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รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวโน้มของโลกในไอทีในปี 2017 (Trends of IT in 2017) 

พนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้พนักงานคณะกรรมการกิจกา
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้น 
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ซึ่งมีความช านาญด้านการกระจายความรู้สู่สังคมใน
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญขององค์ความรู้ที่ส าคัญใน
ปัจจุบัน ทั้งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ข้อมูลขนาดใหญ่
และวิทยาการข้อมูล (Big Data and Data Science) รวมถึงสิ่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่าง Blockchain และ Bit 
Coin ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการต่อยอดความคิดให้ทันต่อเทคโนโลยีของพนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในทุกระดับ  
  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเรื่องแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 
2017 ที่เก่ียวข้องกับ กสทช. 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. เป็นการกระจายความรู้ให้แก่พนักงาน กสทช. และรวมถึงบุคคลทั่วไป  
2. เพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่องค์กรภาครัฐอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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สรุปการอบรมเรื่อง “แนวโน้มของโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends of IT)” 
ณ โรงแรม โนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
หัวข้อ “แนวโน้มของ Big Data and Data Science”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 Where Does Big Data Come From 

 Online data 
 User-generated content (Web & mobile) 
 Log-files 
 Sensors 
 Internet of things 
 Click 
 Network message 
 Server request  
 Transaction 
 Etc.  
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 Sensors – measuring all kinds of data 
 

 
 
  ใช้ในการส ารวจวัดข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะด้าน   

 Internet Of Things 

 
 

 Every Minute of the Day on the Internet 
 

 จากรูปนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดิจิทัลเกิดขึ้น
ทุกวินาที และเนื้อหาก็มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิเช่น 
กลุ่มเนื้อหาวิดีโอ YouTube  4.1 ล้านนาทีทุกๆ นาที มี
ผู้ใช้โพสต์ภาพมากกว่า 46,200 ภาพบน Instagram หรือ
แม้แต่การค้นหาผ่าน Google ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 3.5 
ล้านครั้ง ซึ่งแปลว่ามีข้อความค้นหามากกว่า 5 พันล้านค า
ทุกวัน 
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What is Big Data: 4V for Big Data 
Big Data นั้นคือการจัดการ, กรองหรือคัดเลือกข้อมูล พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีปริมาณมหาศาล

เหล่านั้นมาท าให้มาเกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งปริมาณข้อมูล Big Data นั้นมีจ านวนมากตามชื่อของ Big Data คือมี
ปริมาณมากกว่าหลัก Terabytes ขึ้นไป ซึ่งเมื่อมีข้อมูลขนาดนี้ท าให้ระบบจัดการข้อมูลแบบเก่านั้นไม่สามารถ
รองรับได้ ท าให้ต้องมีระบบจัดการข้อมูลพวกนี้ออกมาอีกมากมาย ซึ่งจะไปเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Computing และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยทั่วไปแล้ว Big Data นั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 

1. Volume คือประมาณข้อมูล ซึ่งมีปริมาณมากกว่า หลัก Terabytes หรือ  1012  bytes   เช่น
ปริมาณการที่คนพูดถึงสินค้าหรือชื่อแบรนด์ต่อวันผ่านโลกออนไลน์ หรือปริมาณของข้อมูลซึ่งส าคัญมาก โดยตัดสิน
จากคุณค่า และ ความส าคัญของข้อมูล 
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2. Velocity คือความไวของการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึนของข้อมูลตลอดเวลาหรือความเร็วของการ
สร้างข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ มันคือความท้าทายของการพัฒนา ซึ่งมักจะเป็น
ข้อมูลประเภท “Real-Time”   

 

3. Variety คือความหลากหลายของข้อมูล จากหลายๆ ประเภทหรือแหล่งที่มาที่ต่างกัน เช่น
ข้อความที่มาจาก Social Network ต่าง ๆ อย่าง Facebook, Twitter, Instagram, Webboard และ Website 
ต่าง ๆ ซึ่งต้องรู้ และ เข้าใจ เพ่ือให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
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4. Veracity คือความแม่นย าของข้อมูลที่มาจากต่างที่ และความไม่แน่นอนของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งต้อง
มาท าการจัดระเบียบและวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดมีความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด   เป็นเรื่องคุณภาพของข้อมูล ถ้า
คุณภาพแย่แล้ว การวิเคราะห์ก็จะแย่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องท่ีมาของข้อมูลจึงมีความส าคัญอย่างมาก 

 

นอกจาก 4 V นี้แล้ว ในปัจจุบันก็อาจมีการอธิบายเพิ่มเติมอีก สามารถอธิบายด้วย 5V + 1C คือ 
 Variability เรื่องความไม่เข้ากันของข้อมูลมัน

สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งมันอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมี
กระบวนการเพ่ือดักจับ และ แก้ไขให้ทันท่วงที 

 Complexity การจัดการข้อมูลแบบนี้มันมี
ความซับซ้อนสูงอย่างมาก ทั้งมีจ านวนมากมาย 
ทั้งมีรูปแบบต่างกัน ทั้งมีท่ีมาต่างกัน ดังนั้นจึง
ต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้
ด้วยกัน   
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Why Big Data is Hard 
 How store? Assuming 1TB bytes it takes 1,000 computers  to store a 1PB 
 How to move? Assuming 10Gb network, it takes 2 hours to copy 1TB, or 83 days 

to copy a 1PB 
 How to search? Assuming each record is 1KB and one machine can process 1,000 

records per sec, it needs 277CPU days to process a 1TB and 785 CPU years to process a 1 
PB 

 

 
Open-source software framework written in Java for distributed storage and distributed 

processing of very large data sets on computer clusters built from commodity hardware 
 Handle hardware failure  
 consists of two parts 

 Storage part (Hadoop Distributed File System:HDFS) 
 Processing part (Hadoop MapReduce) 

 an open-source cluster in-memory computing 
 framework 

 provides high-level APIs in Java, Scala, Python,R 
 contain various high level tools 

 Spark SQL for structured data processing 

 Mlib for machinelearning 

 Etc. 
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Big data Analetic เราต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ แนวทาง โอกาสในการท าการตลาด เช่น 

ข้อมูลลูกค้า จะสามารถแสดงพฤติกรรมของลูกค้าได้ในแง่ของข้อมูลและการน าไปใช้วิคราะห์ลูกค้า 
 

Data Science วงกลมสามวงจะบอกถึงคุณสมบัติ 
สีเหลือง: โดนเมนคุณสมบัติ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัรฑ์ที่ขายเป็นความรู้เฉพาะด้าน 
สีฟ้า: ความรู้ทางคณิตศาตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
สีเขียว: ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

ที่น่าสนใจคือ สีฟ้ากับสีเขียว เป็น Machine Learning 
เป็นอาชีพท่ีต้องหาโจทย์มา Analyze Data เพ่ือแก้ปัญหา 
ซ่ึงต าแหน่งนีจ้ะต้องเข้าใจอัลกอลิธึม่แต่ละตัว และมีความรู้
แต่ละตวัเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ 
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Data Science Life Circle  
ส่วนแรกต้องเข้าธุรกิจ เก็บข้อมูลจ านวนมาก และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากระบวนการในการ

ดึงข้อมูลหรือเข้าใจข้อมูล จากนั้นสร้างโมเดลในการทท านายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดย Feature ส่วนแรกใน
การประเมิน เช่น การประเมินราคารถ ข้อมูลที่ใช้ ก็ได้แก่ ปีรถยนตร์ ระยะการใช้งาน ประวัติรถ เป็นต้น 
จากนั้นก็ไปสู่กระบวนการสร้าง Modeling 

 
 
Type of Data Analysis 

 สามารถออกแบบการเก็บข้อมูล 
 เป็นกราฟในการพยากรณ์ เช่น การ

พยากรณ์ปริมาณน้ าในเขื่อน การพยากรณ์
พฤติกรรมลูกค้า 

 กลุ่มข้อมูล  น ามาพอตในกราฟจะช่วยจัด
กลุ่มข้อมูลได้ดีขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า
อาจจัดกลุ่มลูกค้าจากพฤติกรรมการซื้อ 
และน าไปท าการตลาดส าหรับลูกค้าแต่ละ
กลุ่มได้ 

 การแบ่งประเภทข้อมูล ต้องพิจารณาข้อมูลแต่ละประเภท เช่น ชนิดของข้อมูลเพื่อจัดประเภท
หมวดหมู่เพ่ือส่งให้ผู้รับผิดชอบสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiltr7jsY3WAhVBsZQKHSlOCXwQjRwIBw&url=https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/data-science-process-overview&psig=AFQjCNHTwf9oC6FCxndJz_ohSbOKxXgbZg&ust=1504678342819030
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 Amazon Recommendation analysis 

 
 

 Facebook Analytics มีการท าหลายอย่าง เช่น การเก็บข้อมูลสถานที่ พฤติกรรมการเยี่ยมชม
เว็บต่างๆ การแชร์ การแท๊กภาพ การรู้จ าใบหน้า

 
 Google มีการเก็บข้อมูลการผ่านอีเมล์ ผ่านการค้นหา พฤติกรรมต่างๆ  

 
 Big Data a Walmart  
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 Google Fiu Frend เป็นการจัดเก็บข้อมูลบนการค้นหาข้อมูลของผู้ที่สนใจในแต่ละเรื่องบน
แพลตฟอร์มของ Google 
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Trend of IT 
 

  
 

 Hadoop 
 Spark 
 Deep Learning เข้าถึง ง่าย Open Source  
 Convergent IOT ต้องการวิเคราะห์ด้วย Big Data และ Cloud 
ในอดีตใช้ระบะเวลานานในการ Analyze แต่ปัจจุบันด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นการ Analyze 

จะใช้เวลาเร็วขึ้นและถี่ขึ้นด้วย 
 
  



  

13 

Overview of Big Data and Data Science  
โดย ผศ.ดร.สุกรี  สินธุภิญโญ, Chulalongkorn University 
 

• What is Big Data? 

• How Different between Big Data and Data Science? 

• Big Data Tools 

• Some Data Science Applications 
 
Big Data vs Data Science 

 
 

 
Tags related to Data Science on SlideShare 
Source: http://www.kdnuggets.com/2014/11/most-popular-slideshare-presentations-data-
science.html 
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Why is “big data” a “big deal” ? 

• Government  

• Obama administration announced “big data” initiative  

• Many different big data programs launched 

• Private Sector 

• Walmart handles more than 1 million customer transactions every 
hour, which is imported into databases estimated to contain more than 
2.5 petabytes of data 

• Facebook handles 40 billion photos from its user base. 

• Falcon Credit Card Fraud Detection System protects 2.1 billion active 
accounts world-wide 

• Science 

•  Large Synoptic Survey Telescope will generate  140 Terabyte of data 
every 5 days. 

• Biomedical computation like decoding human Genome & personalized 
medicine 

• Social science revolution 
 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij97nbtI3WAhVIp5QKHWVrCpwQjRwIBw&url=https://visual.ly/community/infographic/technology/big-data-big-deal&psig=AFQjCNFkm3K51zcymavnAh3bfESEGzlqQw&ust=1504679106166195
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Computational View of Big Data 

 
 

Big Data & Related Topics 
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Data Science Tools 

 
 

From Visualizing Data Text Book 

 

 
ตัวอย่างข้อมูลสถิติของชายฝั่งเพ่ือวิเคราะห์สึนามิ 
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     Demonstration  

 

 
 

ตัวอย่างข้อมูลนักเรียน 
 

Data Sciences 
Hilary Mason & Chris Wiggins, 2010 

 
 
 

ภาพการการท างานร่วมกันของสถิติและ Machine Learning 
 

 
ตารางแสดงการหาค าตอบ Matrix ของความรู้ 

 

Data science is clearly a blend of the hacker’s arts, statistics and 

machine learning. 
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Good Question is a key. 
หัวใจส าคัญของการท า Data Mining คือ “ค าถามที่ส าคัญ” ที่เราอยากรู้ในการท าข้อมูล 
 
ตัวอย่างเช่น การท าข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ผ่าน Info Graphic ของข้อมูล  
ระหว่าง ร้าน Dunkin Donut และ Starbucks Drinker 
ซ่ึงด้วยเครื่องมือในการจัดท า Data Mining ในปัจจุบันสามารถท่ีจะเก็บข้อมูลการบริโภคของลูกค้าได้ทุกวัน 
 

 
 

 
 
 
Examples of Real World Applications of Big Data 
ตัวอย่าง Data Science and Twitter 
ในอดีตส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ TOPSY ในการแสดงกราฟข้อมูลระหว่าง ค าว่า “ฝนตก กับ เหงา” 
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เวลาฝนตก คนมักจะเหงา  แต่ก็มีบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าถึงฝนไม่ตก คนก็เหงาได้เช่นกัน ซึ่งเปน็
แง่หนึ่งของข้อมูลที่อาจน ามาตั้งค าถามต่อได้ในการตั้งค าถามต่อๆ ไป เช่น ค าถาม เมื่อฝนตกคนอยู่ที่ไหน? ซ่ึง
ค าตอบนั้นอาจเป็นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในการค้นหาข้อมูลที่เก็บจากการประกาศของพฤติกรรมกลุ่มคน 
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ตัวอย่างการเก็บข้อมูลของ Social Network 
 การเก็บข้อมูลผ่านพฤติกรรมของผู้ใช้ Account ของ facebook เช่น พฤติกรรมการเช็คอินว่าอยู่ที่ไหน  
การกดไลค์เพจบุคคล หรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาตั้งค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มๆ ได้ 
 

Data Science and Facebook 
Some questions are easy 
But very difficult to solve 

 
Do You Believe in Social Stats? 

