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      ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เคเอสซี ขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ท่านและครอบครัวเนื่องในวันแห่ง

การเริ่มต้นใหม่ของปี ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านจงประสบแต่สิ่งที่ดี และมีความสุขตลอดปี 2562 

นี้เทอญ 

ผ่านไปแล้วส�าหรับทริปพักผ่อนยาวรับลมหนาวท่ีแสนเย็นสบาย  ช่างเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุข 

ได้มีโอกาสเพิม่เติมพลงัชวิีตในช่วงวันหยุดอยู่กับครอบครัวได้อย่างเต็มท่ี อกีท้ังยังเป็นเดือนแห่ง

การแลกเปลี่ยนของขวัญ ของฝากให้กับเพื่อน เจ้านาย ญาติผู้ใหญ่  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ล้วนประดับตกแต่งสถานที่ให้มีสีสันสดใส ประดับไฟระยิบระยับไปทั่วเมือง เพื่อต้อนรับศักราชใหม่

ที่มาเยือนอย่างยินดี  

ส�าหรับคอลัมน์ต่างๆในฉบับนี้ ยังคงเอาใจชาวไอทีที่รักสุขภาพและการเดินทาง   ด้วย Gadget 

และ Application ที่ฉลาดและมีประโยชน์   เนื้อหาความรู้ด้านไอทีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงไหล 

“ดินแดนแห่งสายน�้าท่ามกลางสายหมอก”
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HOT Gadget

กะทัดรัด ใช้งานง่าย  แก็ดเจต็ท่ีต้องมีไว้ส�าหรับคุณ

COOL Apps

ไร้กังวลระหว่างเดินทาง แค่มีแอปฯ เหล่านี้อยู่ข้าง ๆ ก็พอ

What’s IN 

พบกับภาคจบของ Software แสนฉลาด 

“Apache Hadoop”  
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GadgetHOT

BREATHE Smart

แผ่นรองเท้า อุ่นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนรองเท้า 

Supersonic

ไดร์เป่าผมไฮเทค 

เหมาะส�าหรับเมืองไทยเราในตอนนี้  เนื่องจากก�าลังเจอปัญหาฝุ่นละอองมากเกินค่ามาตรฐาน แล้วเรา
จะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละพื้นท่ีมีความเส่ียงแค่ไหน  เจ้าเครื่องนี้สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีหน้าจอ     
แสดงข้อมลูได้แบบ Real-time เมือ่เรารูแ้ล้วจะได้หาทางป้องกัน ไม่สดูมลพิษเข้าไปให้เกิดปัญหากับสขุภาพ 
เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก จะใช้งานในบ้านหรือพกติดตัวไปไหนก็สบาย ที่ส�าคัญไม่ต้องเสีย
เวลาเชื่อมต่อกับแอปหรือสมาร์ทโฟนให้เปลืองเน็ตอีกด้วย สามารถน�าไปติดกับจักรยาน,รถเข็นเด็ก, แท่น
ติดในรถยนต์ เป็นต้น เครื่องสามารถบอกคุณภาพอากาศรอบๆ ตัวคุณได้ว่ามีฝุ่น ควัน มากน้อยแค่ไหน 
ด้วยการดดูอากาศเข้าไปแล้วปล่อยออกมา ค่าที่ได้จะบอกออกมาเป็นตวัเลข พร้อมส ีเพือ่ให้เข้าใจง่าย เช่น 
สีเขียวเท่ากับปลอดภัย สีเหลืองต้องเฝ้าระวัง สีแดงคืออันตราย เมื่อตรวจจับได้แบบนี้ เหมาะที่จะมีติดตัว
ไปทุกที่ จะได้ไม่เผลอสูดอากาศแย่ ๆ เข้าร่างกาย 

เอาใจนกัวิง่หรอืนกัเดนิทางท่ีต้องว่ิงหรอืเดนิระยะเวลานาน นกัเดนิ
ทางในสภาพอากาศหนาว ด้วยแผ่นรองเท้าเสรมิความอุน่ด้วยแบต
เตอร์รี่ ออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับเท้าแบนและโค้งสูง  สามารถ
ให้ความอบอุ่น บรรเทาอาการปวดในระหว่างยืน เดิน วิ่งเป็นเวลา
นาน แถมยังกนัลืน่ ลดแรงกระแทก และยงัลดความเครียดได้อกีด้วย 
ท�าให้สามารถเดินไกลได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือปวดเท้าเลย 

