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บทคัดย�อ

ใ 
นสังคมดิจิตอล องคการไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีความหลากหลายนับตั้งแตระบบสารสนเทศท่ีใชงานตามปกติ

ไปจนถึงขอมูลจากการใชอินเทอรเน็ต สื่อสังคม อารเอฟไอดี จีพีเอส มาตรวัด ตัวรับรู ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ทวีจํานวน

ข้ึนอยางรวดเร็วดวยอัตราการเติบโตแบบทวีคูณ และดวยสาเหตุที่ขอมูลเหลานี้มีจํานวนมหาศาลและมีลักษณะที่

แตกตางกันทั้งที่เปนแบบมีโครงสราง ไมมีโครงสรางและหลากหลายโครงสรางการประมวลผลแบบฐานขอมูลจึงอาจ

จะมีประสิทธิภาพที่ไมเพียงพอ Big Data เปนเทคโนโลยีสําหรับการสําหรับการบริหารและประมวลผลขอมูลจํานวนมาก

ดังกลาว ดังนั้นนับเปนสิ่งทาทายขององคการท่ีจะคนหาสารสนเทศท่ีมีประโยชนจากขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีเกิดมาใหม

องคการท่ีจะนํา Big Data เขามาใชงานควรมีการประเมินความพรอมในดานขอมูล ดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร และดาน

องคการ
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ABSTRACT

In digital society organizations have collected data from various sources not only regularly used 

information systems but also web log, social media, RFID, GPS, meter and sensor etc. The volume 

of these collected data has grown exponentially. As a result of the increasing volume and variety 

of data type, which can be structured un-structured and multi-structured, the relational database 

may not be appropriate to be used. Big Data is the new technology for managing and processing huge 

amount of data. Therefore, it is a challenge for the organizations to discover the valuable information 

from these mass data. To effectively implement Big Data, organizations need to assess their capacity 

in these four aspects: data, technology, human resource and organization.
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บทนํา
Big Data เปนเทคโนโลยีที่องคการหลายแหงนําเขามาใชในการประมวลผล วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  โดยเฉพาะ

ขอมูลเก่ียวกับลูกคาที่มาจากรายการคา การใหบริการลูกคา การดําเนินงานดานตาง ๆ  การสงผลใหมีการปรับปรุงการ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) กลยุทธการใหบริการ สินคาผลิตภัณฑ

จนประสบความสําเร็จในการแขงขัน ดวยความสําเร็จในการใช Big Data ของหลายองคการทําใหองคการอีกหลายแหงให

ความสนใจในการนํา Big Data เขามาใชงาน ทําใหเกิดประเด็นคําถามท่ีวา Big Data เหมาะสมกับองคการประเภทใด 

บทความนี้จะนําไปสูคําตอบของคําถามดังกลาว

ท่ีมาของ Big Data
Big Data เปนขอมูลจํานวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี

การสื่อสาร มีการใชงานอินเทอรเน็ต สื่อสังคม (Social Media) อยางแพรหลาย จํานวนขอมูลที่เดินทางบนสังคมดิจิตอล

มีจํานวนมหาศาล มีอัตราการเพ่ิมขึ้นในลักษณะทวีคูณและรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตในระยะเวลา 10 ปที่

ผานมา Cisco, 2014 รายงานใน “The Zettabyte Era: Trends and Analysis” วา ปริมาณการรับสงขอมูลที่เดินทาง

บนอินเทอรเน็ตทั้งโลกในป 2018 ตอคนมีประมาณ 14 Gigabyte1 เพิ่มขึ้นจากป 2005 ที่มีปริมาณเฉล่ียที่ 5 Gigabyte

ตอคน คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 64 เทา คาดการณวาปริมาณการรับสงขอมูลทั้งหมดในป 2018 ในแถบเอเชียแปซิฟค จะมี

การเติบโตถึง 47.3 Exabyte2 เปนอัตราการเติบโตแบบผสม (CAGR) ถึงรอยละ 21 จํานวนขอมูลมหาศาลท่ีองคการมีอยูนั้น