 

 ตัวอย่างแสดงยอด Like มากที่สุดในเพจอินสตาแกรม 
 
Do You Believe in Social Stats? 
ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลอุตสาหกรรมธนาคาร 
Number of Likes 
Page A: 1.9 M Likes  300,000 Active Users 
Page B: 2.5 M Likes  100,000 Active Users 
ตามจ านวนที่เห็นเราสามารถเก็บข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลที่เห็นบางครั้งอาจยังไม่จ าเป็นต้องเชื่อ
ในสิ่งที่เห็น เพราะอาจมีการสร้างข้อมูลเทียมขึ้นมาได้ด้วยการใช้เครื่องมือในการฟีดข้อมูลบางอย่าง หรือพฤติกรรม
ของข้อมูลบางอย่างที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องการ ดังนั้นจ าเป็นต้องวิเคราะห แยกแยะ ตรวจสอบ  
หรือ Analyze ข้อมูลก่อนการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 
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Pages and Users Collecting 

• One Month 

• 80,884 Pages  

• 643,157 Posts  

• 106,638,220 Users 

• 411,509,369 Interactions  
 
Samples of Very Close Pages 
ตัวอย่างเพจเกี่ยวกับการเช่ารถ ที่มียอดไลค์จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเพจเกี่ยวกับฟุตบอล กลุ่มผู้ใช้เดียวกัน ที่บางครั้งอาจไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างของเพจน้องมุกกี้ เน็ตไอดอลที่มียอดไลค์จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

21 

The most active pages are 
กราฟข้อมูลแสดงการโพสต์ 
 
 
 
 
 
 
กราฟข้อมูลแสดงการ Like 
 
 
 
 
 

For marketer, when is the best time to post something on FB? 

 
กราฟบน: แสดงข้อมูลวันอะไรดี 
กราฟล่าง: แสดงข้อมูลช่วงเวลา 
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Characteristics of FB posts คุณลักษณะของโพสต์ 
กราฟแสดงข้อมูลคุณลักษณะของการโพสต์ของผู้ใช้ 

ซ้าย: ช่วงเวลา  ขวา: จ านวนยอด Like 

 
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ หากสนใจการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเข้าไปดู Source Code ได้ที ่www.sukree.net 
 
ตัวอย่างการแท๊กข้อมูลการโพสต์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากข่าว 7 วันอันตราย 
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ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเชิงสถิติของแฮชแท็กที่คนไทยใช้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 
AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
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Big Data and IOT Analysis 
Mr. Joerg Mutsch, Pentaho 
 

IOT Analytics 
What is IoT Analytics? 

 
 Companies who manufacture, ship and sell goods have a sophisticated supply chains. 
 The large variety of machinery and complex logistical demands make it challenging to 

run a profitable business. 
 Production delays, halted deliveries due to inclement weather, and machine failure 

can increase the cost to maintain operations and result in lost revenue opportunities. 
 IoT systems with sensors & actuators connected by computer networks, can improve 

operations by helping to monitor or manage the status, health and actions of 
connected things. 

 These systems generate massive amounts of sensor data and companies are a 
comprehensive way to harness the volume and variety of data. 

 IoT analytics is an ability to capture this sensor data, integrate and blend it with other 
data, infer something from that blend, and take action to ultimately improve business 
performance.  

 With the advances in big data, machine learning and IoT systems, companies that are 
already investing in IoT and data analytics will win…companies like Amazon. 
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IoT is a Big Data Problem 

 
 IoT is a big data problem…when you look at just sensor data alone, you will see a huge 

volume and variety of data in different formats and structures. 
 

Contextualize the Data 

 
 The variety of data across an enterprise includes data that is unstructured like videos and 

images, semi-structured like machine data log files and structured.  How do we 
contextualize and blend all of these sources.  Pentaho IoT analytics provides you with 
the ability to quickly build data pipelines from edge to outcome to ingest, process, blend, 
prepare, apply machine learning and take action. 

 
Contextualize the Data 

 
 The variety of data across an enterprise includes data that is unstructured like videos and 

images, semi-structured like machine data log files and structured.  How do we 
contextualize and blend all of these sources.  Pentaho IoT analytics provides you with 
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the ability to quickly build data pipelines from edge to outcome to ingest, process, blend, 
prepare, apply machine learning and take action. 

 
IoT Analytics Value Tenants 

 
 Pentaho IoT capabilities can be summed up in the 3 basic value tenants.  1) Sense & 

Capture 2) Integrate and Blend and 3) Infer and Act. 
 When you combine these 3 IoT value tenants, you can achieve powerful business 

outcomes.  Lets take a close look at each. 
  

 
 
 Sense and capture maps to the Asset Mgmt Module.  Secure provisioning, modeling and 

management of your assets such as trains, vehicles, machines, etc..  This includes 
modeling your asset (aka creating a digital twin), registering its sensors, and then capturing, 
streaming and storing the sensor or machine generated data.  
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 Integrate and blend maps to the Data Refinery Module.  The IoT data refinery is the 
processing engine to validate, cleans, process, blend, stream and propagate data.  This is 
the workhorse module critical for correlating multiple sensors and data sources. 

 
 

 
 Infer and act maps to the Analytics Module.  The application of machine learning, 

reporting, alerting, and workflow integration to blended data is the catalyst for action and 
achieving the desired business outcome.  

 

 
 

 We have combined these 3 core modules for an Edge to Outcome platform with 
flexibility to integrate with your current data architecture and tools to develop any IoT 
use case. 

 Based on your current environment and IoT capabilities, which of these 3 modules is 
most relevant for your organization? (use in discovery call to find the pain) 

 Lets now go into the demonstration. 
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IoT Platform Demo Scenario 
Big Fleet (222 Vehicles) 

 
 The demonstration is based on Big 

Fleet, a fictional fleet management 
company.  Big Fleet has invested in a web-
based fleet mgmt platform from Pentaho to 
manage a 222 vehicle truck fleet consisting 
of 3 types of trucks – Heavy, Light & Utility.   

 
Asset Model Types 

 
 The three vehicle types, heavy, light and utility are modeled as asset avatar types in the 

Asset Mgmt Module. 
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Hierarchical Vehicle Modeling 

 
 Let’s look at how the Big Fleet utility vehicles are modeled.  We can see a screenshot of 

an active dashboard diagram of the truck, 6 truck sensors, and a hierarchical asset model.   
 (click) These lines map the air pressure sensor data from the dashboard to the asset 

model or “digital twin”. 
 (click) The flow at the bottom represents the sensor data journey, and at this point we 

are capturing the sensor data from the truck and streaming it as JSON data stored in a 
NoSQL database. 

 

 
IoT is much more than just sensor data.  Most use cases require blending contextual data 

with sensor data to achieve the desired business outcomes of: 
 Real time fleet status and health 
 Repair recommendations 
 Optimized maintenance scheduling 
 Automated parts ordering 
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Pentaho’s IoT Analytics Workflow Orchestration 

 
 Ingest and process machine and sensor data (batch or stream) into Hadoop from 

messaging services, web APIs, and data files 
 Blend traditional data with sensor and machine data from data warehouses, enterprise 

applications, social media and more 
 Prepare, model, and explore semi-structured and unstructured data sets  
 Operationalize R, Python, or Weka models and machine learning functions as a part of the 

data integration workflow  
 Uncover meaningful patterns in equipment and device data with visualizations, interactive 

reporting, ad hoc analysis and custom dashboards  
 Embed Pentaho IoT analytics into Line of Business applications to deliver reports or 

visualizations to end users 
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Fleet Management Demonstration 
Why Pentaho? 

 

 
 

 We have over 20+ IOT deployment using Big Data to solve IOT Analytics problems 
 Over 30+ data scientists supporting customer needs 
 Our collaboration with Hitachi will bring us further expertise in Industrial IOT 

 
Social Network Analysis  
Joerg Mutsch,  Solutions Engineer APAC 
 

Social network 
A social structure that represents the relationships between people 
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How to do Network Analysis 
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How to measure how separated we are? 
Diameter 
Longest path among all pairs 

How many steps a person has to take to reach anyone 
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Infrastructure and Application of Block Chain 
โครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้บล็อคเชน 
โดย อ.ดร.ยรรยง  เต็งอ านวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

Public Key Infrastructure  
การใช้งานรูปแบบนี้เป็นระบบการรับส่งข้อความจดหมายเอกสารขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องใช้ Key Prepare ในการ
เข้ารหัสทั้งผู้ส่งและผู้รับทั้งสองทาง เพ่ือป้องกันข้อมูลรั่วไหล 

 
 Blockchain คือ สมุดบัญชีที่คอยควบคุมดูแลการจัดเก็บ ทุกๆ ข้อมูลหรือ ทุกๆ กิจกรรมของการ
ติดต่อสื่อสาร (Transaction) ที่เติบโตขึ้นตลอดเวลา เปรียบเสมือนตู้นิรภัยที่ช่วยรักษาและป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล มีลักษณะที่มีการส าเนาไว้ทั่วโลก โดยมีการจัดเก็บที่มั่นคง โปร่งใส  
 

 
 
 อะไรก็ได้ที่ต้องการเก็บข้อมูล Database ฐานข้อมูล 

 File แฟ้ม 
 Ledger สมุดบัญชี 
 Repository คลังข้อมูล 
 Register ทะเบียน 
 Safe ตู้เซฟ 
  Document Cabinet ตู้เก็บเอกสาร 

 
แล้วดีกว่าอย่างไร 

 ตู้เก็บเอกสารนิรภัย 
 Distributed ledger 
 Secure database / record / repository 
 High Availability (HA) – อึด 
 Immutable 
  Non-centralized 
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 ระบบบันทึกกลาง 
sintermediation – โยนพ่อค้าคนกลางทิ้ง 
  ติดต่อผ่านเน็ต ผู้บริโภค ถึง ผู้ผลิต 
  จ่ายเงินทาเน็ต 
  เงื่อนไขฝังอยู่ในการจ่ายเงิน 
  หลักฐานชัดเจน โปร่งใส ไม่โกง 
  ภาษีเก็บได้เต็ม 
  ไม่มีใต้โต๊ะ / คนกลาง 

 
Blockchain มี 5 จุดเด่นที่แตกต่าง จากระบบฐานข้อมูลเท่าไปคือ 

 แชร์ข้อมูลออกสู่สาธารณะ – Servers หรือ Node ต่างๆจะมีหน้าที่ดูแลข้อมูล “แหล่งเก็บบันทึก
ข้อมูล” หรือที่เราเรียกว่า “Block” และทุกๆ Node จะมีความสามารถท่ีดูได้ว่า ข้อมูล Transaction นั้นๆถูก
จัดเก็บใน “Block” ใด (ข้อมูลจะมีการเข้ารหัส Hash) 

 ไม่มีศูนย์กลาง (Decentralized) ในการ ตรวจสอบข้อมูล Transaction ใดๆ ที่เกิดขึ้น 
 มีความปลอดภัย (Secure) ข้อมูลที่จัดเก็บใน Block จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง, เอาค่าคืนกลับมาได้ 

หรือแม้กระทั่งท าลายข้อมูลนั้นก็ตาม 
 มีความน่าเชื่อถือ (Trusted) ด้วยธรรมชาติของการไม่มีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล ดังนั้น ระบบจึง

ต้องฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เมื่อมี Transaction เกิดข้ึนจากคนที่ไม่รู้จัก 
 ท างานอัตโนมัติ (Automated) Software จะถูกเขียนขึ้นให้ป้องกันการเขียนข้อมูลซ้ าซ้อน และ

การจัดเก็บข้อมูล Transaction ก็ด าเนินการแบบอัตโนมัติเช่นกัน 
 

คุณสมบัติและข้อดีของ Blockchain   
 ข้อมูลเชื่อถือได้ แก้ไขไม่ได้ ไม่สูญหาย เพราะมีส าเนาได้ทั่วโลก 
 สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้  

 
Blockchain it works บล็อคเชนท างานอย่างไร  

บล็อกเชน  คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูลของพวกเราแต่ละคนเข้าด้วยกัน   และสิ่งที่เราให้ใช้เป็นโทเคนเพื่อส่งต่อ
กันไปมาในระบบนี้ อย่างเช่นบัตรส่วนลด ก็คือบิทคอยน์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถมาปรับปรุงและเปลี่ยนชีวิตของ
เราไดห้ลายเรื่อง และถ้ามองในมุมของการเงิน เราสามารถโอนบิทคอยน์เพ่ือด าเนินธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่นการโอนหรือรับเงินได้ โดยไม่ต้องไปติดต่อคนกลาง หรือบุคคลที่สาม สี่ หรือห้า ให้
วุ่นวายเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ท าให้ค่าใช้จ่ายและบริการต่างๆ นั้นถูกลง แต่ข้อมูลที่ได้นั้นมีความ
น่าเชื่อถือและแม่นย ามากยิ่งข้ึนด้วย ดังนั้น การท างานของบล็อกเชน – เปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์เป็นคน โดยแต่ละ 
Node ที่เห็นจะเป็นแต่ละเรื่องที่เชื่อมโยง 
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จากรูปจะเห็นว่าทุก Block จะถูกสร้างขึ้น ก็ต่อเมื่อมีหลายๆ Node ตกลงว่าจะยอมรับและมีการตรวจสอบว่า 
Transaction นั้นถูกต้อง กระบวนการนี้จึงถูกเรียกว่า “Distributed Ledger” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ การ
เก็บข้อมูลไว้ส่วนกลาง เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ จึงมีค าถามถัดมาว่าแล้วถ้า Node นั้นๆ เกิดปิดเครื่องขึ้นมาจะท า
ยังไง ดังนั้นจึงมีคนสร้าง Server ไว้ให้กระบวนการนี้นั่นเอง หรือเรามักจะเรียกว่าการ Mining   

