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คํานํา
ในอดี ต ฝายประมวลและวิ เ คราะหสถานการณน้ํ า มี ก ารจั ด เก็ บ ข# อ มู ล ในรู ป แบบของไฟล
ประเภทต*างๆ เช*น ไฟลข#อความ ไฟลรูปภาพ และไฟลประเภท Excel โดยการเก็บข#อมูลกรณีนี้มีความยุ*งยาก
หลายกรณี ได#แก* การเก็บไฟลซ้ําซ#อนกันระหว*างผู#ใช#งาน และความยุ*งยากในการค#นหาข#อมูลจากหลายไฟล
ดังนั้นเพื่อแก#ป9ญหาความยุ*งยาก ลดเวลาในกระบวนการทํางานต*างๆ จึงได#พัฒนาระบบการจัดเก็บข#อมูลใน
รูปแบบฐานข#อมูล (database) แทน ซึ่งมีระบบจัดการฐานข#อมูล (database management system) หรือ
DBMS ที่เปMนซอฟตแวรช*วยในการจัดการและสืบค#นข#อมูล ทําให#การค#นหาข#อมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทว*าเมื่อมีข#อมูลมากขึ้น และผู#บริหารต#องการทราบภาพรวมของทั้งองคกร ทําให#จําเปMนต#อง
ดึงข#อมูลจากหลากหลายฐานข#อมูลและนํามารวมกันเพื่อออกเปMนรายงานสรุปหรือกราฟสรุปให#กับผู#บริหาร
ทราบ ใช#เวลากระบวนในการทํางานนานเนื่องจากต#องทําการปรับเปลี่ยนข#อมูลให#มีลักษณะเดียวกัน และ
ปรับ แต* งรูป แบบ พร#อมคํา นวณค*า สรุ ปทางสถิติ ดังนั้นในระยะถัด มาจึ งเกิดความคิด ของการจั ดเก็ บข# อมู ล
เฉพาะที่สนใจไว#ในฐานข#อมูลกลางก*อนเพื่อจะได#นําไปสร#างเปMนรายงานสรุปได#ง*ายขึ้น แนวคิดนี้คือการสร#าง
คลังข#อมูล (data warehouse) และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) รวมถึงการประยุกตใช#
เทคโนโลยีทางด#าน Big Data ขึ้นมา เมื่อรวมเข#ากับ IIoT (Industrial Internet of Things) ระบบเครือข*าย
มาใช# ใ นการเก็ บ ข# อมู ล จากระบบตรวจวั ด ระยะไกล ผ* า นเซ็ น เซอรต* า งๆ ยิ่ งทํ า ให# ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถต*อยอดเปMน สมารทฟารม หรือ เกษตรอัจฉริยะ ได#ต*อไป
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1
ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ของ นายเมธัส ยืนประพันธ%
เรื่องการจัดทําและพัฒนา Big data ดานขอมูลสถานการณ%น้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
น้ําของกรมชลประทาน
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง คือ ขอมูลขาวสารในการ
บริหารจัดการน้ํา อันไดแก ขอมูลปริมาณน้ําฝน ขอมูลปริมาณน้ําทา ขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ขอมูลอัตรา
การไหลของน้ําในแมน้ํา คลองชลประทานตางๆ เป0นตน ซึ่งในตางประเทศจะใหความสําคัญในเรื่องของระบบ
ฐานขอมูลตางๆ และระบบโปรแกรมในการนําเสนอขอมูลขาวสารสถานการณ6น้ําไดอยางรวดเร็ว และทันตอ
สถานการณ6 โดยการวิเคราะห6และประเมินสถานการณ6น้ําใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเป0นจะตองใชฐานขอมูลที่มีอยู
เดิมชวยในการวิเคราะห6 หากมีปริมาณของขอมูลในอดีตมากเทาใด ยิ่งทําใหผลการวิเคราะห6 คาดการณ6 ในการ
บริหารจัดการน้ํามีความถูกตอง แมนยํามากเทานั้น อีกทั้งยังมีประโยชน6ในการควบคุมและลดความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอันเกิดอุทกภัยในฤดูน้ําหลากไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งป:จจุบันกรมชลประทานไดมีการจัดเก็บขอมูลและ
การรายงานขอมูลตางๆ ดังที่กลาวมา รูปแบบที่ไมเป0นมาตรฐาน มีการสูญหายของขอมูล ไมมีการรวบรวมไว
เสมือนเป0นคลังขอมูลในแหลงเดียวกัน
Big Data คือ การเก็บขอมูลจํานวนมากมหาศาลในรูปแบบตางๆ ขององค6กร ไดแก ขอมูลที่มี