เมือ่ถงึคราวทีต้่องเดนิทางไกลไม่ว่าไปต่างจงัหวัดหรอืท่องเท่ียวต่างประเทศ  และ
ด้วยเวลาจ�ากัด ท�าให้สาว ๆ ไม่มีเวลาออกไปร้านท�าผม  เราขอแนะน�า Super-
sonic ไดร์เป่าผมสุดไฮเทค  ด้วยระบบ Airwrap ที่ม้วนและจัดแต่งทรงผมง่าย ๆ  
ไม่ต้องออกแรงเลย เพราะเค้าใช้หลักพลศาสตร์ของลมมาช่วย แถมยังใช้ความ
ร้อนในการม้วนน้อยกว่า ช่วยให้ผมไม่เสยีจากความร้อนท่ีมากเกนิไป ขนาดเลก็
พกพาง่ายจัดใส่กระเป๋าเดินทางได้เลย

ส�าหรับคอลัมน์ต่างๆ ในฉบับนี้ ยังคงเอาใจชาวไอทีที่รักสุขภาพและการเดินทาง ด้วย GadGet 

และ application ที่ฉลาดและมีประโยชน์   เนื้อหาความรู้ด้านไอทีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงไหล   

“ดินแดนแห่งสายน�้าท่ามกลางสายหมอก”

พกติดตัว ช่วยเตือนคุณภาพอากาศ

Insoles



5 | KSC INSIGHT IT

COOL Apps
ไม่ว่าจะเดินทางหรือไปที่ไหน โหลดแอปฯ เจ๋ง ๆ 

เหล่านี้เก็บไว้จะได้ไม่ตก Trend  

Petrol station  

LILUNA

Tap & Say 

การเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั สะดวกสบายก็จรงิ แต่ระหว่างทางทีว่ิง่เรา
ก็ไม่สามารถก�าหนดได้ว่าเจ้าน�้ามันจะหมดถังเมื่อใด และบางครั้งสมาชิก
ร่วมทางอยากพัก อยากเข้าห้องน�้าขึ้นมาซะอย่างนั้น ท�าอย่างไรกันดีล่ะ 
นี่จึงเป็นที่มาของ   แอปส�าหรับค้นหาปั๊มน�้ามัน ยามเดินทางไกล  ยิ่งถ้า
ไปในเส้นทางท่ีไม่คุน้เคย กค็วรจะมตีดิตวักนัไว้ เพราะ  แอปนีจ้ะช่วยบอก
เราว่าปั๊มน�้ามันที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไปกี่กิโล สะดวกทั้งเรื่องเติมน�้ามัน และ
เรื่องหาห้องน�้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้ออีกด้วย  
Price: Free
Platform:  iOS Devices, Android

ขอเสนอแอปที่เขียนโดยคนไทยสักหน่อย เนื่องจากทุกวันนี้มีการใช้รถ
ส่วนตัวเยอะมาก  เพียงคะเนด้วยสายตา  เราจะรู้เลยว่าแทบจะหนึ่ง
คนต่อรถ1คัน แถมจุดหมายคือเข้าไปท�างานในเมือง จะดีแคไหนหาก
แอปนี้จะช่วยให้คุณสะดวกสบายขึ้น คนไม่มีรถได้นั่งรถ คนมีรถก็จะมี
คนช่วยแชร์ค่าใช้จ่าย สบายกระเป๋า และไม่เหงาระหว่างเดินทาง เพียง
โหลดแอปและแชร์เส้นทางไว้ท่ี LILUNA เพื่อค้นหาผู้ที่เดินทางไปจุด
หมายเดียวกัน
Price: Free
Platform:  iOS Devices, Android

App. Tap & Say แตะปุ๊บ พูดเลย  ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไหน ก็สามารถสื่อสารด้วยภาษาของเขาได้ง่าย 
ๆ เพราะแอปนี้จะช่วยพูดให้คุณอัตโนมัติ  อยากช้อปร้านไหน เดินทางคนเดียวก็ยังได้ เพียงแค่เราแตะ แอปฯ     
ก็จะพูดประโยคที่เราต้องการในภาษานั้น ๆ ถามเส้นทาง ราคาสินค้า หรือว่าแค่ทักทาย เสียงจากในแอปจะเป็น
เสียงของคนในท้องถิ่นเอง  ไม่ต้องกังวลเรื่องส�าเนียงอีกต่อไป ต่างชาติต่างถิ่นฟังเข้าใจแน่นอน
Price: Free
Platform:  iOS Devices, Android