นอกจากนี้ การตรวจสอบความถูกต้อง Block นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ 
1. PROOF OF WORK (POW) กระบวนการตรวจสอบว่า Ledger หรือ บัญชีข้อมูลนี้ ไม่ได้ถูกแฮกเข้ามา 

ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี้จะต้องใช้ Computer เข้ามาช่วย (เครื่องที่ Mining นั่นเอง) 
2. PROOF OF STAKE ในขณะที่ Computer ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เข้ารหัส เจ้า Proof of stake 

ก็จะตรวจสอบความเป็นเจ้าของ ด้วยจ านวนที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน 

Blockchain มีหน้าที่หลักๆ 2 อย่างคือ ควบคุมข้อมูลและป้องกันการซ้ าข้อมูล ซึ่งใน 1 Block จประกอบ
ด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 

 ID ประจ า Block ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่ม ที่เข้ารหัส Hash ไว้ 
 ID ของ Block ก่อนหน้านี้ ซึ่งเข้ารหัส Hash ไว้เช่นกัน 
 ข้อมูล Transaction ซึ่งอาจจะมีเพียง 1 Transaction หรือมากกว่านั้นก็ได้ 
 Public Key ที่บอกว่า Block นี้เป็นของใคร ใครส่งให้ใคร ใครเป็นผู้รับ 

ดังนั้น จึงเป็นกระบวนการที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ เพราะทุกคนสามารถช่วยกันตรวจสอบได้ท่ัวโลก 
 

ภายในข้อมูลบัญชี (Ledger) นั้นจะไม่มีการเก็บข้อมูลเจ้าของ แต่จะเก็บเพียงข้อมูล Transaction ทั้งหมด
ที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้ กระเป๋าตังส์ (Wallet) จะสามารถอ้างอิงไปยังเจ้าของผ่านทางข้อมูล Transaction ที่
ผ่านมานั่นเอง 
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ตัวอย่างแสดงการท างานของ Blockchain 
 

 
Source: 
https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAdXAAAAJGM2NDBkNjAwL 
Tk1MjUtNDJlMS04NjRhLTIwNThhZDc3OWQyYw.jpg 
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 ประโยชน์ของบล็อกเชน 

 โปร่งใส- Transparency ช่วยสร้างระบบความปลอดภัย ตรวจสอบได้ 
 โกง – Fraud  หมดปัญหาเรื่องการโกง 
 บริการดี - Efficient & Innovative Services 

  Sources: http://www.businessofgovernment.org/blog/business-
government/blockchain-government-0 

 
 

 
 

http://www.businessofgovernment.org/blog/business-government/blockchain-government-0
http://www.businessofgovernment.org/blog/business-government/blockchain-government-0
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Source: https://www.quora.com/What-are-the-mostpromising-blockchain-platforms-in-2017 
 

เทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้นมาพร้อมกับบล็อกเชน (Blockchain) คือ บิทคอยน์ (Bitcoin) ถือเป็นอีกหนึ่งใน
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับทางด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fintech) ท่ีก าลังเกิดขึ้น ซึ่งท้ังบรรดา Tech 
Startup หรือธนาคารต่างๆ ได้หันมาศึกษาและพฒันาบล็อกเชนกันอย่างจริงจังเพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บรโิภคในยุคปัจจุบันท่ีนิยมซื้อ-ขายหรือท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น 

สาเหตุที่บิทคอยน์และบล็อกเชนได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ นอกจากการตอบโจทย์เรื่องความสะดวก
และรวดเร็วแล้ว ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ต่ ากว่าบัตรเครดิต เพราะไม่มีตัวกลางอย่างสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารในการท าธุรกรรม ยกตัวอย่าง  ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียในการช าระสินค้าด้วยบัตรเครดิต โดยปกติจะอยู่
ที่ประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ แต่การช าระสินค้าผ่านบิทคอยน์จะเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าถูก
กว่ามากหลายเท่าตัว 

 
 

https://www.quora.com/What-are-the-mostpromising-blockchain-platforms-in-2017
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Bitcoin and Wallet 
 

 
 
Bitcoin เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการให้ทิปหรือบริจาคผ่านทางอินเทอร์เน็ต การบริจาค

สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งจะช่วยให้มีทางการเงินที่ดีและมีความโปร่งใสมากขึ้นส าหรับ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร นอกจากนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติการบริจาคใน Bitcoin จะ
ประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้นส าหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาในการตอบสนองระหว่างประเทศและมีประสิทธิภาพมากใน
การโอนคุณค่าแม้ว่าจะยังมีความคิดริเริ่มน้อยมากเราก็สามารถเห็นได้แล้ว โครงการ crowdfunding แรกที่
เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งมากข้ึน 

Bitcoin เป็นชื่อเรียกสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกที่บูมขึ้นมา ส่วน Blockchain เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีที่ใช้
ประมวลผล Bitcoin นั่นเอง ทั้งสองส่วนถูกคิดค้นโดยบุรุษปริศนา Satoshi Nakamoto ที่ทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขา
คือใคร ตอนนี้ Nakamoto หายสาบสูญไปแล้ว งานพัฒนาซอฟต์แวร์ Bitcoin จึงไปอยู่กับองค์กรไม่หวังผลก าไร 
Bitcoin Foundation ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนอ่ืนๆ ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา 

 Bitcoin (ตัวย่อ BTC) : ชื่อเรียกสกุลเงิน 
 Blockchain : เทคโนโลยีเบื้องหลัง  
 Bitcoin Foundation : องค์กรผู้รับผิดชอบ 

แน่นอนว่าเมื่อ Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มาก่อนใคร ความนิยมใน Bitcoin จึงน ามาเป็นอันดับหนึ่ง ทุก
วันนี้มีการประเมินกันว่ามูลค่าของ Bitcoin ทั้งหมดในตลาดอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 แสนล้านบาท) 
แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีนี้ยังใหม่และยังไม่คงที่ ดังนั้นในการลงทุน Bitcoin จึงยังมีความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ 
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หลักการของ Bitcon จะมี  Bitcon Address ผ่าน hash ซึ่งหากมีการแก้ไข Block ใด Block หนึ่งสายโว่

จะท าการแฮชรัสที่อยู่ให้ใหม่ ซึ่งป้องกันการแก้ไข 
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A Bitcoin Address - an example 

 
Bitcoin Address เกิดขึ้นจาก Encryption ที่เคยใช้งาน Bitcoin เป็นชุดตัวเลขและตัวอักษรยาวๆ ที่

เรียกว่า Address ซึ่งใช้ส าหรับรับเงินหรือส่งเงินไปให้คนอ่ืนๆ จาก Encryption (การเข้ารหัส) ซึ่งมีส าหรับแปลง
ข้อความเพ่ือไม่ให้คนอื่นๆ สามารถเห็นข้อความของเราได้ เช่น หากเราต้องการซ่อนค าว่า “Blockchain” ไม่ให้ใคร
อ่านออก แบบง่ายๆ เลยผมก็จะขยับตัวอักษรมา 3 step เช่น ตัวอักษร a ก็จะกลายเป็น d ฉะนั้นข้อความก็จะถูก
ดัดแปลงเป็น “Eorfnfkdlq” เป็นต้น  

ดังนั้น Bitcoin Address จึงเกิดจากการสร้างคู่กุญแจขึ้นมาก่อน ซึ่งการสร้างนี้เราจะได้ public key และ 
private key ขึ้นมา โดย น าเอา public key มาสร้างเป็น hash โดยท าสิ่งที่เรียกว่า double hashing ซึ่ง step ใน
การสร้าง hash เป็นดังนี้ สร้าง hash ของ public key ด้วยวิธีการ SHA256 สร้าง hash อีกครั้ง  ด้วยวิธีการ 
RIPEMD160 โดยผลลัพธ์จากการ hash นี้เราจะได้ข้อมูลที่มีขนาด 20 byte หรือ 160 bit ตามชื่อ hash function  
ซึ่ง “Hash” หรือ “Message Digest” เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ท าให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไร 
ขนาดเท่าไหร่ ไม่ส าคญัว่าคือข้อมูลอะไร ย่อยลงมาเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้ารหัสข้อมูลเหมือนกัน 
แต่จะพิเศษกว่าตรงที่ข้อมูลที่ได้จากการท า Hash นั้นจะถอดกลับเป็นข้อความต้นฉบับไม่ได้ และจะมีหน้าตาต่างกัน
ตามแต่ละข้อมูลตัวตั้งต้น แต่ทุกข้อมูลที่ถูกย่อยลงมาจะมีขนาดเท่าๆ กันเสมอตามแต่ละวิธีการย่อย และวิธีการย่อย
ข้อมูลหรือเรียกแบบภาษาเทคนิคว่า “Cryptographic Hash Function” หรือ “Message Digest Algorithm”    
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How a Bitcoin Transaction works 
 

 
หนีงบล็อคจะประกอบด้วย Hash+Nonce= New Hash value ปัจจุบันมีเครื่องที่ใช้วัดระดับ hash เป็น

ล้านๆ  Hash ต่อวินาที 

 
และเมื่อมี Transaction เกิดขึ้น เจ้าตัว ‘Smart Contracts’ จะท างานด้วยตัวมันเองทันที ซึ่งตัว Smart 

Contracts นี้ยังยอมให้เราสามารถเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ Blockchain Transaction ได้ ซึ่ง
ในส่วนของ Application ที่นักพัฒนาจะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็จะเริ่มที่ Smart Contracts เป็นส่วนใหญ่นั่นเอง และ
หากย้อนกลับเรื่อง Transaction อีกเล็กน้อย Blockchain สามารถใช้ท าอะไรได้หลายอย่าง หน้าตาของ 
Transaction ก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทของงานที่ใช้ แต่ส าหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้ว Bitcoin ก็ออกแบบทุก
อย่างมาดีแล้ว 

มีหลายๆธุรกิจได้มีการน า Smart Contracts ไปใช้ เช่นในประเทศ ฮอนดูรัส ก็เป็นประเทศแรกที่ได้มีการ
น า Smart Contracts ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการขายต่อ/โอนทรัพย์สิน 

 
 
 

https://www.blockchain.in.th/
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Wallet  คือ software ที่ท าการบริการ private key ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจไขตู้เซฟเข้าไปหยิบ Bitcoin 

ของเรามาใช้จ่ายในการโอนไปยัง address อ่ืนได้ 
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Address ต่างจาก Wallet ยังไง  
Address คือ ที่อยู่ที่เป็นที่เก็บ Bitcoin เอาไว้ เปรียบเสมือนเลขบัญชี ใน Blockchain นั้น โดย Address 

จะถูกสร้างมาจาก private key และ Address จะถูกปลดล็อคด้วย private key ตัวที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้น ท าให้
ใครก็ตามที่จะเอา Bitcoin จากใน Address นี้ไปใช้จะต้องมี private key ที่ถูกต้อง นั่นแปลว่า private key เป็น
สิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการรักษา Bitcoin หรือเงินดิจิตอลสกุลอ่ืนๆให้ปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราต้องเก็บให้มิดชิดไม่ให้
ผู้อื่นได้ไป 

ใส่ Address ที่ต้องการทราบยอดเงินไปในช่อง search ตัวเว็บจะพาเราไปหน้าเว็บแบบด้านบน ที่จะโชว์ว่า
ที่ Address นี้มี transaction เข้าออกเป็นยังไงบ้าง จ านวนเท่าไร เมื่อไร และยอดปัจจุบันมีเท่าไร  
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สรุปการเปรียบเทียบแบบง่ายๆอีกครั้ง 
– Address คือ ตู้เซฟไว้เก็บเงิน 
– Private key คือ กุญแจไว้ปลดล็อคตู้เซฟ 
– Wallet คือ ที่ที่เราเก็บกุญแจและตู้เซฟเอาไว้อย่างปลอดภัย 