โครงสรางชัดเจน (Structured Data) เชน ขอมูลที่เก็บอยูในตารางขอมูลตางๆ ,ขอมูลกึ่งมีโครงสราง (SemiStructured Data) เชน ล็อกไฟล6 (Log files) และขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เชน ขอมูลการ
โตตอบปฏิสัมพันธ6ผานสังคมเครือขาย (Social Network) เชน Facebook, twitter หรือ ไฟล6จําพวกวิดีโอ
ซึ่งป:จจุบัน ในตางประเทศ ภาคธุรกิจบริษัทขนาดใหญที่มีขอมูลในมือจํานวนมหาศาล สามารถ
นํามาใชวิเคราะห6เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆจากผลประมวลจากขอมูลเหลานั้นจากการมี
Big Data ในประเทศไทย ขอมูลจากศูนย6วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) เมื่อเดือน
กันยายน 2560 พบวา บริษัทชั้นนําของไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวม 62 แหง กวา 56% เริ่มใช Big
Data เพื่อพัฒนาการขายและการตลาดเป0นหลัก และใชประโยชน6จากการปรับปรุงสินคา/บริการใหตอบโจทย6
ความตองการของผูบริโภคยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่ภาคการผลิตสนใจนําขอมูล Big Data ไป
ใชในการวิเคราะห6เพื่อเพิ่ม Productivity ในกระบวนการผลิตและการดําเนินงาน
กรมชลประทานซึ่งมีขอมูลจํานวนมหาศาลในการบริหารจัดการน้ํา ไดแก ขอมูลปริมาณน้ําฝน
ขอมูลปริมาณน้ําทา ขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ขอมูลอัตราการไหลของน้ําในแมน้ํา คลองชลประทาน สภาพ
ภูมิประเทศ การใชที่ดิน พื้นที่น้ําทวม การพัฒนาที่ดิน การเพาะปลูกพืช รวมทั้งขาวสาร การแจงเตือน สื่อสังคม
(Social media) ขอความ รูปภาพ และ วิดีโอตางๆ สามารถนํามาวิเคราะห6 Machine Learning/AI Algorithm
ไดการวิเคราะห6และประเมินสถานการณ6น้ําใหมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมเขากับ IIoT (Industrial Internet of
Things) ระบบเครือขาย มาใชในการเก็บขอมู ลจากระบบตรวจวัดระยะไกล ผานเซ็นเซอร6ตางๆ ยิ่ งทําใหการ
บริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอยอดเป0น สมาร6ทฟาร6ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ ไดตอไป
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บทวิเคราะห%/แนวคิด/ขอเสนอ
ในอดี ต ฝm า ยประมวลและวิ เ คราะห6 ส ถานการณ6 น้ํ า มี ก ารจั ด เก็ บ ขอมู ล ในรู ป แบบของไฟล6
ประเภทตางๆ เชน ไฟล6ขอความ ไฟล6รูปภาพ และไฟล6ประเภท Excel โดยการเก็บขอมูลกรณีนี้มีความยุงยาก
หลายกรณีไดแก การเก็บไฟล6ซ้ําซอนกันระหวางผูใชงาน และความยุงยากในการคนหาขอมูลจากหลายไฟล6
ดังนั้นเพื่อแกป:ญหาความยุงยาก ลดเวลาในกระบวนการทํางานตางๆ จึงไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบฐานขอมูล (database) แทน ซึ่งมีระบบจัดการฐานขอมูล (database management system) หรือ
DBMS ที่เป0นซอฟต6แวร6ชวยในการจัดการและสืบคนขอมูล ทําใหการคนหาขอมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทวาเมื่อมีขอมูลมากขึ้นและผูบริหารตองการทราบภาพรวมของทั้งองค6กร ทําใหจําเป0นตองดึง
ขอมูลจากหลากหลายฐานขอมูลและนํามารวมกันเพื่อออกเป0นรายงานสรุปหรือกราฟสรุปใหกับผูบริหารทราบ
ใชเวลากระบวนในการทํางานนานเนื่องจากตองทําการปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีลักษณะเดียวกัน และปรับแตง
รูปแบบ พรอมคํานวณคาสรุปทางสถิติ ดังนั้นในระยะถัดมาจึงเกิดความคิดของการจัดเก็บขอมูลเฉพาะที่สนใจ
ไวในฐานขอมูลกลางกอนเพื่อจะไดนําไปสรางเป0นรายงานสรุปไดงายขึ้น แนวคิดนี้คือการสรางคลังขอมูล (data
warehouse) และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) รวมถึงการประยุกต6ใชเทคโนโลยีทางดาน
Big Dataขึ้นมา