แอปพลิเคชั่นใหม่จากสตาร์ทอัพไทย หาเพื่อนแชร์ค่าเดินทาง



 HADOOP HIVE เป็น Software ตัวหนึ่งในระบบของ HADOOP มีสัญลักษณ์เป็นรูปผึ้ง ท�าหน้าที่ในการจัดการคลังข้อมูล หรือ data 
warehouse เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องอาศัยการจัดการแบบพิเศษเพื่อท�างานบน Hadoop และเพื่อให้การประมวลผลมี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Hadoop HIVE ช่วยอ�านวยความสะดวกในเรื่องของการสอบถามข้อมูล อย่างเช่น ต้องการสอบถามว่าบ้านเลขที่ 1 
อยู่บนถนนอะไร ชื่อของบุคคลนั้นๆ ลูกค้ารายนี้มียอดเงินฝากเท่าไหร่ ชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ก ในธนาคาร A มีจ�านวนกี่คน เป็นต้น เมื่อข้อมูล
มีปริมาณมาก การประมวลผลจะเกิดความล่าช้า แต่เมื่อน�า Hadoop HIVE หรือ Apache HIVE มาประยุกต์ใช้ ก็จะช่วยให้การจัดการข้อมูล
แบบที่เรียกว่า large volume data set มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น Hadoop HIVE จึงเหมาะกับภาษาหรืองานที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือ
ที่เราเรียกว่าการ Query นั่นเอง เนื่องจากโครงสร้างของ Hadoop HIVE หรือ Apache HIVE จะอ้างอิงตามภาษาค�าสั่งที่ใช้ในการสอบถาม
ข้อมูล นั่นคือ SQL เมื่อเปลี่ยนมาเป็น Hadoop HIVE ตัว Syntax ยังใช้ได้เหมือนเดิม แต่จะท�างานบน Apache HIVE ดังนั้น จึงเกิดเป็น
ภาษาใหม่ที่เรียกว่า HIVEQL ถ้ามีเป็นตัว SQL อยู่แล้ว ก็สามารถเอามาใช้กับ HIVEQL ได้
  Hadoop HIVE ได้ปล่อยรุ่น 1.2.1 ออกมาเมื่อปี 2015 ซึ่งเป็น Software แบบ open source โดยสามารถเข้าไป download ได้ที่ 
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hive/Hadoop
 เนื่องจาก Apache HIVE ใช้ส�าหรับการจัดการหรือสอบถามข้อมูล ดังนั้น จึงสามารถน�า Apache HIVE ไปประยุกต์ใช้กับการท�า
เหมืองข้อมูล หรือ ธุรกิจอัจฉริยะที่เรียกว่า Business Intelligence (BI) ได้ เมื่อข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือรวบรวมได้มีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่านี้จึงต้องการตัวช่วย ระบบธนาคารมีการน�า Apache HIVE ไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ใช้บัตรเครดิต นอกจากนี้ ยังมีระบบของโรงพยาบาล และโรงงานอุตสากรรม

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=B4Aekj-6Mlw&list=PLNBQkMXycNuSzXMoBPQ1ToX314PTVuyPI&index=13
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By: Kathawut Promprakhon