 
  Hot Wallet เป็น Wallet ที่สะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากที่สุด สาเหตุที่ต้องใช้ชื่อว่า Hot wallet หรือ
กระเป๋าร้อน นั่นเป็นเพราะลักษณะการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะส าหรับการจ่ายเงินแบบเร่งรีบอย่างเช่นใน
ร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้า เนื่องจากมันคือ Online Wallet ที่เราสามารถสมัครใช้บริการแล้วโอนเงินเข้า 
Wallet Address ได้เลย เวลาจะโอนเงิน Online Wallet นี้ก็จัดการ private key ให้เพ่ือน าเงินออกมาโอนได้โดย
เราอาจจะไม่เคยเห็น private key จริงๆเลยด้วยซ้ า และถ้าเว็บนั้นมี HTTPS   ก็จะยิ่งเพ่ิมความปลอดภัยในการส่ง
ข้อมูล ในสมัยนี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บน Cloud ที่มีมาตรฐาน ก็ยิ่งยากที่จะถูก Hacker โจมตี เปรียบเทียบได้ว่า 
Hot Wallet คือ ธนาคารที่คอยดูแลเงินฝากของเรา แต่ความสะดวกสบายนี้ก็แลกมากับการที่เราต้องเชื่อมั่นใน 
Online Wallet นี้ว่าเขาจะไม่ชักดาบโกงเรา แล้วหายไปพร้อมกับ Bitcoin ที่เรามี เพราะกุญแจก็อยู่กับเจ้าของ 
Online Wallet เขาคิดจะฮุบเอา Bitcoin ไปเมื่อไรก็ได้ จึงต้องเลือก Wallet ที่มีความน่าเชื่อถือ 
  

Cold Storage เป็นการเก็บ Bitcoin ไว้ในที่ท่ีอยู่นอกเหนือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น การเก็บ 
Wallet ไว้ใน USB Thumb Drive หรือ การใช้ Paper Wallet วิธีนี้ เราจะเป็นผู้จัดการ private key เองโดยใน
กรณีของ USB เราจะเก็บค่าของ private key ไว้ในนั้น ส่วนของ Paper Wallet ตัว private key จะแปะอยู่บน
กระดาษ เมื่อต้องการจะใช้ Bitcoin ใน Wallet นี้ ก็จะต้องเอา private key ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ต
เพ่ือไขตู้เซฟเปิดออกแล้วท าการโอน Bitcoin 

ข้อดีของมันคือ กุญแจตู้เซฟ หรือ private key จะอยู่ที่ตัวเรา เราจัดการเอง และการที่ไม่ให้อินเตอร์เน็ตมา
ยุ่งกับ private key ของเราก็ป้องกันการถูกไวรัสที่จะมาขโมย private key นี้ได้ แต่จังหวะตอนหยิบออกมาใช้ก็
ต้องระวังว่าต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย และ USB ที่ใช้เก็บก็ต้องปลอดไวรัส 
ข้อเสีย คือ ความยุ่งยากในการที่เราจะต้องน า Cold Storage Wallet นี้มาต่อกับอินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่จะใช้งาน ซึ่ง
ขั้นตอนก็มีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรือวิธีการที่เราเลือก วิธีที่ง่ายที่สุด น่าจะเป็นการใช้ Online Wallet 
ชื่อ Mycelium ที่มี option ในการ import private key ของตัวเราเอง ท าให้ใช้คู่กับ Cold Storage ได้ อีกความ
ยุ่งยาก คือ การจัดเก็บ เราต้องมั่นใจว่า Cold Storage นี้จะไม่หาย หรือ ลืมทิ้งไว้ที่ไหน มีผู้ใช้บางคนถึงกับเข้ารหัส 
private key ของตัวเองแล้วเก็บไว้ในหลายๆที่ เพ่ือกันว่าถ้าหายแล้ว เขาจะได้มีตัวส ารองที่เอาออกมาใช้แทนได้ 
ส าหรับเว็บแลกเปลี่ยน Bitcoin บางที่ ถึงกับมีการน า Cold Storage ไปฝากไว้ในตู้เซฟจริงๆที่ธนาคารเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้แม้แต่คนไปเข้าถึง Wallet และ Address นี้ได ้
 

Hardware Wallet แก้ปัญหาความยุ่งยากของ Cold Storage โดยการสร้างฮาร์ดแวร์พิเศษที่เก็บ 
private key ไว้อย่างปลอดภัย และเมื่อต้องการที่จะใช้จ่าย Bitcoin จาก Wallet นี้ ก็แค่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้ว

https://siamblockchain.com/2017/06/19/secure-your-bitcoin/
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เข้าโปรแกรม หรือเว็บไซต์ส าหรับ Hardware Wallet นี้ที่ออกแบบมาพิเศษเพ่ือความปลอดภัย ก็จะสามารถโอน
เงินได้ เปรียบเสมือนมีบอดี้การ์ดส่วนตัวไว้เฝ้ากุญแจตู้เซฟของเรา 

ความแตกต่างระหว่าง Hardware wallet กับ Cold storage คือ Hardware wallet นั้นถูกออกแบบมา
ส าหรับใช้ในการเก็บเหรียญคริปโตโดยเฉพาะ มีระบบ UI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ใช้งานง่าย ข้อสังเกตอีกข้อคือใน 
Hardware wallet บางตัวเราไม่ได้เก็บเหรียญคริปโตในตัวของอุปกรณ์ แต่มันท าหน้าที่เปรียบเสมือนสแตมป์ที่ช่วย
อนุมัตการถอนเหรียญคริปโตอีกทีหนึ่ง 

ข้อเสียของมัน ณ ตอนนี้ คงเป็นราคาที่แพงพอสมควร ส าหรับอุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษ ซึ่งผู้ผลิตการันตี
ว่าไม่มีไวรัส และถูกเจาะข้อมูลออกไปไม่ได้ สิ่งเดียวที่จะสามารถวิ่งเข้าไปใน Hardware Wallet นี้คือ transaction 
ของ Bitcoin เพ่ือให้ Hardware Wallet นี้ใช้ private key ที่เก็บไว้อย่างแน่นหน้าในการปลดตู้เซฟเพ่ือเอา 
Bitcoin ออกมา 
 

Bitcoin Mining คืออะไร 
Bitcoin Mining คือการค านวนหาค่า Block Chain หรือค่าของตัวเลขที่เก็บข้อมูลของทุกๆ Transaction 

(หรือการจ่ายเงินผ่าน Bitcoin) ที่ผ่านมาในเน๊ตเวิร์คนั้นเกิดขึ้นจริง ซึ่งการค านวนดังกล่าวจะต้องเป็นการค านวนที่”
ยาก” แต่สามารถถอดรหัสได้ “ง่าย”  โดยที่การค านวนดังกล่าวจะเป็นการช่วยคอนเฟิร์มและตรวจสอบความ
ถูกต้องของ Transaction ที่ผ่านมาด้วย ว่าของแท้หรือว่าถูกท าปลอมขึ้นมา ซึ่งการค านวนดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้
พลังในการค านวนที่สูงมาก ผู้ออกแบบระบบจึงให้การค านวนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนกลับมา 1 Block ต่อ 25 
Bitcoin ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะถูกปรับโดยอัลกอริธึมในโปรแกรม Mining อย่างอัตโนมัติเพ่ือเป็นการควบคุม 
Supply ของจ านวน Bitcoin ที่จะถูกสร้างขึ้นในระบบให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเงินเฟ้อ โดยที่ เราถึงเรียก
กระบวนการดังกล่าวว่าการท าเหมืองบิทคอย Bitcoin Mining 

ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นท าเหมือง Bitcoin บ้างจะต้องท าอย่างไร สิ่งที่เราต้องท าคือเปิดคอมพิวเตอร์ที่รัน
โปรแกรมค านวนดังกล่าวทิ้งไว้ แค่นั้นเอง   
 

Hardware 
ในปัจจุบันนี้ เราสามารถท า Bitcoin Mining ไดโ้ดยอาศัยฮาร์ดแวร์ได้ 4 วิธีดังกล่าว 

1. CPU – สมัยแรกตั้งแต่เริ่มต้นมีการใช้งาน Bitcoin การใช้ CPU เป็นแค่วิธีเดียวในการท า Bitcoin 
Mining เท่านั้น แต่ประสิทธิภาพที่ได้จากการท า Bitcoin Mining วิธีนี้ค่อนข้างต่ า ประมาณ 1-2 MH/s เท่านั้น 
โดยที่หน่วยที่เราใช้ในการวัดความเร็วในการท า Bitcoin Mining นั้น เราจะวัดเป็น Hash Rate (Mhash/s) 

2. Graphic Cards – ต่อมา ได้มีการเขียนซอฟท์แวร์เพ่ือให้กราฟฟิคการ์ด สามารถท าการค านวนดังกล่าว
แทนที่ CPU ท าให้มีการใช้ GPU Mining กันอย่างแพร่หลาย โดยที่การ์ดยี่ห้อ ATi จะมีสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม
กับการท า Mining มากกว่ายี่ห้อ nVidia ท าให้เป็นที่นิยมมากกว่ามาก โดยที่จะต้องลง Drivers ที่รู้จัก OpenCL 
การ์ดจอรุ่นล่าสุดที่ท า Hash Rate ได้สูงสุดตอนนี้คือ 7990 อยู่ที่ประมาณ 1200 Mhash/s 
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3. FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) ก่อนหน้านี้ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มา
แทน GPU Mining แต่เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านราคาท่ีสูงเมื่อเทียบกับ Hash Rate ที่ได้ ท าให้ไม่ได้รับความนิยม
เท่าท่ีควร 

4. ASICs (Application-specific integrated circuits) เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการออกแบบ วงจรเฉพาะ
ทางท่ีท าเฉพาะแค่การท า Bitcoin Mining อย่างเดียว โดยที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการลงทุนและก าลังไฟที่ใช้ 
แต่เนื่องจากความซับซ้อนของวงจรที่ต้องการเงินลงทุนสูงมาก ท าให้ตอนนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
 
  ส าหรับด้านซอฟท์แวร์ การท า Mining นั้น มีได้สองวิธี คือ Solo Mining กับ Pool Mining – เนื่องจาก
การที่จะค้นหา Block นั้นใช้เวลานานหลายเดือน ในบางครั้งอาจจะเป็นปี ถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพของเครื่องของคุณ
ไม่สูงพอ ท าให้มีการคิดค้นระบบ Pool Mining ที่เป็นการรวมตัวกันของ Miners แล้วท าการแบ่งผลตอบแทนที่ได้
จากการท า Mining ออกมาเป็นผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อสังเกตที่ควรทราบ 

 ระบบแฮชไม่ได้ท าไว้ให้ miner ไม่สะดวกอย่างเดียว แต่ยังท าให้แฮคเกอร์แก้ไขเนื้อหา block ได้
ยากอีกด้วย เพราะจะต้องหาค่าแฮชใหม่ที่เป็นไปตามกฎเดิม แถมการจะเขียนทับข้อมูลเก่านั้น ไม่ใช่แค่หาแฮชได้
อย่างเดียว จะต้องหาให้เร็วกว่า miner ทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้พลังประมวลผลจ านวนมหาศาล แต่ได้ประโยชน์
น้อย ฉะนั้น ยิ่งมี miner มาก ค่าความยากก็ยิ่งยาก และยิ่งความยากมากข้ึน ก็ท าให้การฉ้อโกงในลักษณะนี้เป็นไป
ได้ยาก (ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่าความยากมีค่ามากจนอาจจะต้องใช้อุปกรณ์หลายพันล้านเหรียญเพ่ือจะเขียนทับธุรกรรม
รายการเดียว) 

 การหา block นั้นเริ่มที่ 50 แล้วหักครึ่งไปเรื่อยๆ จนเหลือ 0 ฉะนั้นถึงจุดนึงจะไม่มี bitcoin เกิด
ใหม่อีกแล้ว ในระบบจะมีมากที่สุดแค่ประมาณ 21 ล้าน BTC 

 นอกจากท่ีบอกว่าจ านวน miner ปัจจุบันมีมากและอุปกรณ์ก็ความเร็วสูงแล้ว ยังมีนวัตกรรมใหม่มา
อีกดว้ย คือในสมัยแรกคนใช้ CPU ธรรมดาประมวลผล แต่วันดีคืนดีมีคนคิดว่า เออ การ์ดจอท่ีเราไว้เล่นเกมเนี่ยมัน
คิดเลขแบบเดียวกันนี้เร็วกว่าเป็นร้อยเท่า ฉะนั้นโลกก็เปลี่ยน  แถมในปัจจุบันมันยังมีบริษัทที่คิดมากไปกว่านั้น 
พัฒนาอุปกรณ์เฉพาะทางกันไปเลย เรียกได้ว่าเร็วแรงกว่าการ์ดจอเสียอีก พวกนี้คือความเสี่ยงของการลงทุน 
Bitcoin miner เพราะสักวันอาจจะโดนเทคโนโลยีใหม่แซงหน้าไปไม่เห็นฝุ่นได้ 

 การขุด Bitcoin ไม่ใช่การได้เงินฟรีๆ มันต้องลงทุนอุปกรณ์ และยังกินไฟฟ้า ฉะนั้นถ้าคุณต้องจ่ายค่า
ไฟเอง การจะได้ก าไรไม่ใช่เรื่องง่าย   

 ทุกอย่างใน Bitcoin ไม่มีองค์กรกลาง การขุดก็เช่นเดียวกัน ทุกคนในระบบยอมรับกฎเดียวกัน   
 ปัจจัยต่างๆ อาจไม่ได้เกี่ยวอข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆ มูลค่า Bitcoin เปลี่ยน มัน

อาจจะท าให้การขุดเกิดหรือตายได้เลย แต่อย่าลืมว่าถ้าขุดแล้วเจ๊ง ก็จะมีคนเลิก ความยากของระบบก็จะปรับลง แต่
ก็ต้องใช้เวลา 

http://en.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array
http://en.wikipedia.org/wiki/Application-specific_integrated_circuit
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Bitcoin Cloud Mining คืออะไรและท างานอย่างไร  
ระบบ cloud mining คือการแชร์พลังในการขุดของเครื่องขุดท่ีรันจากเครื่องตัวแม่ โดยผู้ใช้บริการสามารถ