ทฤษฎี ความรูทางวิชาการ และสถานการณ%ที่เกี่ยวของ
ในป:จจุบันฝmายประมวลและวิเคราะห6สถานการณ6น้ํา เมื่อมีขอมูลปริมาณมากขึ้นและขอมูลมี
ความหลากหลายมากขึ้นจึงทําใหการเก็บขอมูลในฐานขอมูลหรือคลังขอมูลแบบเดิมไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่สรางขึ้นมาเพื่อจัดการกับขอมูลเหลานี้ เชน ฮาดูป (Hadoop) เป0นการนํา
เครื่องคอมพิวเตอร6หลายๆ เครื่องมาชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลจึงทําใหสามารถรองรับขอมูลที่มี
ปริมาณมากได หรือในกรณีที่ตองการจัดการขอมูลมีความหลากหลายซึ่งไมไดอยูในรูปแบบของตาราง เชน
กราฟ (graph) หรือเอกสาร (document) จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่สามารถจัดเก็บขอมูลเหลานี้ไดเลย
โดยที่ไมตองแปลงใหเป0นลักษณะของตารางเสียกอน ฐานขอมูลที่จัดเก็บลักษณะนี้เรียกวาฐานขอมูลโนเอสคิว
แอล (NoSQL) โดยยอมาจากคําวา “Not Only SQL” นอกจากนี้อีกทั้งยังตองการจัดเก็บขอมูลที่เป0นลักษณะ
ตารางและขอมูลที่อยูในรูปแบบอื่นๆ เชน ภาพ และเสียง จึงไดมีแนวคิดที่ขยายออกมาจากคลังขอมูลกลายเป0น
Data Lake แทน
แนวคิดของเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ (Big data) ไดแก
1. เทคโนโลยี ฮาดูป (Hadoop) และ แมปรีดิวซ6 (MapReduce)
ในป:จจุบันการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท กูเกิล (Google) เนื่องจากขอมูลที่บริษัท กูเกิล เก็บมานั้น
มีจํานวนมหาศาลมากจึงตองการวิธีการประมวลผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พนักงานของบริษัท 2 คน คือ
คุณ Jeffrey Dean และคุณ Sanjay Ghemawat จึงไดคิดคนวิธีแมปรีดิวซ6ขึ้นมาในป{ 2004 โดยวิธีการของ
แมปรี ดิ ว ซ6 แ บงการทํ า งาน 3 สวน คื อ แมป (map) เป0 น การแบงขอมู ล ออกมาเป0 น สวนยอยๆ เพื่ อ สงไป
ประมวลผลแบบขนาน (parallel computing) ในเครื่องคอมพิวเตอร6ตางๆ ได หลังจากจะทําการประมวลผล
ตามขอมูลที่มีและสงผลลัพธ6การทํางานออกมาในลักษณะของคูลําดับ (key,value) โดยที่ key คือ ตัวบงบอก
ชื่อของขอมูล และ value คือ คาที่คํานวณได ซึ่งผลลัพธ6ที่ไดยังกระจัดกระจายไมไดเรียงลําดับตามคาคีย6 (key)
ที่ได ขั้นตอนนี้จะเป0นขั้นการเรียงลําดับตามคาคีย6และรวมผล แวลู (value) ของคีย6เดียวกันเขาไวดวยกัน และ
รีดิวซ6 (reduce) เป0นขั้นตอนสุดทายของวิธีการแมปรีดิวซ6 โดยจะทําการรวมคาที่ไดจากขั้นตอนการสลับและ
เรียงลําดับ จากวิธีการของแมปรีดิวซ6นี้ชวยใหการประมวลผลขอมูลขนาดใหญๆ ไดรวดเร็วขึ้น
แตการเขียนโปรแกรมเพื่อทําแมปรีดิวซ6มีความซับซอนพอสมควรและตองสรางระบบคลัส
เตอร6ใหเพื่อประมวลผลแบบแมป รีดิวซ6ได จึงไดมีการพัฒนาเป0นระบบขึ้นมาโดย คุณ Doug Cutting และ คุณ
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Mike Cafarella จากบริษัท ยาฮู (Yahoo) และเรียกระบบนี้วา ฮาดูป (Hadoop) เผยแพรในป{ 2006 เป0นตน
มา ระบบฮาดูป ตางจากระบบการประมวลผลแบบกระจายอื่น ๆ คื อ ขอมู ลถู กแบงไปเก็ บไวในโหนดตางๆ
เรี ย บรอยแลวและการประมวลผลก็ ทํ า ที่ โ หนดของตนเองไดเลย ไมมี ก ารเรี ย ก (request) ขอมู ล จาก
คอมพิวเตอร6สวนกลางมาประมวลผล และคอมพิวเตอร6ที่ใชสรางเป0นฮาดูปขึ้นมานั้นเป0นเครื่องคอมพิวเตอร6
ทั่วไป (commodity machines) ที่ไมตองมีสมรรถนะสูงเหมือนเครื่องเซิร6ฟเวอร6 (computer server) ก็ได
ระบบฮาดูปจะประกอบดวยการงาน 3 สวนหลัก คือHadoop Distributed File System (HDFS) เป0นสวน
ของระบบจัดการไฟล6 (file system) เพื่อใหขอมูลกระจายไปอยูตามเครื่องคอมพิวเตอร6หรือโหนด (node) ใน