What’s IN Apache Hadoop

มารู้จัก เซเลปในโลกของ Big Data กันต่อ

Hadoop HIVE
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Apache pig

Apache Sqoop

 Apache pig เป็น Software ตัวหนึ่งในระบบของ Hadoop มีสัญลักษณ์เป็นรูปหมู ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการเขียนภาษา ในที่นี้
เรียกว่าภาษา หรือค�าสั่งแบบสคริปต์ ซึ่งจะมีสคริปต์ค�าสั่งสั้นๆ ในการสั่งงาน โดยมีตัวด�าเนินการ หรือ operator เข้ามาช่วยในการเขียนค�า
สั่ง เมื่อก่อนนี้ การเขียนค�าสั่งในการท�างานแต่ละครั้ง จ�าเป็นต้องเขียนค�าสั่งที่ยาวมากและต้องรู้โครงสร้างหรือรูปแบบ หรือ Syntax ในการ
เขียนของภาษานั้นๆ แต่เมื่อเป็น Apache pig การเขียนค�าสั่งจะอยู่ในรูปแบบของสคริปต์สั้นๆ หรือค�าสั่งสั้นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ค�าสั่ง print 
กรณีต้องการสั่งพิมพ์ ใช้ค�าสั่ง source เมื่อต้องการจะจัดเรียง ใช้ค�าสั่ง filter เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือกรองข้อมูลเฉพาะบางส่วน ใช้ค�า
สั่ง group เมื่อต้องการจัดกลุ่ม เป็นต้น สังเกตได้ว่าโครงสร้างภาษามีลักษณะสั้นๆ การเขียนค�าสั่งจึงไม่จ�าเป็นต้องเขียนแบบยาวๆ อีกต่อไป 
จึงช่วยอ�านวยความสะดวกให้ค�าสั่งมีความกระชับและสั้น รูปแบบภาษาของ Apache pig ได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปเป็นภาษาเกิดใหม่ที่เรียกว่า 
Pig Latin ในปัจจุบัน Apache pig ได้ปล่อยเวอร์ชั่น 0.150 ออกมาเมื่อปี 2015 โดยสามารถเข้าไป download ได้ที่ https://pig.apache.org/
release.html
 โดยส่วนใหญ่ การประยุกต์ใช้ Apache pig มักน�าไปใช้กับอีทีแอล (Extract-Transform-Load: ETL) ซึ่ง ETL เป็นกระบวนการในการน�า
ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลได้หลายรูปแบบ แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Transform ข้อมูลท่ีมาจากหลายรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
จากนั้น load ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของรายงานส�าหรับผู้บริหาร ระบบที่มีการน�า Apache pig ไปประยุกต์ใช้ อย่างเช่น การวิเคราะห์พวก                 
web log ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการน�าข้อมูลขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของการเข้า web นั้นๆ ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้    
Apache pig เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทผู้ให้บริการ web เช่า หรือ web hosting ต่างๆ เป็นต้น

 Apache Sqoop เป็น Software ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โดยก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะอยู่ในรูปของข้อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือ
ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เนื่องจาก Hadoop จะเน้นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบ
กึ่งโครงสร้าง ตัว Apache Sqoop มีหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Unstructured data เวอร์ชั่นของ Apache Sqoop ที่ถูกปล่อยออกมา
เมื่อปี 2015 คือ เวอร์ชั่น 1.4.6 สามารถเข้าไป download ได้ที่ http://www.apache.org//dyn/closer.lua/sqoop/1.4.6 
 Apache Sqoop ได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการประมวลผล โดยเน้นข้อมูลเข้าที่มีความหลากหลาย หรือ ข้อมูลที่น�ามาประมวลผลนั้น แต่เดิม
ถูกจัดเก็บแบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบสัมพันธ์ (relational database system) หรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นข้อมูล
แบบไม่มีโครงสร้างโดย Apache Sqoop เพื่อให้ Hadoop สามารถประมวลผลในขั้นตอนต่อไปได้ กล่าวคือ Apache Sqoop จะแปลงข้อมูล
ที่เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันให้กลายเป็นข้อมูลแบบกระจาย ตามแนวคิดการท�างานแบบ HDFS เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการ
ประมวลผลข้อมูล ระบบธนาคารเป็นตัวอย่างที่น�าเอา Apache Sqoop ไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารสาขาภายในห้างสรรพสินค้าที่เปิด
ให้บริการลูกค้าจนถงึเวลา 19:00 น. ซึง่ข้อมลูจะถกูจดัเกบ็ในรปูแบบของข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงหรอืสมัพนัธ์กนั เมือ่ถงึเวลาปิดท�าการ ธนาคารสาขา
จะถ่ายโอน relational data หรือข้อมูลตารางต่างๆ ไปที่เซิร์ฟเวอร์กลาง ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลนี้ Apache Sqoop จะเข้ามาช่วยแปลง
ข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดเก็บหรืออัพเดตข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ ระบบของสายการบินก็ได้น�า Apache Sqoop ไปประยุกต์ใช้
เช่นเดียวกัน เนื่องจากมี counter ให้บริการเป็นจ�านวนมาก ข้อมูลจาก counter ย่อยๆ เหล่านี้จะถูกถ่ายโอนไปที่เซิร์ฟเวอร์กลาง ซึ่งต้องผ่าน
ความช่วยเหลือจาก Apache Sqoop ในการแปลงข้อมูล