ที่จะใช้แค่เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และการเป๋าเก็บ Bitcoin เพียงแค่นั้นกส็ามารถที่จะขุด Bitcoin ผ่านระบบ 
cloud mining ได ้
 

ข้อเสีย 
 ความเสี่ยงต่อการถูกหลอกและโกง 
 การขุดเหรียญที่ในบางครั้งไม่โปร่งใส 
 ไม่สนุก (ถ้าหากคุณเป็นกีคที่ชอบระกอบอุปกรณ์เอง!) 
 ก าไรค่อนข้างต่ า (เนื่องจากเจ้าของ cloud ก็ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เหมือนกัน) 
 สัญญาการขุดที่ในบางครั้งบอกว่าจะต้องปิดตัวลงอันเนื่องมาจากราคาของ Bitcoin ที่ต่ า 

 
ประเภทของการท า Cloud Mining โดยท่ัวๆไปแล้ว มันจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน 

1. การขุดแบบเช่าเครื่อง เช่าเครื่องขุดที่ทางผู้ให้บริการท าไว้ให้ผ่านโฮส 
2. การขุดแบบใช้โฮสเสมือนจริง โดยการสร้างเซอเวอร์ส่วนตัวและติดตั้งซอฟต์แวร์การขุดด้วย

ตัวเอง 
3. เช่าพลังในการขุด (Hashing Power) เช่าพลังในการขุดโดยมีหน่วยที่คิดเป็น Hash โดยที่ไม่

จ าเป็นต้องมีเครื่องขุด (ประเภทนี้ถือเป็นที่นิยมที่สุด) 
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Bitcoin Core is programmed to decide which block chain contains valid 
transactions. The users of Bitcoin Core only accept transactions for that block 
chain, making it the Bitcoin block chain that everyone else wants to use 
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Application and Area of Use of Blockchain : การประยุกต์และใช้งานบล็อกเชน 
Area of Use 

 Currency 
 DLT: Digital Ledger Technology 
 Smart Contract 
 Record, Registers, and Archives 

 
ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Blockchain (บล็อกเชน)   

 

 

 
 

 
Christopher David, a former Uber driver 

 

 
Source: http://www.newsbtc.com/2016/11/07/arcade-city-taps-blockchain-technology-create-new-age-uber/ 

 
 

http://www.newsbtc.com/2016/11/07/arcade-city-taps-blockchain-technology-create-new-age-uber/


  

62 

 ตัวอย่าง บริการเก็บข้อมูลแบบลงทะเบียนให้ใช้ร่วมกันแบบคนกลาง อาทิระบบเก็บ The Music Industry : 
สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลเพลง เงื่อนไขของการฟังเพลง ตลอดจนผูกกับเงิน นักแต่งเพลง นักดนตรีร่วมกันได้
ด้วย โดยเกิดรายได้จากคนฟังเพลง ซึ่งนับเป็นระบบบันทึก Active Contact ที่ก าลังมาแรงและเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน 
 

Streaming services like Spotify and Apple Music have grown quickly, but they still act as 
middlemen. With a decentralized database like blockchain, the artist has the power,retaining 
control over all uploading, marketing, and selling of any work they create. ‘Music is placed in the 
decentralized server, then each song is embedded with a piece of code (meta information). 
When people download a track with a cryptocurrency, a payment is automatically sent to 
anyone involved, be it the writer, the producer, the singer, as well as many others.’ 
Source: https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017 

 
  ตัวอย่างระบบป้องกันหรือหนังสือค้ าประกันข้อมูลบนเทคโนโลยี Blockchain 

 
 
 พอเป็น Blockchain แล้วก็จะเป็นบันทึกสมุดบัญชี แต่ก็มีปัญหาอยู่บางส่วน 
 
 ตัวอย่างมีระบบ real-time  ที่อยู่บน Blockchain เช่น ของธนาคารกรุงศรีโอนเงิน real-time 

 
ตอนนี้ Blockchain นั้นถูกเอามาใช้ในการท าธุรกรรมที่มีความส าคัญต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้องมีการยืนยันความ

มีค่าหรือการยืนยันธุรกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา เช่นการแลกเปลี่ยนเงิน การซื้อขายทองค า เพชร ภาพวาด นอกจากนี้ยัง
เอามาใช้กับการซื้อขายบ้าน และการท าส่งออก หรือสัญญาต่าง ๆ อีกด้วย (สัญญาที่เขียนใน Blockchain จะไม่
สามารถแก้ไขได้ จากคนภายนอก ซึ่งจะแก้ไขได้โดยคนที่มี Private key เท่านั้น นอกจากนี้ยังบันทึกด้วยว่าใครเป็น
คนแก้ไขอีกด้วย) ทั้งนี้ในต่างประเทศนั้นก็มี Startup Blockchain เกิดขึ้นมากมาย และมีหลาย ๆ บริษัทหรือ

https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017
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ธนาคารขนาดใหญ่ลงมาในสนาม Blockchain อีกด้วย ในเมืองไทยเองก็เริ่มเห็น Startup ด้าน Blockchain เช่นกัน 
อย่างเช่นบริษัท Everex ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินผ่านทาง Blockchain 

 

 
 
 นอกจากนี้มีการน ามาใช้ เช่น วงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถประยุกต์ใช้ท า Smart contract โดยถ้า
สัญญาอยู่ในบล็อกเชน ทุกคนจะเห็นข้อมูลตรงกัน เราจึงสามารถไว้ใจให้ระบบ Automate ปฏิบัติงานใดๆ ตามที่
ระบุไว้ในสัญญาได้ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย   
 

https://www.facebook.com/everexth/?fref=ts
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 ภาพนี้สื่อให้เห็นถึงกลุ่มคนที่ตกสังคมดิจิทัลในอนาคต เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีคนหลายกลุ่มที่ยังไม่
มีการลงทะเบียนข้อมูล ไม่มีบัตร ซึ่งคนกลุ่มนี้หากมีการจัดเก็บข้อมูลเค้าสามารถมีที่ยืนในโลกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาครัฐและกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งรับประกันข้อมูลการสูญหาย 
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Source: https://www.cryptocoinsnews.com/blockchain-disrupt-air-travel-insurance-flightdelay/ 
ข้อมูลบางอย่างด้านการเงินหรือสัญญาประกัน หากน าไปใส่ด้วยการฝังรหัสไว้ในโปรแกรมหรือสัญญาที่อยู่ใน 
Blockchain แล้วเมื่อเกิดปัญหาไม่เนไปตามสัญญาระบบจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังบริษัทประกันและด าเนินการ
โอนเงินให้ลูกค้าได้โดยอันโนมัติ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางในการป้องกันการโกง เป็ยการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
 พร้อมไหม 
 Slow Adoption - อืด ช้าไม่ทันใจผู้ลงทุน 

 
Source: 

https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017 

https://www.cryptocoinsnews.com/blockchain-disrupt-air-travel-insurance-flightdelay/
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017
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 IOTA - The Machine Economy 
IOTA is an open-source distributed ledger protocol launched in 2015 that goes 'beyond 

blockchain' through its core invention of the blockless ‘Tangle’. The IOTA Tangle is a quantum-
secure Directed 

Acyclic Graph (DAG), with a fixed token supply with zero inflationary cost, which offers 
zero-feetransactions & no fixed limit on how many transactions can be confirmed per second. 
Scaling limitations 
have been removed, since throughput grows in conjunction with activity; the more activity, the 
more transactions can be processed & the faster the network. Further, unlike blockchain 
architecture, IOTA has no separation between users and validators; rather, validation is an 
intrinsic property of using the ledger, thus avoiding centralization. IOTA is focused on being 
useful for the emerging machine-to-machine (m2m) economy of the Internet-of-Things (IoT), 
data integrity, micro-/nanopayments, and other applications where a decentralized settlement 
system is warranted. 
 
 ขอบฟ้าใหม่ 

Blockchain is still in an extremely new technology, and education remains the biggest 
challenge. There are issues around security, as we saw earlier this year when Ether was 
hacked, and there will likely be a steep learning curve ahead in 2017. Companies must not 
get put off by a few bumps in the road though, and they must not panic if proof of 
concepts do not reveal themselves immediately. 
Early adopters are always going to be the ones that truly benefit from a technology, and 
organizations need to get to grips with how they can use blockchain as soon as possible if 
they are to realize its massive potential for disruption. 
Source: 
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchaintop- 
trends-in-2017 
 
 เน็ตมืออาชีพ 

• เสถียรภาพ 

• ขนาดช่องสัญญาณ 

• Local access 

• ราคาย่อมเยา 
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Innovative Economic Systems from Blockchain 
นวัตกรรมในระบบเศรษฐศาสตร์โดยใช้บล็อกเชน 
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Smart contracts  
 

 
 

การน าเอาเงื่อนไขในสัญญาและกระบวนการทางธุรกิจ มาเขียนเป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
จะช่วยให้การบังคับใช้สัญญาตามข้อตกลงถูกด าเนินการโดยอัตโนมัติ ถูกต้อง คล่องตัว และโปร่งใส เพ่ิม
ความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลดขั้นตอนการท างาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิด
จากมนุษย์ (Human Error) ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อขายสินค้าออนไลน์ และผ่านโซเชียลสามารถลดความ
เสี่ยงของการช าระเงินลงได้ การโอนเงินข้ามประเทศจะสามารถท าได้ในเวลา 15 นาที จากเดิมที่ต้องใช้
เวลาหลายวัน การอนุมัติสินเชื่อที่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว หรือการเคลมประกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
ใช้เอกสาร รวมถึงยังเพ่ิมความโปร่งใสในการท าธุรกรรม ที่จะช่วยให้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ไม่
ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. หรือ คปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
Smart contracts Infographic by Intelligenthq 
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กรณีน ามาใช้ในธุรกิจประกัน ตัวอย่างกรณีศึกษาของ PWCจากพ้ืนฐานสู่รูปแบบที่ซับซ้อน 

 

 

DAO: Decentralized Autonomous  

 

http://old.techsauce.co/analysis/how-blockchain-disrupt-insurance-industry-with-case-studies/
http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/blockchain/digital-business.html
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“องค์กรอัตโนมัติกระจายศูนย์” – Decentralized Autonomous Organization ย่อว่า DAO เป็นเพียง 
ซอฟต์แวร์ หรือชุดโค้ดคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีศักยภาพใดๆ ที่จะผลิตสินค้า เขียนโค้ด หรือกวาดถนน โดย DAO จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆ ในโลกกายภาพ เปรียบเหมือน “ผู้รับเหมา” (contractor) ตัว DAO อาจเปิดให้ใครก็ได้ส่ง 
“ข้อเสนอ” (proposal) ที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการเข้ามา ข้อเสนอเหล่านี้ต้องอยู่ในรูปของสัญญาอัจฉริยะ แนบ
ด้วยข้อเสนอในรูปภาษาธรรมดา จากนั้นข้อเสนอต่างๆ จะถูกตรวจสอบว่าขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ DAO หรือไม่ 
มีคุณสมบัติครบตามท่ี DAO ระบุหรือไม่ จากนั้นข้อเสนอของผู้รับเหมาที่ผ่านการพิจารณาจะถูกเติมเข้าไปในรายชื่อ
บัญชีที่มีสิทธิได้รับเงินจาก  DAO  คล้ายๆ โปรแกรม Super ERP Program 
 

 
 
 
 Decentralized Autonomous Organization สามารถสร้างองค์กรหรือบริษัทได้บนระบบ Blockchain 
ได้ดังรูป 
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 Business Workflow โดยมีการ Execute โดยอันโนมัติ 
 

 
 
 

Blockchain in Other Countries บล็อกเชนในนานาประเทศ 

 

 
การซื้อขาย Bit Coin ถ้าโดนโกงจะไม่สามารถฟ้องร้องกันได้ แต่โดยปกติแล้วก็จะโกงกันยากเพราะไม่
สามารถแก้ไขได้ 

 
ตัวอย่างการใช้งานบล็อกเชน  
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นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีการน าไปใช้ในการเก็บเลขทะเบียน 
 Contract Biding System ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของงภาครัฐ 
 ไมโครซอฟท์ อินเทล Accenture และสถาบันการเงินชั้นน าของโลกอีกหลายแห่ง เช่น 

UBS, ING, J.P.Morgan, BBVA, Credit Suisse ประกาศตั้งกลุ่มพันธมิตร Enterprise 
Ethereum Alliance (EEA) เพ่ือผลักดันการใช้ Ethereum ในโลกองค์กร Ethereum 
เป็นเทคโนโลยี blockchain คู่แข่งของ Bitcoin ที่ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดย
มีจุดเด่นที่ฟีเจอร์ smart contract ที่ Bitcoin ไม่มีมาตั้งแต่แรก 

 การส ารวจยังพบว่าอัตราการน า blockchain ไปใช้หรือ adoption rate จะเพ่ิมจ านวน
เป็น 65% ใน 3 ปี โดยองค์กรอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) และหน่วยธุรกิจ Watson 
Health ของ IBM เปิดเผยแล้วว่าก าลังพยายามใช้ blockchain สร้างระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้ประวัติการรักษาพยาบาลถูกส่งไปบันทึกและเก็บรักษาบน 
“distributed ledger” หรือระบบฐานข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันถือ ซึ่งจะท าให้

https://www.blognone.com/node/77644
https://www.blognone.com/node/77644
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ผู้ป่วยไม่ต้องวิ่งขอประวัติรักษาจากแพทย์หลายโรงพยาบาลหากต้องการย้าย
สถานพยาบาล คุณสมบัติเรื่องการลดตัวกลางในการเก็บข้อมูลของ blockchain ท า
ให้บริการ healthcare มีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