ระบบไดอยางถูกตอง และเพื่อป€องกันการเกิดป:ญหาขอผิดพลาดที่ทําใหขอมูลเสียหาย HDFSจะทําการกระจาย
ขอมูลออกไปเก็บไวในโหนดตางๆ อยางนอยจํานวน 3 ชุดโดยในระบบฮาดูปจะแบงโหนดออกเป0น 2 ประเภท
คือโหนดชื่อ (Name Node) เป0นคอมพิวเตอร6หรือโหนดที่ใชในการจัดการระบบฮาดูป เพื่อทําการกระจาย
ไฟล6ขอมูลและงาน (job) ไปยังโหนดอื่นๆ ในโหนดนี้อาจจะมี YARN รวมอยูในนี้ดวยโหนดขอมูล (Data Node)
เป0นคอมพิวเตอร6หรือโหนดที่เก็บขอมูลที่ไดแบงมาแลวและทําการประมวลผลตามแนวคิดของแมปรีดิวซ6 Yet
Another Resource Negotiator (YARN) เป0นสวนของการจัดการทรัพยากร (resource) ตางๆ และการ
จัดการลําดับการทํางาน (scheduler) ของฮาดูปอีกดวย Hadoop MapReduce เป0นสวนของการทํางานตาม
แนวคิดของแมปรีดิว ซ6ถึงแมวาหลักการของฮาดูปและแมปรีดิว ซ6จ ะทําใหการประมวลผลขอมู ลขนาดใหญ
ทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแตการเขียนโปรแกรมแมปรีดิวซ6ยังไมสะดวกนักสําหรับผูใชงาน
ทั่วไป เชน ผูที่ดึงขอมูลจากฐานขอมูลเป0นหลัก หรือ การประมวลผลแบบ real time ได จึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทําใหการดึงขอมูลจากฮาดูปไดงายขึ้น เรียกวา เทคโนโลยีไฮฟ (Hive)
2. เทคโนโลยี ไฮฟ (Hive)
ใชสําหรับการสืบคน (query) ขอมูลที่เก็บอยูในฮาดูปจําเป0นตองเขียนโปรแกรมตามแนวคิด
ของแมปรีดิ วซ6 ทําใหผู ใชงานทั่ วไปที่ ตองการดึ งขอมู ลออกมาแสดงผลหรือทํา รายงานไมสามารถทํ างานได
สะดวกเนื่องจากบุคคลเหลานี้มักจะคุนเคยกับการดึงขอมูลดวยคําสั่งภาษา SQL หรือ Structure Query
Language ซึ่ ง ใชอยางแพรหลายในการจั ด การฐานขอมู ล เพื่ อ แกป: ญ หานี้ วิ ศ วกรของบริ ษั ท เฟซบุ ค
(Facebook) จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อวา ไฮฟ (Hive) ขึ้นมาในป{ 2009 ใชภาษา HiveSQL ซึ่งมีโครงสราง
คลายคลึงกับภาษา SQL ทั่วไป ทําใหผูใชงานสามารถดึงขอมูลจากฮาดูปไดสะดวกยิ่งขึ้น แมวาการใชงานไฮฟ
จะงายขึ้นแตยังไมสามารถทํางานแบบ interactive หรือ real time ไดเนื่องจากยังคงใชสถาป:ตยกรรมของฮา
ดูปที่มีขั้นตอนการแมปและรีดิวซ6ซึ่งมีการเขียนและอานจากฮาร6ดดิสก6บอยครั้ง ทําใหไมสามารถทํางานแบบ
real time ได จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี สปาร6ค (Spark) เพื่อทําใหการทํางานไดเร็วขึ้น
3. เทคโนโลยีสปาร6ค (Spark)
หลังจากที่แนวคิดของแมปรีดิวซ6และฮาดูปไดรับความนิยมและนํามาใชกันอยางแพรหลาย
บางองค6กรก็พบป:ญหาในเรื่องของความเร็วในการประมวลผลของฮาดูป จากหลักการทํางานของแมปรีดิวซ6บน
ฮาดูปจะตองทํา 3 ขั้นตอนดังที่กลาวมาคือ (1) แมป (2) สลับและเรียงลําดับ (3) รีดิวซ6 ซึ่งในแตละขั้นตอนมี
การทํางานและสงผลลัพธ6ที่ไดไปเก็บไวใน HDFS กอนที่จะทํางานในขั้นตอนถัดไป ซึ่งการเขียนและอานขอมูล
จาก HDFS ซึ่งเก็บไวในฮาร6ดดิสก6 (hard disk) ใชเวลานานกวาการเขียนและอานบนหนวยความจํา (RAM)
หลังจากนั้นในป{ 2010 นักศึกษาและอาจารย6จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร6เนีย (University of California,
Berkeley) ไดวิจัยและพัฒนาสถาป:ตยกรรมใหมขึ้นมาเรียกวา สปาร6ค โดยหลักการทํางานของสปาร6คมีแนวคิด
ของแมปรีดิวซ6อยูดวยแตแทนที่จะจัดเก็บขอมูลลงใน HDFS ทุกครั้งก็ทํางานบนหนวยความจําเสียกอนทําให
การทํางานของสปาร6คเร็วกวาฮาดูปถึง 100 เทาเมื่อทํางานบนหนวยความจํา และ 10 เทาเมื่อทํางานบนดิสก6
ทําใหสปาร6คสามารถแสดงขอมูลแบบ real time นอกจากนั้นสปาร6คยังรองรับการทํางานแบบวนรอบ (loop)
