ประกอบสุดทูำยที่สำำคัญของสถำปั ตยกรรมขูอม้ลคือกำรใชูขูอม้ลร่วมกัน หรือกำรแบ่งปั นขูอม้ลกัน ที่เรียกว่ำ Data
Sharing ตำม Slide 31 เพรำะขูอเท็จจริงประกำรหนึ่ งคือขูอม้ลพื้นฐำนนั ้นก่อกำำเนิ ดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่ วยงำย
ย่อยขององค์กร ซึ่งขูอม้ลเหล่ำนี้สุดทูำยจำำตูองนำ ำมำใชูร่วมกัน แบ่งปั นกันระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร ตัวอย่ำงเดิม
คือขูอม้ลนิ สิตนั กศึกษำที่ขยับจำกปริญญำตรีขึ้นมำศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยเดียวกัน หำกมีกำรแบ่งปั น
ขูอม้ลใชูร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยปริญญำบัณฑิตกับฝ่ ำยบัณฑิตศึกษำ นิ สิตนั กศึกษำผู้นั้นจะสำมำรถคงควำมเป็ นตัวเองไวูไดูเมื่อ
ขยับเลื่อนขัน
้ หลักส้ตร ไม่กลำยเป็ นสองคนอย่ำงในระบบที่
ไม่มีกำรแบ่งปั นขูอม้ลใชูร่วมกัน
ในสมัยก่อนนั ้นไม่อำจเรียนขูำมคณะไดูเพรำะไม่มีมำตรฐำน
ขูอม้ลกลำงหรือกำรผนวกรวมระบบงำนย่อยต่ำงๆ เขูำใหู
ทำำงำนกลมกลืนกัน ดังนั ้นมหำวิทยำลัยส่วนมำกจึงใชูวิธีสรูำง
ระบบทะเบียนกลำงขึ้นมำเพื่อแกูปัญหำนี้ ซึ่งทำำใหูกำรทำำงำน
รวมศ้นย์สำมำรถใชูขูอม้ลร่วมกันไดูแต่ในขณะเดียวกันหน่ วย
งำนกลำงที่เกิดขึ้นก็กลำยเป็ นโสหูุยที่เพิ่มขึ้นทำำใหูขน
ั ้ ตอนกำร
ทำำงำนยุ่งยำกขึ้นเป็ นเงำตำมตัว
เมื่อระบบงำนกระจำยแพร่หลำยไปในส่วนงำนต่ำงๆ มำกขึ้น
ระบบทะเบียน ระบบบุคลำกร ระบบกำรเงิน รวมไปถึงระบบบริหำรอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ทำำใหูเกิดควำมตูองกำรของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยที่จะทรำบถึงสถำนภำพต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยในภำพรวมเช่นดูำนกำรเงินหรือเรื่องเงินสดในมือ เหล่ำนี้ทำำใหู
เกิดแรงผลักดันของกำรผนวกรวมระบบเขูำดูวยกันเพื่อใชูขูอม้ลร่วมกัน แต่ควำมยำกลำำบำกทำำใหูเกิดทำงออกแบบเดียวกับ
หน่ วยงำนหรือองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ใชูกัน คือนำ ำซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่อย่ำง SAP มำใชูโดยลงทุนมหำศำลนั บหลำยสิบ
ลูำนเพื่อใหูสำมำรถตอบโจทย์ควำมตูองกำรของภำพรวมของมหำวิทยำลัยไดู
บทถัดไปจะเป็ นกำรขยำยควำมในเรื่องของมำตรฐำนขูอม้ลที่ถือเป็ นบรรทัดฐำนหรือพื้นฐำนที่สำำคัญของระบบสำรสนเทศที่
ซับซูอนขององค์กรขนำดใหญ่ต่อไป

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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