ท่ีมา: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PBOVKGZNFRS&LIST=PLNBQKMXYCNUSZXMOBPQ1TOX314PTVUYPI&INDEX=15

ที่มา: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KRBO8WVHWN0&INDEX=14&LIST=PLNBQKMXYCNUSZXMOBPQ1TOX314PTVUYPI
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ที่มา: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=I8GOBAAEH-I&INDEX=16&LIST=PLNBQKMXYCNUSZXMOBPQ1TOX314PTVUYPI

 Apache Sqoop เป็น Software ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โดยก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะอยู่ในรูปของข้อมูลแบบมีโครงสร้าง หรือ
ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เนื่องจาก Hadoop จะเน้นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบ
กึ่งโครงสร้าง ตัว Apache Sqoop มีหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Unstructured data เวอร์ชั่นของ Apache Sqoop ที่ถูกปล่อยออกมา
เมื่อปี 2015 คือ เวอร์ชั่น 1.4.6 สามารถเข้าไป download ได้ที่ http://www.apache.org//dyn/closer.lua/sqoop/1.4.6 
 Apache Sqoop ได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการประมวลผล โดยเน้นข้อมูลเข้าที่มีความหลากหลาย หรือ ข้อมูลที่น�ามาประมวลผลนั้น แต่เดิม
ถูกจัดเก็บแบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบสัมพันธ์ (relational database system) หรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นข้อมูล
แบบไม่มีโครงสร้างโดย Apache Sqoop เพื่อให้ Hadoop สามารถประมวลผลในขั้นตอนต่อไปได้ กล่าวคือ Apache Sqoop จะแปลงข้อมูล
ที่ เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันให้กลายเป็นข้อมูลแบบกระจาย ตามแนวคิดการท�างานแบบ HDFS เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการ
ประมวลผลข้อมูล ระบบธนาคารเป็นตัวอย่างที่น�าเอา Apache Sqoop ไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารสาขาภายในห้างสรรพสินค้าที่เปิด
ให้บริการลูกค้าจนถงึเวลา 19:00 น. ซึง่ข้อมลูจะถกูจดัเกบ็ในรปูแบบของข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงหรอืสมัพนัธ์กนั เมือ่ถงึเวลาปิดท�าการ ธนาคารสาขา
จะถ่ายโอน relational data หรือข้อมูลตารางต่างๆ ไปที่เซิร์ฟเวอร์กลาง ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลนี้ Apache Sqoop จะเข้ามาช่วยแปลง
ข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดเก็บหรืออัพเดตข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ ระบบของสายการบินก็ได้น�า Apache Sqoop ไปประยุกต์ใช้
เช่นเดียวกัน เนื่องจากมี counter ให้บริการเป็นจ�านวนมาก ข้อมูลจาก counter ย่อยๆ เหล่านี้จะถูกถ่ายโอนไปที่เซิร์ฟเวอร์กลาง ซึ่งต้องผ่าน
ความช่วยเหลือจาก Apache Sqoop ในการแปลงข้อมูล