 ประเทศอังกฤษ น าไปใช้ในการจ่ายเงินประกันสังคม 
 ประเทศไทย ก็มีการน ามาใช้ในระบบธนาคาร เช่น ไมโครซอฟท์ประเทศไทยประกาศออก

คู่มือปฏิบัติ Navigating Your Way to the Cloud ส าหรับสถาบันการเงินและธนาคาร
ไทยได้รู้ถึงข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติ ในการใช้งานระบบคลาวด์และบล็อกเชน ซึ่ง
ไทยเป็นที่แรกในอาเซียนที่ไมโครซอฟท์เปิดตัวคู่มือสนับสนุนในลักษณะนี้ 

 ประเทศสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้จับมือกับ R3 เพ่ือ
จัดตั้ง Distributed Ledger Technology Center หรือศูนย์วิจัยเทคโนโลยี Distributed 
Ledger และ Blockchain ขึ้นเพื่อผลักดันสิงคโปร์ให้กลายเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรม 
FinTech ของเอเชีย 

 ประเทศดูไบ จะท าสภาบ็อกเชนระดับโลก เป็นต้น 
 

อุตสาหกรรมที่จะถูก Disturbs เช่น 
 กลุ่มบริการการเงินและธนาคาร ในเรื่องของความปลอดภัย และหลักประกัน แบงค์ชาติท า 

Sanbox 
 ภาครัฐ Bitcoin ได้ชื่อว่าเป็นระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีคนกลาง (ธนาคารกลางหรือ 

Central Bank) คอยควบคุม ซึ่งการที่ระบบการเงินอยู่ได้โดย “ไร้คนกลาง” นี่เองที่เป็นสิ่งที่ท าให้
รัฐบาลส่วนใหญ่หวาดกลัว Bitcoin  

 ธุรกิจโฆษณา เทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์ก็ถูกมองว่าจะได้รับผลจากการเติบโตของ blockchain 
เช่นกัน โดยงานประชุม IAB Programmatic Symposium มีการจุดประเด็นว่าการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบลูกโซ่ที่ ”โกงยาก” อย่าง blockchain จะช่วยให้วงการโฆษณาออนไลน์มีการเก็บข้อมูลที่
โปร่งใสและเชื่อถือได้มากข้ึน โดยเฉพาะในรูปแบบการเก็บและบันทึกสัญญา ซึ่งท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนสามารถ review ได้ง่ายตลอดเวลา ทุกวันนี้ สัญญาโฆษณาถูกจัดเก็บในรูปแบบและสถานที่
ที่ไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นการมาของ blockchain จะสามารถช่วยให้นักโฆษณาสามารถวางแผนใน
สัญญาใหม่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดคนกลางที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญญาลงไปได้ 

 ธุรกิจสถานพยาบาล สร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้ประวัติการรักษาพยาบาลถูก
ส่งไปบันทึกและเก็บรักษาบน “distributed ledger” หรือระบบฐานข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันถือ ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องวิ่งขอประวัติรักษาจากแพทย์หลายโรงพยาบาลหากต้องการ
ย้ายสถานพยาบาล คุณสมบัติเรื่องการลดตัวกลางในการเก็บข้อมูลของ blockchain ท าให้บริการ 
healthcare มีความโปร่งใสมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
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Security & Threats of Blockchain 
ความมั่นคงและภัยคุกคามของบล็อกเชน 
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Ethereum Blockchain 

 ชื่อเรียกสกุลเงิน: Ether (ตัวย่อ ETH) 
 เทคโนโลยีเบื้องหลัง: Ethereum 
 องค์กรผู้รับผิดชอบ: Ethereum Foundation 

จากความนิยมใน Bitcoin ส่งผลให้มีคนจ านวนมากสร้างสกุลเงินดิจิทัลลักษณะเดียวกันขึ้นมา และหนึ่งใน
นั้นคือ Ethereum ที่เริ่มพัฒนาโดย Vitalik Buterin เจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ชาวรัสเซีย ที่ปัจจุบันมีอายุเพียง 23 ปีเท่า
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นั้นเอง (เขาเริ่มสร้าง Ethereum ในปี 2013 ซึ่งตอนนั้นอายุยังไม่ถึง 20 ปีด้วยซ้ า) ซ่ึง Vitalik เป็นหนึ่งในนักพัฒนา 
Bitcoin มาก่อน แต่ก็เห็นข้อบกพร่องและข้อจ ากัดของ Bitcoin ท าให้เขาหันมาเริ่มสร้าง Ethereum ขึ้นมาใช้แทน 
ปัจจุบัน Ethereum เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ดูแลโดยหน่วยงานไม่หวังผลก าไร Ethereum Foundation ใน
สวิตเซอร์แลนด์ 

ความสามารถของ Ethereum ถือว่าทัดเทียมกับ Bitcoin ต้นฉบับ แต่สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า 
Smart Contracts ที่อนุญาตให้เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปในข้อมูลของสกุลเงิน Ether ให้ท างานอัตโนมัติ
เมื่อเจอเงื่อนไขที่ก าหนด ความสามารถนี้ท าให้เราสามารถสร้างแอพพลิเคชันต่างๆ ขึ้นมาบนเครือข่าย Ethereum 
อีกชั้นหนึ่ง ช่วยให้พลิกแพลงรูปแบบการใช้งานได้มหาศาล ต่างจาก Bitcoin ที่เน้นการท าธุรกรรมเพียงอย่างเดียว   

ตอนนี้ Ethereum ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา สถานะยังอยู่ในเวอร์ชันที่สองจากแผนการที่วางไว้ทั้งหมดสี่
เวอร์ชันจึงจะสมบูรณ์ แต่ความนิยมของ Ethereum ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีมูลค่าตลาดเป็นอันดับสองรอง
จาก Bitcoin ที่ขนาดประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ 

Hyperledger  

เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (distributed ledger) ลักษณะเดียวกับ Blockchain แต่
พัฒนาโดยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่หลายราย เกิดจากความต้องการของฝั่งโลกไอทีองค์กร เช่น IBM, Intel ที่เห็น
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบ blockchain ที่ใช้ใน Bitcoin แต่ไม่ต้องการน ามาใช้ประมวลผลธุรกรรมการเงิน
แบบ Bitcoin จึงหันมาพัฒนาซอฟต์แวร์กันเอง แต่แยกกันท าก็ซ้ าซ้อนเปลืองทรัพยากร หลายบริษัทจึงน าซอฟต์แวร์
มากองรวมกันไว้ที่โครงการ Hyperledger แทน แล้วให้องค์กรไม่หวังผลก าไร Linux Foundation เป็นคนกลาง
คอยดูแล แต่ Hyperledger จะต่างไปจากระบบอ่ืนตรงที่ไม่มีสกุลเงินเป็นของตัวเอง เพราะ Hyperledger เป็นแค่ 
“ซอฟต์แวร์” ที่ท างานประมวลผลเท่านั้น การใช้งานต้องขึ้นกับองค์กรแต่ละแห่งที่น าซอฟต์แวร์ Hyperledger ไป
ใช้งานต่ออีกทอดหนึ่ง เช่น ธนาคารบางแห่งอาจน าซอฟต์แวร์ Hyperledger ไปใช้ประมวลผลข้อมูลภายในบน
เซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับหน่วยงานภายนอกเลย เป็นต้น 

Ripple  
เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของเทคโนโลยีสกุลเงินเสมือน-การประมวลผลแบบกระจายศูนย์อีกค่ายหนึ่ง เวลาพูดถึง

ชื่อ Ripple ก็จะชวนสับสนไม่น้อย เพราะชื่อบริษัท ชื่อเทคโนโลยี ชื่อสกุลเงิน ใช้ค าว่า Ripple เหมือนกันหมด 
ดังนั้นต้องแยกแยะให้ดีว่าตอนพูดหมายถึงอะไรกันแน่ โดยนักพัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างระบบที่ดีกว่า 
Bitcoin (เดิมทีใช้ชื่อว่า OpenCoin) ตัวระบบของ Ripple จะแตกต่างจากระบบของ Bitcoin และ Ethereum ที่
เป็นระบบเปิด เปิดกว้างให้ใครก็ได้ที่สนใจเข้ามาท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกัน แต่ระบบของ Ripple 
เป็นระบบปิดที่ควบคุมโดย Ripple แต่เพียงผู้เดียว (ตัวซอฟต์แวร์เป็นโอเพนซอร์ส แต่ตัวเครือข่ายประมวลผล
ควบคุมโดย Ripple) ข้อดีของระบบปิดคือตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าร่วมได้ง่ายกว่า มีความปลอดภัยสูงกว่า 
ประมวลผลได้เร็วกว่า (เพราะใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลน้อยกว่า) จุดเด่นของ Ripple จึงเหมาะ  
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NBTC - Roles & Supports 
กสทช: บทบาทและการสนับสนุน 
 เนื่องจาก Bitcoin เป็น Open source  ดังนั้นปัจจุบันจะเห็นว่ามีส าเนาอยู่ถึงจ านวนถึง 8,000 node ถ้ามี
เชื่อมโยงผ่าน Finance Transaction ก็จะแสดงให้เห็นทั่วโลก ซึ่งถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งเราก็จะรับรู้ได้ แต่สิ่งส าคัญ
คือเน็ตจะต้องแรงมีความเป็นมืออาชีพ 
 

เน็ตมืออาชีพ 
 เสถียรภาพ เน็ตบ้านเราเป็น Toward Next Generation Thai IXP 

บ้านเราต้องแก้จาก Mesh เป็น Star เนื่องจากปัจจุบันสภาพการบริการยังแยกกันแต่ละฝ่ายมี
ระบบของตนเอง ยังไม่มีการ Collaboration กัน ซึ่งสภาพเน็ตปัจจุบันนั้จะไม่รองรับอพิเคชันใหม่ 
จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข 

 
 Redundant path (ring) ผ่านจังหวัดชายแดน 
 Disaster recovery ผ่านเครือข่ายอ่ืน เช่น รัฐ-เอกชน, มหาดไทย-กลาโหม 

สิ่งที่สามารถท าได้คือ RIPE  NCC เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กท่ีท าหน้าที่ส่งข้อมูลทดสอบไป
รอบๆ เปรียบได้เป็น Super Speed Test ช่วยแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต 
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 ขนาดช่องสัญญาณ 
 มีเงินเท่าไรก็ถมเข้าไปในช่องสัญญาณ (ไฟเบอร์) ปัจจุบันบ้านเรายังมีขนาดไม่พอ 
 อย่าเชื่อค าอวดอ้างว่าไฟเบอร์เหลือ 
 Bandwidth aggregation รวมช่องสัญญาณหลายเส้นเข้าด้วยกัน เป็นช่องใหญ่ 2 ช่อง 
 High bandwidth content ยังไม่มา (ไม่จ าเป็นต้องเป็น Video เช่น IoT Ethereum 

Bitcoin) 
 Local access 

 ค านึงถึง Domestic internet แยก จาก international/global internet 
 Local content : การเงิน การพาณิชย์, ธรกิจอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนการสอน, ความ

บันเทิง 
 Tele-working / Video conferencing : ลดการเดินทาง, ประหยัดเวลา, ลดมลภาวะ, 

ประหยัดทั้งชีวิต และลดงบประมาณสร้างถนน 
 ราคาย่อมเยา 

 แยก domestic internet จาก international/global internet 
 Domestic access : Land-Line ผ่านสาย-ฟรี, Wireless(3G 4G LTE)-entry level ฟรี 

(เช่น 100 kbps), ส่งเสริม cache ส าหรับ static large content สาระขนาดใหญ่ที่
เปลี่ยนแปลงน้อย (YouTube) 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อส่งเสริมให้มี พรบ. พรฎ. กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 
เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน ให้ระบบ Blockchain มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 
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Regulatory Concerns 
 Crypto-currency 
 Distributed Governance 
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Introduction to IoT and Smart Cities  
Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
 

Introduction to Big Data 
Big Data and Its Impacts 

 
Data เป็นทรัพย์สินอย่างใหม่ เปรียบได้กับทองค า 
Big Data คืออะไร 

ค าว่า Big Data คือการที่มีข้อมูลปริมาณมากๆ มากแค่ไหน อย่างน้อย ก็จะคุยกันในระดับ Tera 
Byte (TB) หรือ ระดับ Peta Byte (PB) ซึ่งก็คือ 1000 TB นั่นเอง โดยในระบบ Internet ในยุคที่ Social 
Media ที่เฟ่ืองฟู มีสารสนเทศเกิดขึ้นจ านวนมาก ทุกๆ คนสามารถที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย พร้อมทั้ง อุปกรณ์ (Device) ที่มีจ านวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง Smart 
Device ที่รองรับการเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจ านวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย 
  
Recent Big Data Movements 

 
• HBR featured big data in Oct 2012 

• Obama Administration announced Big Data Initiative with $200m budget in 2012 

• Forrester Research identified Big Data as one of the top emerging technologies to 
watch: now to 2018 

• IDC predicted “2013 will be the year of Big Data in the Cloud” 
 

“Big data are high volume, high velocity, and/or high variety information assets that 
require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight 
discovery and process optimization” 

Source: Gartner, 2012 
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 “3Vs” Model of Big Data 

 
คุณสมบัติของ Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ  

 Volume : ขนาดของข้อมูลที่เอามาใช้ มีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป 
 Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเรว็ 
 Variety : ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ขอ้ความ รูปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดีย 

 
Volume 

 In 2012, total digital information was 2.7ZBs with 2.5EBs increased daily 
 300m photos are uploaded to facebook each day 
 Walmart collects more than 1 customer transactions or 2.5PBs each hour from its 

customer transactions 

        B | KB | MB | GB | TB | PB | EB | ZB 
 
Velocity 

• Real-time data processing becomes common 

• Superbowl 2013 final stats: 24.1m tweets with a peak of 268,000 tweets-per-
minute 

• Large Hadron Collider has about 150 million sensors delivering data 40 million 
times per second 

• Google handles 2m search queries per minute  
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Variety 

• The most important and most difficult to handle among 3Vs – unstructured data 
accounts more than 80% of corporate data 

• Unstructured data: customer feedback, social network comments, twitter 
messages, email, photos, movies, documents, presentations, etc. 