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ซึ่งใชงานอยางมากในเรื่องของการวิเคราะห6ขอมูลหรือระบบเครื่องจักรการเรียนรู (Machine Learning)
นอกจากสปาร6ค คอร6 (spark core) แลวยังประกอบดวยองค6ประกอบยอยๆ 4 องค6ประกอบ คือ
- Spark SQL เป0นสวนที่ทําใหสามารถดึงขอมูล (query) แบบ interactive ได
- Spark Streaming เป0 น สวนของการจั ดการขอมูล ที่ เ ขามาในลักษณะของสตรี มมิ่ ง
(streaming)
- MLlib เป0นสวนที่เก็บไลบารีการวิเคราะห6ขอมูลดวยวิธีการเครื่องจักรการเรียนรู
- GraphX เป0นระบบจัดการขอมูลที่เป0นกราฟขนาดใหญ
4. เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลแบบ โนเอสคิวแอล (NoSQL)
โดยปกติแลวขอมูลสามารถแบงไดเป0น 2 ประเภท คือ ขอมูลแบบที่มีโครงสราง (structured data)
ซึ่งเก็บอยูในรูปแบบของตารางซึ่งประกอบไปดวยแถว (row) และคอลัมน6 (column) และขอมูลแบบที่ไมมี
โครงสราง (unstructured data) ซึ่งไมอยูในรูปแบบของตาราง เชน ขอความ (text) กราฟ (graph) หรือ
เครื อขาย (network) สวนใหญเมื่ อพู ด ถึ งฐานขอมู ล จะคุ นเคยกั บฐานขอมู ล ที่ เป0 น เชิ งสั มพั น ธ6 (relational
database) ที่เก็บขอมูลที่เป0นตารางซึ่งมีจํานวนคอลัมน6หรือฟƒลด6 (field) ที่แนนอน แตในบางครั้งขอมูลบาง
ประเภทไมสามารถระบุจํานวนคอลัมน6ที่แนนอนไดกอน และอาจจะมีการเพิ่มหรือลดจํานวนคอลัมน6เหลานี้
เชน ขอมูล ที่ อยู บนเครือขายสั งคมออนไลน6 (social network) หรื อ กระทู (topic) ตางๆ ในเว็ บบอร6 ด
(webboard) ดังนั้นการเก็บขอมูลเหลานี้ลงในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6ที่เป0นตารางจึงไมเหมาะสมนัก จึงเกิดเป0น
เทคโนโลยีใหมขึ้นมาเรียกวา ฐานขอมูลโนเอสคิวแอล ซึ่งสามารถเก็บขอมูลเป0นไฟล6เอกสารที่มีจํานวนฟƒลด6ไม
เทากันไดหรือเก็บเป0นโครงสรางของกราฟเลยก็ได
โดยทั่วไปแลวฐานขอมูลโนเอสคิวแอลจะแบงเป0น 4 ประเภท คือฐานขอมูลแบบคีย6-แวลู (key-value
database) เป0นการเก็บขอมูลขนาดเล็ก โดยประกอบดวยคีย6และแวลู ลักษณะคลายกับผลลัพธ6ที่ไดจากการทํา
แมปรีดิวซ6 ใชในการเก็บขอมูลที่เป0นแคช (cache) จากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6 หรือ เก็บขอมูลที่ดึงมาไดจาก IoT
(Internet of Things)ฐานขอมูลแบบเอกสาร (document database) เป0นการเก็บขอมูลในลักษณะของไฟล6
เอกสาร ซึ่งภายในมีแท็ก (tag) ระบุคาตางๆ ไว โดยหนึ่งแถวหรือเรคอร6ด (record) ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6จะ
เทียบไดกับไฟล6เอกสาร 1 ไฟล6 และแท็กตางๆ จะเทียบไดกับคอลัมน6หรือฟƒลด6ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6 ซึ่งขอดี
ของการเก็บขอมูลแบบนี้คือฟƒลด6ในเอกสารไมจําเป0นตองมีจํานวนเทากันได ฐานขอมูลแบบเอกสารที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลาย คือ ฐานขอมูล MongoDB ซึ่งเก็บไฟล6ในลักษณะของ เจซอน (JSON)
การวิเคราะห%
กรมชลประทาน เป0นหนวยงานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศ
จึงจําเป0นจะตองมีความเขาใจในการบริหารจัดการน้ํา รวมทั้งความตองการการใชน้ําของประชาชนทั้งป:จจุบัน
และในอนาคต ซึ่ ง ป: จ จุ บั น มี ข อมู ล ปริ ม าณมากทํ า ใหเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร6 ทั่ ว ไปไมสามารถประมวลไดมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงจําเป0นตองตองมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร6ที่มีสมรรถนะ (performance) สูงขึ้น ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอร6เหลานี้จะมีราคาแพงมาก ดังนั้นเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคาใชจายไมสูง
จนเกินไปจึงเกิดแนวคิดการทํา scale out โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร6หลายๆ เครื่องมาชวยกันประมวลผล
แตการประมวลผลแบบกระจายก็มีขอจํากัดบางประการ เชน การเขียนโปรแกรมตองรองรับการทํางานแบบ
กระจาย ซึ่งการเขียนในลักษณะนี้ก็ตองมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอัลกอริธึม (algorithm) ที่ดี หรือ การ
สงขอมู ล ไปประมวลผลที่ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร6 ต างๆ แลวคอยสงผลลั พ ธ6 กลั บ มาก็ ทําใหเกิ ด ป: ญ หาเรื่ องการ
โอนยายขอมูลที่มีขนาดใหญ ดังนั้นในชวงหลังมานี้จึงเกิดเทคโนโลยีที่ชวยประมวลผลแบบกระจายใหงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพมาขึ้น เพื่อใหการจัดการขอมูล และสรางรายงานสรุปไดงายขึ้น พรอมทั้ งพัฒนาระบบ
อัลกอริธึม (algorithm) เพื่อการคาดการณ6ขอมูลในอนาคตตอไป
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จึงจําเป0นตองหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสามารถจัดการขอมูลจํานวนมากที่กรมชลประทานมี
ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งทางดานซอฟท6แวร6 และฮาร6ดแวร6 คือ การเพื่อพัฒนาระบบ Big Data ซึ่งมีตนทุน
ในการพัฒนาที่ไมสูง คุมคาตอการลงทุนโดยการประยุกต6ใชเทคโนโลยีทางดาน Big Data สามารถชวย
สนับสนุนการบริ หารจัดการน้ํา และวิเ คราะห6ชวยตัด สินใจในการบริ หารจัดการจะชวยใหมี ความเขาใจถึ ง
รูปแบบขอมูลในอดีต (Understand Past) สามารถติดตามสถานการณ6ป:จจุบัน (Monitor Present) และ
คาดการณ6อนาคต (Forecast Future) ทําใหการวิเคราะห6รูปแบบ และหาคําตอบที่ถูกตองในดานตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายของภาครัฐ และประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห6ดานฮาร6ดแวร6
ที่เหมาะสมเพียงพอตอการนําเทคโนโลยี Big Dataมีขั้นตอนการวิเคราะห6ดังนี้
กิจกรรม
รายละเอียด
1. กําหนดเป€าหมายและการนําเทคโนโลยี Big Data ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา และวิเคราะห6ชวย
มาใชงาน
ตั ด สิ น ใจในความเขาใจถึ ง รู ป แบบขอมู ล ในอดี ต
(Understand Past) สามารถติด ตามสถานการณ6
ป:จจุบัน (Monitor Present) และคาดการณ6อนาคต
(Forecast Future) พรอมนําเสนอรายงาน
2. กํ า หนดชุ ด ขอมู ล และมาตรฐานของขอมู ล ที่ จ ะ - ขอมูลน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ํา ปริมาณน้ําไหลลง
นํามาใชในการสราง Big Data
ปริมาณน้ําระบาย
- ขอมูลปริมาณน้ําผานประตูระบายน้ําและการเปƒดปƒดประตูระบายน้ําระดับน้ําเหนือ-ทายประตูระบาย
น้ํา
- ขอมูลจากระบบโทรมาตร
- ขอมูลน้ําฝน-น้ําทาเชนปริมาณฝน ระดับน้ํา ปริมาณ
น้ําไหลผาน ระดับตลิ่ง ความจุลําน้ํา เป0นตน
- ขอมูลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห6
- ขอมูลเขื่อน Definition ของเขื่อน
- ขอมูลการชวยเหลือดานเครื่องจักร เครื่องมือ
- ขอมูลพื้นฐาน (Base Map) ประกอบดวย ขอบเขต
ลุ มน้ํ า หลั ก และลุ มน้ํ า ยอย ขอบเขตโครงการ
ชลประทาน ที่ตั้งโครงการชลประทาน พื้นที่โครงการ
ชลประทาน ขอบเขตสํานักงานชลประทาน
- ขอมูลคุณภาพน้ํา
- ขอมูลผังน้ํา
- ขอมูลภาพเรดาร6ฝน
- เสนชั้นความสูง (Contour)
- พื้นที่เสี่ยงภัย
- พื้นที่น้ําทวม
- ขอมูลการเพาะปลูกจากภาพถายดาวเทียม
- ขอมูล Agri Map
- ขอบเขตพื้นที่การใชประโยชน6ที่ดิน
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กิจกรรม