  Apache Mahout ค�าว่า Mahout หมายถึง ควานช้าง Apache Mahout เป็น Software ที่ท�าหน้าที่ในการจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์
หรือวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ คือ การน�าข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ผล แล้วน�าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปท�านายอนาคต ด้วยเหตุนี้        
Apache Mahout จึงถูกน�าไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ท�านายข้อมูล และท�าเหมืองข้อมูล กระบวนการท�างาน หรืออัลกอลิทึมของ Apache 
Mahout มีด้วยกันหลายตัว ได้แก่ 
- Collaborative Filtering (CF) เช่น การแนะน�าข้อมูลว่าสินค้าตัวนี้ดี-ไม่ดี 
- Classification เช่น การจัดแบ่งกลุ่มสินค้า การจัดประเภทข้อมูล
- Data Clustering เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม การแบ่งข้อมูลดี-ไม่ดี
จดุเด่นของการประยกุต์ใช้ Apache Mahout คอื การช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจ�าพวกค�าหรอืพฤตกิรรมทีจ่ะเกิดขึน้ เช่น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
(Cyber-crime) พิมพ์ข้อมูลหลอกลวง หรือกลั่นแกล้งทาง internet ตัว Mahout จะท�าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลให้ทราบว่าใครพูด   
ค�าดังกล่าวบ้าง ค�าดังกล่าวดีหรือไม่ดี
เวอร์ชั่นของ Apache Mahout ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี 2015 คือ เวอร์ชั่น 0.11.1 
สามารถเข้าไป download ได้ที่ http://www.apache.org//dyn/closer.cgi/mahout
 เนื่องจาก Mahout มีอัลกอลิทึมในการจัดการและท�านายผลข้อมูลได้ ดังนั้น การประยุกต์ใช้ Mahout จึงเกี่ยวข้องกับงานด้านการท�า
เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ ระบบให้ค�าแนะน�า ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน internet ระบบออนไลน์จะแนะน�าสินค้าที่คล้ายกันหรือ
สัมพันธ์กัน พร้อมระบุสิทธิพิเศษหรือส่วนลด หากซื้อพร้อมกัน Apache Mahout ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนบัตรเครดิต การ
ตรวจสอบการลอกวรรณกรรม เช่น หัวเรื่องนี้มีคนเขียนไว้แล้วและมีอีกคนน�าไปคัดลอกหรืออ้างอิง ตลอดจนการคัดกรอง email นอกจากนี้          
Apache Mahout ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์อากาศได้อีกด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องและความแม่นย�าสูง

Apache HBase

Apache Mahout 

ที่มา: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YBWJ1YBKWFO&LIST=PLNBQKMXYCNUSZXMOBPQ1TOX314PTVUYPI&INDEX=17
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ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=bBfnsKBTJog&list=PLNBQkMXycNuSzXMoBPQ1ToX314PTVuyPI&index=18

Apache Zookeeper 

 Apache Zookeeper เป็น Software ที่ท�าหน้าที่บริการและประสานงานกับ Hadoop อื่นๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการท�างาน       
ดังนั้น เมื่อ Hadoop ท�างาน จะมีหลาย application เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ Apache Zookeeper คอยท�าหน้าที่ประสาน
งานส่วนต่างๆ ให้สามารถท�างานได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นไปด้วยดี เนื่องจาก Hadoop เน้นการประมวลแบบกระจาย ดังนั้น จึงต้องมี
การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วส่งไปประมวลผลที่เครื่องลูกข่าย และเนื่องจากการประมวลผลของ Hadoop มีความถูกต้อง ดังนั้น จึง
มีการท�าซ�้าข้อมูลที่กระจายไปยังเครื่องลูกข่าย กล่าวคือถ้าเครื่องลูกข่ายตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย เครื่องอื่นจะต้องท�างานได้ ส่งผลให้มีการท�าซ�้า
ข้อมูล หรือที่เรียกว่า data replication เป็นจ�านวนมาก ตัว Apache Zookeeper จะคอยท�าหน้าที่จัดการข้อมูลที่ซ�้าซ้อน หากมีข้อมูลซ�้าตัว
ใดทีไ่ม่ถูกน�ามาใช้งานหรือไม่ได้ใช้แล้ว ข้อมูลนัน้จะถูกลบทิง้ ทัง้นีก้เ็พ่ือประหยดัพ้ืนทีแ่ละหน่วยความจ�า Apache Zookeeper ช่วยสร้างความ
น่าเชื่อของ application ที่มีการพัฒนา สามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง และท�างานได้พร้อมกันในหลาย application หรือหลาย user
 เวอร์ชั่นของ Apache Zookeeper ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี 2014 คือ เวอร์ชั่น 3.4.6 การประยุกต์ใช้ Apache Zookeeper จะเน้นเกี่ยว
กับการประสานการท�างานของ application ต่างๆ ที่ท�างานบนแนวคิดการกระจายข้อมูล ตัวอย่างการน�า Zookeeper ไปประยุกต์ใช้ เช่น 
ระบบการให้บริการค้นหาข้อมูลผ่าน internet อย่างพวก search engine ระบบธนาคาร ระบบโลจิสติกส์ ระบบประมวลผลภาพผ่านดาวเทียม 
เป็นต้น 