• Patient information consists of medical records, medical images, clinical data, etc. 

• Usually require special techniques to handle e.g. text mining, image processing, 
speech recognition, etc. 

 
Big Data’s Drivers 

 
Mobile Phones and personal devices 

• World mobile penetration rate is more than 85% 

• Thailand’s rate is 105% 

• Facebook has 543m active mobile users 

• Combining with social media to become mobile social media 

• Future: wearable computers 

Wearable Computers WPC  

เป็นอุปกรณ์ติดแว่น ซึ่งปัญหาทุกวันนี้คือการลด
ขนาดของอุปกรณ์, การ Interface กับมนุษย์ และ
พลังงานจาก battery แต่ปัจจุบัน หลายๆ สถาบันมี
การวิจัยและพัฒนาเรื่อง Wearable Computer 
กันมากข้ึน มีการให้ทุนในการวิจัยกันเยอะพอสมควร
ค่ะ แม้แต่ DARPA (Defense Advanced Project 

Research Agency ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) เองก็ให้ทุนวิจัยเพ่ือเอาใปใช้ทางทหาร  แต่ในตลาด
ผู้บริโภคยังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์มาก  ดังนั้น จึงนิยมน าไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่า ในการ Training เช่น 
การคัดแยกผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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Big Data’s Drivers 
Sensor Networks ตัวอย่างเช่น บัตรรถไฟฟ้า หนังสือในห้องสมุด มีการใส่กระบวนการรหัสลับ 
เพ่ือป้องกันการปลอม  

• Machine-to-machine will become one of the 
major data sources 

• RFID, GPS, sensors, surveillance cameras, 
smart meters, appliances, medical devices, 
toys, etc. 

• More than 3.98b RFID tags were sold in 2012 

• Future: environmental sensors, industrial monitoring, smart homes, vehicle 
sensor networks 

Vehicle Sensor networks 

 เพ่ือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างรถ คือ รถสามารถ
คุยกันได้โดยการส่งข้อมูลผ่าน wifi โดยมักใช้เพ่ือ
ความปลอดภัยในการขับขี่ ไม่ใช้แค่ความบันเทิงบน
รถยนต์ 

 
Big Data’s Drivers 

User Generated Contents ตัวอย่างเช่น Facebook 

• Considered “Conversational media”, which 
is a key characteristic of Web 2.0 

• Blogging, reviewing commenting, forum, 
digital video, podcasting, mobile phone 
photography, social networking, 
crowdsourcing, etc. 

• Highly influential to consumer behavior and 
also enable the study of consumer 
behavior 

• Generate lots of both structured and unstructured data 
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Ushahidi  
2007  
Kenya 
2010 
Haiti 
Chile 
Washington DC 
Russia 
2011 
Christchurch 
Middle East 
India 
Japan 
Australia 
US 
Macedonia 
2012 
Balkans 

ตัวอย่าง Ushahidi 

 
 
Big Data’s Drivers 

Cloud Computing 

• Deliver computing services over a 
network 

• Evolution of technology, but 
revolution of economy 

• One of Big Data accelerators: 
significant big data sources and 
enabling platform for big data 
processing 
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Internet of Things 

  IOT อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แนวโน้มสถานีตรวจอากาศจะมีปริมาณมหาศาลแต่ปัจจุบันมี 1 % 
ของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งนับว่ามีโอกาสอี 99% ในการลงกิจกรรมการให้บริการด้านข้อมูล โดย
ปัจจุบันจะเห็นบริการของภาครัฐกรบริการข้อมูล และมี Operational Efficiency 
 

• Internet of Things  = IoT 

• Machines to Machines 

• Next information revolution 

• 1% of physical world is connected to Internet 

• Huge potential  
 Potentials 

• Innovative business process 

• Operational efficiency 

• New customer services 
 
 

 
 



  

98 

 What is IoT  
 Network of Physical Objects 

• Embedded systems with electronics, software, sensors 

• Enable objects to exchange data with manufacturer, operator, other devices 
through network infrastructure 

• Allow remote control 

• Direct integration = computer + physical world 
Result:  Automation in all fields 

 
Meet the twitting toaster 
ตัวอย่างการน า  IOT ไปใช้ เช่น เครื่องป้งขนมปัง เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
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Big Data Case Studies and Applications 

NYT’s TimesMachine 

 
 

• Subscribers can access any issue from 1851 online 

• NYT has 4TB of raw data 

• NYT used Hadoop on EC2 cloud to process 405,000 TIFFs, 3.3m SGMLs, and 
405,000 XMLs into 11m PDFs 

• Completed within 36 hours 
 
Case Study: 
GE’s Smart Machines 

• GE has launched Industrial Internet 
initiative 

• Jet engine has 20 sensors generating 
5,000 data samples per second 

• Data can be used for fuel efficiency and 
service improvements 

• “In the future it’s going to be digital. By the time the plane lands, we’ll know 
exactly what the plane needs.” 
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Case Study: 
JP Morgan Chase & Co. 

 
• JP Morgan use Big Data to aggregate all available information about a single 

customer 

• Information includes structured and unstructured data from internal and external 
sources 

• Bank can offer lower interest rates by reducing credit card fraud 

Case Study: 
JetBlue 

 
• JetBlue gets 45,000 customer feedbacks per months 

• Read as many as possible – 300 feedbacks per day per analyst 

• NY Ice Storm 2007 – feedbacks spiked to 15,000 in just two days 

• Utilize text-mining to analyze customer sentiment + combine with aircraft and 
seat numbers to fix direct problems 
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Case Study: 
Chula IT 

 
• Chula IT collects various logs from 40 servers, especially for computer crime act 

2007 

• Data is kept for 3 months with 1TBs compressed (10 GBs per day) 

• Utilize Big Data opensource software for real-time data collection, data analysis, 
event correlation, and data accessing 

• Can lead to 1M baht saving 
 
Popular Big Data Applications 

• Recommendation Engine 

• Network Monitoring 

• Sentiment Analysis 

• Fraud Detection 

• Risk Modeling 

• Customer Experience Analytics 

• Marketing Campaign Analysis 

• Customer Churn Analysis 

• Social Graph Analysis 
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Big Data Recap 

 

Source: http://connollyshaun.blogspot.com/ 

 

IoT Tools  
Technology and Trends 

 

 

http://connollyshaun.blogspot.com/
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• Opensource software framework inspired by Google Search Engine Architecture 

• Enable easy-to-program for data-intensive applications on large clusters of 
commodity hardware 

• Users: Yahoo!, Facebook, Amazon, eBay, American Airline, Apple, Google, HP, IBM, 
Microsoft, Netflix, New York Times, etc. 

• Products: IBM InfoSphere BigInsights, Google App Engine, Oracle Big Data 
Appliance, Microsoft HDInsight 

NoSQL 

• Not only SQL 

• Special DBMS for large data that does not 
require relational model e.g. unstructured data 

• Various types: Document Store, Graph, Key-
Value store, etc. 

• Products: Cassandra, HBASE, Amazon DynamoDB, Oracle Coherence, Redis, IBM 
WebSphere eXtreme Scale, MangoDB, Oracle NoSQL, etc. 

Predictive analytics 

•  Analyze current and historical transactional 
data to find patterns of risks and opportunities 

• Utilize several techniques e.g. statistics, 
modeling, machine learning, data mining, etc. 

• Applications: A-CRM, 
customer retention,  
credit scoring, collection analysis, fraud 
detection, underwriting, etc. 
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ตัวอย่าง Big Data Landscape 

 

 

Big Data ในมุมมองผู้บริหาร 

 การ Capture ข้อมูลที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นในรูปแบบ Real-time ย่อมจะท าให้เราได้รับรู้ข้อมูลใน
มิติต่างๆ ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็น Big Data คือมีทั้ง Volume, Variety และ 
Velocity 

 เนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูลมีจ านวนมากขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีเดิม อาจจะไม่เพียง
พอที่จะน าเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรได้ ดังนั้นต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

 การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาวิเคราะห์ Big Data เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมและความต้องการที่
แท้จริงของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้เราสามารถชิงความได้เปรียบใน
การแข่งขันยิ่งข้ึน 

 การส่งบุคลากรมาฝึกอบรม ให้ความรู้ กับบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Big 
Data, Cloud Computing และ Deep Analytical เพ่ือเป็นบุคลากรในการน าข้อมูลมาใช้งาน
ได้อย่างดี จะช่วยให้ข้อมูลที่เก็บมาใช้ได้อย่างดี มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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Digital Civilization: Future of Digital Society 
Civilization A civilization is any complex society characterized by urban 

development, social stratification, symbolic communication forms (typically, writing 
systems), and a perceived separation from and domination over the natural environment. 

Wikipedia 

 
ตัวอย่างอารยธรรมแบบ Simple 

 
Civilization can also refer to the culture of a complex society.  
Civilizations tend to develop intricate cultures, including a state-based decision making 

apparatus, a literature, professional art, architecture, organized religion, and complex customs of 
education, coercion and control associated with maintaining the elite. 

 

 
 
 "Clash of Civilizations mapn2" by en:en:User:Kyle Cronan and en:en:User:Olahus - 
imported from enwiki. Licensed under GFDL via Commons –  
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clash_of_Civilizations_mapn2.png#/media/File:Clash_of_Civilizations_mapn2.png 
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Digital Society 

• People engage in digital space 

• Value creation 

• Shift in power toward citizen, consumer  

• Social media penetration daily life 

• Difficult to control information flow 

• Old classic value creation vs  Open Innovation 

• Open Government: increase interaction with public 

• Open Access: dissemination of scientific information 
 Spreading knowledge efficiently, economically 

• Open culture: free knowledge leads to innovation 

• Collaborative digital society 
source: Deutsche Bank https://www.dbresearch.com 

 
 The Digital Economy and Society Index 
 The Digital Economy and Society Index (DESI) is a composite index that summarises 
relevant indicators on Europe’s digital performance and tracks the evolution of EU member 
states in digital competitiveness. 
 

DESI 
 Connectivity 
 Human Capital 
 Use of Internet 
 Integration of Digital Technology 
 Digital Public Services 
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 Digital Civilization 

• We are becoming more digital society. 

• Individual becomes more empowered. 

• Nation becomes borderless. 
 

 ตัวอย่าง The end of nation state, by Kenichi Ohmae, 1996 
 Nations are becoming obsolete from an economic standpoint, declares Tokyo-based 
business consultant Ohmae (The Borderless World). He argues that the 
traditional nation-state, now beholden to domestic special interests, its 
government "an enemy of the public at large," has become an inefficient, 
even impossible, business unit in the new global economy. Instead of a 
world order based on discrete, independent nations, Ohmae envisions 
autonomous networks of what he calls "region states"? geographically 
linked economic zones that forge productive ties with the global 
marketplace by putting the right policies, information technology and 
infrastructure in place. 
 
 My Scenario 

Citizenship is not only qualified by race, birthplace, religious belief, but people can 
applied for it. 

Citizenship offers benefits for its citizen. 
At the same time, citizen creates wealth for "nation". 
A person can have many citizenship. 
A nation must "acquire" her valuable citizen. 

  
 Future 

• Human society will accelerate to overcome "difference" in culture, belief, race. 

• Society will "share" more common wealth. 

• Society will be truly "globalise" and yet "localise". 
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 ตัวอย่าง Big Data Extract topic from Twitter  ของประเทศญี่ปุ่น เป็นการแท็กหัวข้อใน 
Twitter ทุก  30 นาที ในการวิเคราะห์หัวข้อต่างๆ ที่คน Twit กัน โดยมีการวิเคราะห์ข่าวว่าเรื่องไหนจริงไม่จริง 
จากข้อมูลทที่ไหลเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งน ามาใช้ในเรื่องการบริหารเรื่องน้ าท่วมและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น 
 
Internet of Things and Security 

• Internet of Things  = IoT 

• Machines to Machines 

• Next information revolution 

• 1% of physical world is connected to Internet 

• Huge potential  
 

Potentials 

• Innovative business process 

• Operational efficiency 

• New customer services 
 
What is IoT 

• Network of Physical Objects 

• Embedded systems with electronics, software, sensors 

• Enable objects to exchange data with manufacturer, operator, other devices through 
network infrastructure 

• Allow remote control 

• Direct integration = computer + physical world 
Result:  Automation in all fields 
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 นี่คือเศรษฐกิจในตลาดโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก 2024 

 
 
ประเทศที่มีการใช้งานอุตสาหกรรม  

 
 
A bit of history 

• The term "Internet of Things" is coined by Kevin Ashton 1999. 