รายละเอียด
3. เลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการดําเนินการและ กําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งทางดานซอฟท6แวร6
แนวทางการประยุกต6ใช
และฮาร6ดแวร6เพื่อพัฒนาระบบ Big Data โดยจะเนน
เทคโนโลยีแบบเปƒด (Open Source) ซึ่งมีตนทุนใน
การพัฒนาที่ไมสูง คุมคาตอการลงทุน
4. ออกแบบสถาป: ต ยกรรมดาน Big Data ที่ สถาป:ตยกรรมทางดาน Big Data ที่เลือกใชมีผล
เหมาะสมสาหรับองค6กร
โดยตรงตองบประมาณที่จะตองใชในการดาเนินการ
ถึ ง แมวาจะเลื อ กใชซอฟท6 แ วร6 บ นเทคโนโลยี แ บบ
Open Source ซึ่งมีตนทุนที่ไมสูง แตหนวยงานก็
จะตองลงทุนในสวนของอุปกรณ6เครื่องคอมพิวเตอร6
แมขายเพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
การออกแบบสถาป:ตยกรรม Big Data ที่เหมาะสมตอ
หนวยงาน และเป€ า หมายการนาไปใชจึ ง เป0 น อี ก
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ
แนวคิดในการพัฒนางาน
จากการศึกษาและวิเคราะห6 เพื่อใหเทคโนโลยี Big data สามารถตอบสนองในการสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ํา และวิเคราะห6ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการจะชวยใหมีความเขาใจถึงรูปแบบขอมูลใน
อดีต (Understand Past) สามารถติดตามสถานการณ6ป:จจุบัน (Monitor Present) และคาดการณ6อนาคต
(Forecast Future) ทําใหการวิเคราะห6รูปแบบ และหาคําตอบที่ถูกตองในดานตางๆ สามารถแบงออกเป0น 3
สวน ตามโมเดลการวิเคราะห6ระบบที่เป0นมาตรฐานคือ Input-Process-Output (IPO) Model ซึ่งเป0นโมเดลที่
นิยมในการอธิบายกระบวนงานทางดานสารสนเทศ โดยจะขอสรุปตามโมเดล IPO ดังตารางตอไปนี้
IPO Model Component
Input

ผลการศึกษา/วิเคราะห6
1. ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําที่กรมชลประทานจัดเก็บ
อยูแลว ไดแก
- ขอมูลน้ําในเขื่อน ปริมาณน้ําไหลลง ปริมาณน้ําระบาย
- ขอมูลปริมาณน้ําผานประตูระบายน้ําและการเปƒด-ปƒดประตูระบาย
น้ําระดับน้ําเหนือ-ทายประตูระบายน้ํา
- ขอมูลน้ําฝน-น้ําทา
- ขอมูลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห6
- ขอมูลการชวยเหลือดานเครื่องจักร เครื่องมือ
- ขอมูลคุณภาพน้ํา
- พื้นที่น้ําทวม
2. การ Migrate ขอมูลยอนหลังครั้งแรกจะนาเขาขอมูลจากระบบคลังขอมูล
กลาง
3. จัดทําระบบนําเขาขอมูล ระบบบันทึกขอมูล ดานอุตุ อุทกวิทยา รวมทั้ง
ดานการบริหารจัดการน้ํา
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IPO Model Component

Process

Output

ผลการศึกษา/วิเคราะห6
4. ในการทํางานของระบบ Big Data หลังจากที่มีการ Migrate ขอมูลใน
ระยะแรก ตอไปจะเป0นการนําเขาขอมูลที่เกิดขึ้นใหมจากระบบนําเขาขอมูล
โดยตรง เพื่อใหระบบ Big Data เป0นระบบฐานขอมูลเดียว
1. เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการประยุกต6ใช Big Data ในการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลทางดานการบริหารจัดการน้ํ าของกรมชลประทานที่ เลือกใชคื อ
Hadoop ซึ่งเป0นเทคโนโลยีแบบเปƒด (Open Source) ที่มีตนทุนในการ
พัฒนาไมสูง และไดรับความนิยมมากที่สุด
2. กํ า หนดใหมี การใชเครื่ องคอมพิ ว เตอร6 แมขายจํ า นวน 5 เครื่ องเพื่ อให
สอดคลองกับมาตรฐานที่ Hadoop กําหนดไว โดยประกอบไปดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร6แมขายที่ใชเป0น Master จํานวน 1 เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร6แม
ขายที่ใชเป0น Secondary Master จานวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร6