มีลักษณะ รูปแบบท่ีแตกตางไปจากขอมูลที่องคการประมวลผลอยูเปนประจํา นับเปนความทาทายขององคการท่ีจะดําเนินการ

วิเคราะหเพื่อคนหาความหมายหรือคุณคาที่ซอนอยู เพื่อนํามาเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน Davenport and Dyche (2013) 

กลาวถึงความทาทายของการใช Big Data ในองคการวาไมไดอยูที่ความสามารถในการจัดการขอมูล แตเปนความสามารถ

ในการวิเคราะหขอมูลท่ีมาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในลักษณะรูปแบบท่ีมีความแตกตางกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

องคการและเรียกการวิเคราะหนี้วา Analytics 3.0

คุณลักษณะของ Big Data
เพื่อใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับ Big Data มากขึ้นทั้งนี้เพราะ Big Data ไมไดเปนเพียงจํานวนขอมูลขนาดใหญ

อันเน่ืองมาจากปริมาณมหาศาลเทานั้น แตยังมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ  เปนสวนประกอบ คุณลักษณะท่ีสามารถอธิบายการเปน

Big Data ประกอบไปดวย 3 Vs ดังนี้ (Davenport et al., 2013, McAfee, A. & Brynjolfsson, E., 2012, Sandra, 

Delen, & Turban, 2014 pp. 548)

1. Volume (ปริมาณ) องคการมีขอมูลในปริมาณมหาศาล รวบรวมจากแหลงขอมูลหลากหลายแหลงและ

หลากหลายประเภท ขอมูลมีอัตราการเติบโตในอัตรากาวหนา (Exponential) เมื่อเทียบกับเวลาท่ีผานไป 

ปริมาณขอมูลเติบโตจากขนาด Terabyte3 เปน Petabyte4 หรือ Exabyte ซึ่งระบบฐานขอมูลที่ใชงานกันอยู

ไมสามารถดําเนินการใหเกิดประโยชนเพ่ือการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังมีตนทุนในการดําเนินงาน

ที่สูงกวา (Davenport et al., 2013)

1 Gigabyte หรือ GB มีขนาด 10003

2 Exabytes หรือ EB มีขนาด 10006

3 Terabyte หรือ TB มีขนาด 10004

4 Petabyte หรือ PB มีขนาด 10005



4 วารสารบริหารธุรกิจ

Big Data จําเป�นสําหรับทุกองค�การหรือไม�

2. Variety (ความหลากหลาย) ความหลากหลายท่ีมีใน Big Data ไมไดมีเพียงความหลากหลายของแหลงขอมูล

แตยังรวมถึงลักษณะรูปแบบของขอมูลที่แตกตางกันไปอันเนื่องมาจากแหลงขอมูลที่ตางประเภทกัน แหลงขอมูล

ที่สงขอมูลเขาสู Big Data มีตั้งแตระบบสารสนเทศท่ีใชระบบฐานขอมูลแบบด้ังเดิม ไปจนถึงฐานขอมูลเอกสาร 

(Text Document) ขอมูลจากการทํางานบนอินเทอรเน็ต (Web logs, XML) อารเอฟไอดี (Radio Frequency 

Identification, FRID) จีพีเอส (Geographic Positioning System, GPS) การใชสื่อสังคม (Social Media) 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ระบบตัวรับรู (Senor System) มาตรวัดตาง ๆ  ที่บันทึกขอมูลแบบทันที 

(Meter) ขอมูลจากรายงานมูลคาหลักทรัพยที่เคลื่อนไหวจากหองคา (Stock Ticker Data) ภาพเคลื่อนไหว 

(Video) และเสียง (Audio) เปนตน ลักษณะของขอมูลมีทั้งลักษณะท่ีมีโครงสราง (Structure) ชัดเจน คือ

ขอมูลที่สามารถประมวลผลไดดวยเทคโนโลยีฐานขอมูลแบบด้ังเดิม ไปจนถึงขอมูลที่มีความเปนโครงสรางต่ําหรือ

ไมมีโครงสราง (Semi-Structure and Un-Structure) ซึ่งมีปริมาณประมาณรอยละ 80 ถึง 85 ของขอมูล