• Early example, 1982, Coke machine at Carnegie Mellon University was connected to 
internet: report its inventory and temperature 
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ตัวอย่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คจ านวนสินค้าคงเหลือในชั้นขายสินค้า ตู้เย็น ฯลฯ 
 

 
 
 ตัวอย่าง Applications ในปัจจุบันด้านต่างๆ 

• Media 

• Environmental monitoring 

• Infrastructure management 

• Manufacturing 

• Energy management 

• Medical and health care systems 

• Building and home automation 

• Transportation 
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Real World Smart Cities   

 
Impact 

• Civic engagement 

• Privacy, autonomy and control 

• technology <> just tools 

• technology = active agent 

• IoT = Human augmentation  (Tim O Reilly) 

• data-driven decision making 

• Security 
   cyber attack in Physical world 

spy on people in their own homes 

• Increase in electronics waste  10x 
 
Technology roadmap 

• 50-100 Trillion objects,  

• each person carries 1000-5000 trackable objects 

• computer manage and inventory objects and people  

• transform daily life 
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Security of IoT  
 
ตัวอย่างระบบหลอดไฟของ Philip   

 
 

 
 

 

ตัวอย่างอุปกรณ์ชิปที่ใช้ใส่รหัสลับ      
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ตัวอย่างการติดตั้งหลอดไฟที่อิสราเอล      

 การควบคุมหลอดไฟ ผ่านซอฟต์แวร์  
 
 
 
 
 
ตัวอย่าวเหตุการณ์ ที่เกิดการโจมตีระบบล่ม 

 
 
ซึ่งส าหรับความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องวัฒนาธรรมทางคอมพิวเตอร์ โดย
พวกแฮกเกอร์มักจะหาช่องว่างในการโจมตีระบบต่างๆ  
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23 December 2015Most affected were consumers of «Prykarpattyaoblenergo» 

(Ukrainian: Прикарпаттяобленерго; servicing Ivano-Frankivsk Oblast): 30 substations were switched 
off, about 230 thousands people were left without electricity for a period from 1 to 6 hours. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivano-Frankivsk_Oblast
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ทั้งนี้ ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนด้านความปลอดภัยเสมอไป คือ โทรทัศน์ ก็เช่นกัน ซึ่ง
ปัจจุบันโทรทัศน์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีฟีเจอร์เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น 
การเข้าถึงบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และการท่องเว็บได้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LG ก็
ออกมายืนยันว่า โทรทัศน์หลายรุ่นมีการตรวจสอบติดตามสิ่งที่ผู้ใช้รับชมและส่งข้อมูลโดยรวมกลับไปยังบริษัท  โดย
เหตุผลที่ LG ท าเช่นนั้นก็เพ่ือที่จะปรับแต่งโฆษณาให้สอดรับกับรสนิยมของลูกค้า  แต่ส าหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในระบบนั้นยังท าให้ให้โทรทัศน์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ แม้ฟีเจอร์ถูกปิดการใช้งาน  ซึ่งบริษัท 
LG ก าลังจัดเตรียมอัพเดตส าหรับเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้อยู่ 

 

ตัวอย่างรูปประมาณการเก่ียวกับการเพ่ิมจ านวนของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อทั่วโลก (ที่มา: ซิสโก)้ 

 

จากรูปจะพบว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจ านวนอุปกรณ์ที่รองรับ
อินเทอร์เน็ตก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซิสโก้ระบุว่าปัจจุบัน มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกว่า 10 ,000 ล้านเครื่องบน
โลกใบนี้ ขณะที่ประชากรโลกมีจ านวนราว 7,000 ล้านคน นั่นหมายความว่าทุกวันนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อมีจ านวนมาก
เกินกว่าจ านวนประชากรเสียอีก  ซิสโก้ซึ่งส ารวจตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจ านวนอุปกรณ์
เชื่อมต่อจะแตะระดับ 50,000 ล้านเครื่องภายในปี 2563 ที่น่าสนใจก็คือ บริษัทเชื่อว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
การเติบโตนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีสุดท้ายของทศวรรษนี้ 

ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นอุปกรณ์เชื่อมต่อหลากหลายประเภทถือก าเนิดขึ้น  ตัวอย่างเช่น ทุก
วันนี้เครื่องควบคุมอุณหภูมิธรรมดาๆ ก็สามารถเชื่อมต่อเว็บได้ รวมไปถึงหลอดไฟ ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมได้ด้วย
สมาร์ทโฟน  แม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังตื่นตัว โดยมีแผนที่จะน าเสนอรถยนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อ 
สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม ์

ส่วนปัจจัยที่กระตุ้นการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ มี “ที่ว่าง” บนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น และอุปกรณ์
ต่างๆ ก็มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลง  ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต้องใช้แอดเดรสในการติดต่อสื่อสารกับ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  แอดเดรสที่ว่านี้เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส  จ านวนแอดเดรสที่พร้อมใช้งาน
ภายใต้ระบบแอดเดรสปัจจุบัน หรือ Internet Protocol Version 4 (IPv4) ใกล้จะหมดแล้ว จึงมีการปรับใช้ระบบ
ใหม่ นั่นคือ IPv6 ซึ่งสามารถจัดหาไอพีแอดเดรสได้มากกว่าหลายเท่า หลายพันล้านแอดเดรสส าหรับประชากรแต่
ละคนบนโลกใบนี้ 

http://grahamcluley.com/2013/11/lg-firmware-update-spy-tv/
http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342
https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/
http://www.meethue.com/en-US
http://www.wired.com/opinion/2013/01/forget-the-internet-of-things-here-comes-the-internet-of-cars/
http://www.wired.com/opinion/2013/01/forget-the-internet-of-things-here-comes-the-internet-of-cars/
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://www.it24hrs.com/2014/internet-of-things-new-cyber-crime/internet-of-things-new-cyber-crime-00/
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นอกจากนี้ มีการพัฒนามาตรฐานอ่ืนๆ เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐาน 
Bluetooth ส าหรับการสื่อสารไร้สายได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีนี้ ซึ่งพร้อมรองรับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โดยมาตรฐาน Bluetooth รุ่นใหม่นี้จะเพ่ิมความสะดวกในการค้นหาและ
สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมาย ทั้งยังเพ่ิมความสะดวกในการ
เชื่อมโยงอุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6  พร้อมกับการขยายตัวของพ้ืนที่เครือข่าย อุปกรณ์
ที่รองรับอินเทอร์เน็ตก็สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น  หลายคนอาจรู้จักกฎของมัวร์ (Moore’s Law) ซึ่งคาดการณ์ว่าพลัง
ประมวลผลของโปรเซสเซอร์จะเพ่ิมขึ้นสองเท่าทุกๆ สองปี  ข้อพิสูจน์ก็คือ ชิปที่กินไฟน้อยมีต้นทุนการผลิตลดลง
เรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป  เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น ชิปเซ็ต Wifi มีราคาถูกลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ปัจจัย
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การผลิตอุปกรณ์ท่ีรองรับอินเทอร์เน็ตสามารถท าได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนถูกลง 
   

การดูแลตรวจสอบ สามารถท าได้โดย 
 ตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เพียงเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีหน้าจอหรือคีย์บอร์ด ไม่ได้

หมายความว่าอุปกรณ์นั้นไม่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี 
 หากอุปกรณ์บางอย่างเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านคุณ อุปกรณ์นั้นก็สามารถเข้าใช้งานผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตได้ และดังนั้นจึงต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย 
 ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่คุณซื้อ  หากอุปกรณ์นั้นสามารถเข้าใช้งานผ่าน

การเชื่อมต่อระยะไกล ก็ควรปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้หากไม่จ าเป็นต้องใช้  เปลี่ยนรหัสผ่านที่ตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ให้
เป็นรหัสผ่านที่คุณรู้เพียงคนเดียว อย่าใช้รหัสผ่านทั่วไปหรือรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น “123456” หรือ 
“password”  ทางท่ีดีควรใช้รหัสผ่านที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ 

 ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตอย่างสม่ าเสมอเพ่ือดูว่ามีอัพเดตส าหรับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
หรือไม่  หากมีการตรวจพบจุดอ่อนด้านความปลอดภัย ผู้ผลิตก็มักจะแก้ไขจุดอ่อนนั้นในอัพเดตรุ่นใหม่ส าหรับ
ซอฟต์แวร์ 
 
 
  
  

http://arstechnica.com/gadgets/2013/12/bluetooth-sig-gets-ready-for-internet-of-things-with-bluetooth-4-1/
http://arstechnica.com/gadgets/2013/12/bluetooth-sig-gets-ready-for-internet-of-things-with-bluetooth-4-1/
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-03/disconnected-devices-how-many-apps-does-it-take-to-turn-on-a-light-bulb-.html
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 Internet of Things: a demonstration 
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Conclusion  

• IoT board is similar to a small computer. 

• Its main use is to connect to the real world. 

• IoT works mostly in interrupt mode. 

• Where most of the time, the processor is sleeping. 

• It wakes up to perform some work with external trigger. 
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ภาพบรรยากาศการอบรม 
เรื่อง “แนวโน้มของโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Trends of IT)” 

ณ โรงแรม โนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันที ่28-30 กันยายน 2560 
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ภาคผนวก 
ก าหนดการอบรม 
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ก ำหนดกำรอบรม 
เรื่อง “แนวโน้มของโลกด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Trends of IT)” 

ระหว่ำงวันที่ 27-31 สิงหำคม 2560 
ณ โรงแรม โนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
27 สิงหำคม 2560 

14.00 ออกเดินทางจากส านักงาน กสทช. 
17.00 เดินทางถึงโรงแรม โนโวเทล หัวหิน (เช็คอิน) 
18.00 รับประทานอาหารเย็น 

 
 

28 สิงหำคม 2560 (NBTC, Huahin): Big Data and Data Science 
 

08.00-09.00 Registration 
09.00-09.45 Overview of Big Data and Data Science  

ผศ.ดร.สุกรี  สินธภุิญโญ, Chulalongkorn University 
09.45-10.30 Examples of Real World Applications of Big Data 

ผศ.ดร.สุกรี  สินธภุิญโญ, Chulalongkorn University 
10.30-10.45 Break 
10.45.11.30 Big Data Tools  

ผศ.ดร.สุกรี  สินธภุิญโญ, Chulalongkorn University 
11.30.-12.15 Data Analytics and Results 

ผศ.ดร.สุกรี  สินธภุิญโญ, Chulalongkorn University 
12.15-14.00 Lunch 
14.00-14.45 Big Data and IOT Analysis 

Mr. Joerg Mutsch, Pentaho 
14.45-15.30 Pentaho & Lumada Framework 

Mr. Joerg Mutsch, Pentaho 
15.30-15.45 Break 
15.45-16.30 Social Network Analysis & Data Visualization 

Mr. Joerg Mutsch, Pentaho 
16.30.17.00 Activities and Discussion 

Mr. Joerg Mutsch, Pentaho 
  

เอกสำรแนบ 1 
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29 สิงหำคม 2560 (NBTC, Huahin) 
09.00-09.45 Infrastructure and Application of Block Chain 

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
09.45-10.30 Bitcoin and Wallet 

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
10.30-10.45 Break 
10.45-11.30 Application and Area of Use of Blockchain 

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
11.30-12.15 Innovative Economic Systems from Blockchain  

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
12.15-14.00 Lunch 
14.00-14.45 Blockchain in Other Countries 

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
14.45-15.30 Non-Financial Services of Blockchain  

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
15.30-15.45 Break 
15.45-16.30 Security and Threat of Blockchain 

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
16.30-17.00 Activities and Discussion  

Dr.Yungyong Teng-amnuay, Chulalongkorn University 
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30 สิงหำคม 2560 (NBTC, Huahin) IoT and Smart Cities 
09.00-09.45 Introduction to IoT and Smart Cities  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
09.45-10.30 Real World Smart Cities  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
10.30-10.45 Break 
10.45-11.30 Current and Next Stage of IoT in Thailand 

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
11.30-12.15 Security of IoT  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
12.15-14.00 Lunch 
14.00-14.45 IoT Tools  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
14.45-15.30 Intelligent Things and AI  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
15.30-15.45 Break 
15.45-16.30 Big Data, IoT and Smart Cities  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
16.30-17.00 Activities and Discussion  

Professor Dr.Prabhas Chongstitvatana, Chulalongkorn University 
31 สิงหำคม 2560 (NBTC, Huahin) Activities 

 
09.00-09.45 Activities Overview  

Instructors from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
09.45-10.30 Activities   

Instructors from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
10.30-10.45 Break 
10.45-12.30 Presentation 

Instructors from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
12.30-13.00 Closing Ceremony  
13.00-14.00 Lunch 

14.00  ออกเดินทางกลับยังส านักงาน กสทช. 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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