 เนื่องจาก Apache Hadoop เป็น open source Software ส�าหรับการสร้างระบบ Distributed Computing ที่มีความเสถียรสูง และสามารถ
เพิ่มขยายได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ในอนาคต Apache Hadoop และ Big Data Solution จะกลายเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในระดับ Enterprise 
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยค่าใช้จ่ายของ Hardware โดยรวมจะประหยัดกว่าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบในปัจจุบัน เนื่องจากการน�า Server มาใช้งานใน
ลักษณะ Cloud ท�าให้สามารถตัดค่าใช้จ่ายของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage หรือ NAS Storage ได้ โดยมีความสามารถในการเก็บ
รักษาข้อมูลในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย
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CHIC Lifestyle

ทีส่�าคญัไม่ไกลจากกรงุเทพฯ มาก มเีวลาเพียง 2 วันก็ไปด่ืมด�า่ กบัธรรมชาติ
ได้ นัน่คอื อ.สงัขละบรุ ีดนิแดนทีม่สีะพานอตุตมานสุรณ์ หรอืทีน่ยิมเรยีกกนั
ว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 
เมตร และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า 
เป็นสะพานทีข้่ามแม่น�า้ซองกาเลยี ซึง่เป็นสายน�า้แห่งชวิีต ของชาวมอญและ
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ ณ ท่ีต�าบลหนองลูอ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มาของค�าว่าดินแดนสามประสบ คือ อ�าเภอสังขละบุรีมีชาวมอญอาศัยตั้ง
บ้านเรือนอยู่เป็นจ�านวนมาก ตัวอ�าเภอตั้งอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า”สามประสบ” 
คือบริเวณที่ล�าน�้าสามสาย อันได้แก่ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี 
ไหลมาบรรจบกันเป็นของแม่น�า้แควน้อยไหลลงสูจ่งัหวัดกาญจนบรุ ีเมอืงแห่ง
สายน�้า ขุนเขา และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์  แม่น�้าซองกาเลียสายนี้เปรียบ
เส้นเลือดใหญ่ของชาวมอญทีท่�ามาหากนิเลีย้งชพีรมิแม่น�า้มาช้านาน สะพาน
ไม้นี้เดิมทีสร้างขึ้นจากน�้าพักน�้าแรงของชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจร แทน
การใช้แพไม้ไผ่ และเรือข้ามฟาก  พระสงฆ์บิณฑบาตยามเช้าโดยสะดวก 
เดก็ๆ ได้ไปเรยีนหนงัสอื โดยมต้ิองเดนิทางอ้อมเขาเช่นเมือ่ก่อน เป็นทีท่�ามา
หากนิค้าขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ในอดตียิง่ใกล้เทศกาลต่าง ๆ  ชาวบ้านจะ
ช่วยกนัหาไม้ไผ่มาเสริมฐานสะพานเพ่ือให้โครงสร้างของสะพานแขง็แรงโดย
ไม่มีค่าแรง เป็นการลงขนัน�า้ใจจากชายหนุม่จากหมูบ้่านทัง้ชาวไทยและชาว
มอญช่วยแบกไม้ไผ่ทุกวันระหว่างสร้าง อีกทั้งเพ่ือความเป็นสิริมงคล และ
ความศรทัธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านทีม่มีาช้านานไม้ไผ่ทกุล�าผูกด้วย
เชอืกทีร่วมกับเศษผ้าจีวรพระ ท�าให้สะพานแขง็แรงจนน่าอัศจรรย์ใจ ผูค้นต่าง
บอกต่อและหลั่งไหลไปเยือน ณ ที่แห่งนี้ หลายปีต่อมาด้วยอายุของสะพาน 
เริม่มกีารผกุร่อนของสะพานเมือ่ปี 2556 ได้เกดิพายแุละน�า้ป่าไหลหลากท�าให้
สะพานช�ารดุเสยีหายมากไม่สามารถสญัจรได้  สะพานมอญได้ถกูสร้างขึน้มา
ใหม่เมือ่ปี 2557 ด้วยการสนบัสนุนของทุกภาคส่วนต่างร่วมใจกนัสร้างขึน้จาก
ไม้ที่ทนทานและแข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลได้มาก

ลมหนาวพัดผ่านมา ก็ถึงเวลาที่เราจะพาคุณผู้อ่าน เดินทางไปสัมผัสกลิ่นอายสายหมอกพร้อมลมหนาว 