แมขายที่ใชเป0น Slave ซึ่งมีเนื้อที่ความจุขนาด 4 TB จานวน 3 เครื่อง
3. การศึ ก ษา วิ เ คราะห6 และพั ฒ นา จะใชวิ ธี ก ารจั ด จางที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ดําเนินการ โดยจะมีการกําหนดขอบเขตงานใหมีการอบรมใหบุคลากรของ
กรมชลประทานไดเรียนรูเกี่ยวกับศาสตร6ทางดานขอมูล (Data Science)
และ Big Data เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน ดูแล กํากับ และติดตาม
ระบบตอไป
1. มีระบบ Big Data ในการบริหารจัดการฐานขอมูลทางดานการบริหาร
จัดการน้ํา
2. พัฒนาระบบรายงานเชิงพื้นที่ และระบบแจงเตือนภัย
3. ออกแบบ และจั ด ทํ า ระบบการรายงานอั จ ฉริ ย ะในรู ป แบบ Digital
Platformและระบบรายงาน (Visual Display Dashboard)
4.Application ประกอบดวย ๓ ระบบปฏิบัติการ คือ Android, iOS และ
Web Applicationรายงานสถานการณ6วิกฤตที่เกิดขึ้น
5. รายงานการวิเคราะห6ขอมูลเชิงทํานาย (Predictive Analytics) เพื่อใชใน
การพยากรณ6 (Forecast) แนวโนมในอนาคต
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รูปที่ 1 การทํางานของ Hadoop
ขอเสนอ
1. ป:จจุบัน ขอมูลสถานการณ6น้ํา เพื่อการบริหารจัดการน้ํา ที่สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยาไดรวบรวมขอมูลตางๆทั้งประเทศ ซึ่งขอมูลที่มีการรวบรวมในป:จจุบันยังไมมีแบบฟอร6มรายงานที่เป0น
มาตรฐานทั้งประเทศ ทําใหการรวบรวมขอมู ลทํ าไดลาสุ ด ควรมี การออกแบบรายงานสถานการณ6ใหเป0 น
แบบฟอร6มเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อใหงายตอการใชงาน และงายตอเจาหนาที่ที่ยายมาทํางานใหม ใหสามารถ
เขาใจงานที่ทําไดงาย เนื่องจากมีแบบฟอร6มที่เป0นมาตรฐานเดียวกัน
2. การนําเขาขอมูลสถานการณ6น้ํา เพื่อการบริหารจัดการน้ํา ควรมีจัดการขอมูลขนาดใหญ
และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อการวิเคราะห6รายงานการวิเคราะห6ขอมูลเชิงทํานาย (Predictive
Analytics) เพื่อใชในการพยากรณ6 (Forecast) แนวโนมในอนาคตที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ผลที่คาดว8าจะไดรับ
๑. สํ า นั ก บริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ทกวิ ท ยา และกรมชลประทานมี การจั ด การขอมู ล กลาง
สถานการณ6น้ํา เพื่อการวิเคราะห6ประมวลผล คาดการณ6ผลลัพธ6ในรูปแบบตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน
๒. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดอยาง
ทันสมัย งายตอการใชงาน สามารถเขาถึงกลุมเป€าหมาย และเป0นประโยชน6ตอการบริการขอมูลขาวสารแก
หนวยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป
๓. กรมชลประทาน สํานักงานชลประทานและโครงการชลประทาน มีฐานขอมูลชุดเดียวกัน
และสามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชน6
4. ระบบพัฒนาการวิเคราะห6ขั้นสูง รวมถึงป:ญญาประดิษฐ6 (Artificial Intelligence) และ
การเรี ย นรู ของเครื่ องจั ก รกล (Machine Learning) มาชวยสนั บ สนุ น ดานการวิ เ คราะห6 เ ชิ ง พยากรณ6
(predictive) รวมถึงการวิเคราะห6ในระดับที่สามารถนําเสนอทางเลือกพรอมคาดการณ6ผลลัพธ6ที่จะตามมา
(prescriptive)
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เอกสารอางอิง
กนกพรรณ ชํานาญกิจ. การประยุกต6ใช Big Data ในการบริหารจัดการฐานขอมูลทางดานการเงินการบัญชีของ
สหกรณ6เพื่อยกระดับศูนย6วิเคราะห6ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ6ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ6.