ณ ดินแดนอันแสนอมตะ น่าประทับใจ
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 ชาวบ้านที่นี่จะถูกปลูกฝังให้เด็ก ๆ ตื่นเช้า เข้านอนเร็ว เพื่อ
จะได้ตักบาตรท�าบุญไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียว ซึ่งการตักบาตพระต่อ
มากลายเป็นวัฒนธรรมหลัก ของนักท่องเที่ยวหากไป ณ สถานที่แห่ง
นี้ กิจกรรมหลักที่ทางโรงแรม หรือรีสอร์ท จัดในแพลน คือการเดินชม
สะพานไม้ช่วง 05.00 น เพราะหมอกจะลงววิสวยมาก และเริม่ใส่บาตร
พระสงฆ์ ณ เวลา 06.00-07.00 น.ชาวบ้านจะจัดโต๊ะวางติดต่อกันโดย
มดีอกไม้พร้อมชดุตักบาตรพระสงฆ์ไว้รอ แถวพระสงฆ์ทอดยาวจนเตม็
ถนน สวยงามและมีมนต์ขลังมาก  สีสันการแต่งกาย ของผ้าไทย ผ้า
มอญ ชาวพม่า และนักท่องเที่ยว การจัดดอกไม้ ซุ้มของฝาก ราคา
จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไป มีจ�าหน่ายทั้ง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของฝาก 
ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชาวบ้านริมแม่น�้า พร้อมไกด์เด็ก
ท่ีน�าเที่ยว และกระโดดน�้าโชว์สเตปการว่ายน�้าลึก เพื่อดึงดูดนักท่อง
เที่ยว ซึ่งค่าแรงของน้อง ๆ จะน�าไปเป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือ
ครอบครัวได้อีกทาง

นอกจากสะพานมอญแล้ว  สังขละบุรียังมีสถานที่ควรแก่การแวะ      
สักการะ   นั่นคือวัดวังวิกเวการาม  หลวงพ่ออุตตมะ (เทพเจ้าของ
ชาวมอญ)  พระเกจอิาจารย์ชือ่ดงัของจงัหวดักาญจนบรุ ีทัง้ยงัเป็นพระ
ภกิษสุงฆ์ชาวมอญนบัถอืมาช้านาน ท่านเป็นผูก่้อตัง้วดั และชาวบ้านที่
น่ีเลือ่มใสศรัทธามากมบีทบาทเป็นผูน้�าคนส�าคญัของชาวมอญพลดัถิน่ 
ใครก็ตามที่ไปที่สังขละบุรีจะไม่ลืมท่ีจะเข้าไปชมวัดและกราบหลวงพ่อ
อุตตมะเพื่อความเป็นศิริมงคล และทุกคนจะได้รับปะค�าเพื่อน�ามาบูชา  
นอกจากนัน้ยงัมสีิง่ศ�กดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์
พุทธคยา  เมืองบาดาลวัดใต้น�้า  ด่านเจดีย์สามองค์  ตลาดสังขละบุรี 

  สังขละบุรี ชื่อนี้ช่างมีมนต์ขลัง เมื่อหลับตาจะสัมผัสถึงความ
รู้สึกที่ยังอิ่มเอมในใจ คุ้มค่าน่าจดจ�า ตลอดไป  และเมื่อนึกถึงทีไรก็จะ
อยากกลับไปหาพวกเค้าอีกแน่นอน

การเดินทาง จากตัวเมืองกาญจนบุรีใช้ทางหลวงหมายเลย 323 เพื่อ
ไปยังสังขละบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ช่วงทองผาภูมิ-
สังขละบุรีเป็นทางขึ้นเขาควรขับขี่อย่างระมัดระวัง 
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KSC News

เพือ่เป็นการขอบคณุลกูค้าผูม้อีปุการคณุ เคเอสซ ีและ บรษิทั ซสีโก้ ได้จดักจิกรรม ส�าหรบัลกูค้า

คนส�าคัญด้วยภาพยนตร์ระดับพรีเมียม ณ โรงภาพยนตร์ embassy เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ชิดลม 

ปลายปีทีผ่่านมาด้วยภาพยนตร์สดุอลงัการ HUnteR KilleR (ฮนัเตอร์ คลิเลอร์) พร้อมอาหาร  

และเครื่องดื่มสุดหรู ลูกค้าต่างมีความสุข กับกิจกรรมที่ Ksc – cisco มอบให้ในครั้งนี้    เรา

สัญญาว่าจะจัดกิจกรรมดี ๆ ส�าหรับลูกค้าผู้มีพระคุณเช่นนี้อีกตลอดไป    