ทั้งหมดในองคการ (Sandra et al, 2015) สงผลตอเทคโนโลยีในการประมวลผล ขอมูลเหลานี้เกิดขึ้นในองคการ

ที่มีรูปแบบการประกอบการและดวยปริมาณที่แตกตางกัน

3. Velocity (ความรวดเร็ว) ขอมูลที่เกิดจากอินเทอรเน็ต สื่อสังคม ตัวรับรู มาตรวัด ฯลฯ เหลานี้สามารถ

เกิดขึ้นไดตลอดเวลา รวมท้ังระบบการรวบรวมขอมูลที่กระทําไดอยางทันที (Real Time) เสมือนหน่ึงมีกระแส

การไหลของขอมูลเขาสูระบบอยางสม่ําเสมอ

Sandra et al, (2015) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ Big Data วามีถึง 5 Vs โดย 3 Vs แรกมีลักษณะเชนเดียวกัน

กับท่ีไดระบุไวขางตนและมีการเพ่ิมเติมอีก 2 Vs ดังนี้

4. Variability (ความผันแปร) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีความหลากหลายและรวดเร็วในกระแสขอมูลแลว 

กระแสการไหลของขอมูลยังมีระดับที่ไมคงท่ี มีความไมสมํ่าเสมอคอนขางสูง โดยเฉพาะกระแสขอมูลที่มาจาก

สื่อสังคมท่ีจะมีผลกระทบตอปริมาณการไหลของขอมูลที่สูงมากเม่ือมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการ

เกิดเปนชวง ๆ  ของเวลา

5. Value proposition (คุณคาที่นําเสนอ) ขอมูลจํานวนมหาศาลจะมีรูปแบบความสัมพันธของขอมูลที่เห็น

ความแตกตาง หรือความแปลกใหมที่ปรากฏไดยากจากขอมูลที่มีจํานวนไมมากพอ สิ่งเหลานี้จะเปนคุณคา

ทางธุรกิจอยางมากถาองคการคนพบไดกอนคูแขง Big Data จึงไมไดเปนเพียงแคการรวบรวมขอมูล แต

หมายรวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคนหาส่ิงใหมใหกับองคการ

เทคโนโลยีสําหรับ Big Data
เนื่องจากลักษณะของขอมูลที่มีทั้งความเปนโครงสราง ไมมีโครงสรางและหลากหลายโครงสรางอยูดวยกันทําให

ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีใชกันอยูโดยทั่วไปเชนระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Database Management 

System) ไมสามารถประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ การประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะหขอมูลใน Big Data จําเปนตองใช

ตองใชซอฟตแวรเฉพาะทาง ซอฟตแวรสําหรับ Big Data ที่รูจักกันอยางแพรหลายมี 3 ประเภทดังนี้ (Sandra et al, 2015)

1. MapReduce เปนเทคโนโลยีที่ Google นํามาใชหลักการทํางานเปนการกระจายการประมวลผลขอมูลจํานวน

มากท่ีมีหลากหลายโครงสราง (Multi-Structure) ไปกับเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมากท่ีมีการจัดไวเปนกลุมที่

ทํางานคูขนานกันเพื่อบรรลุประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงสุด
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2. Hadoop เปน Open Source ที่เริ่มตนมาจาก Yahoo และไดรับการพัฒนาตอ MapReduce โดย Google 

สําหรับการประมวลผล จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลที่ไมมีโครงสรางจํานวนมาก ถือไดวาเปนเทคโนโลยีทางดาน 

Big Data ที่ไดรับความนิยมมาก

3. No SQL หรือ Not Only SQL เปนแนวคิดใหมสําหรับการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลจํานวนมากท่ีมีลักษณะ

ที่เปนทั้ง กึ่งโครงสราง (Semi-Structure) ไมมีโครงสราง (Un-Structure) และหลากหลายโครงสราง (Multi-

Structure)

เทคโนโลยีตาง ๆ  เหลานี้ในปจจุบันสามารถหาไดจากผูประกอบการดานเทคโนโลยีชั้นนํา เชน IBM SAS หรือ Oracle 

ฯลฯ เปนตน

ประโยชน�จากการใช�งาน Big Data
องคการตาง ๆ  ที่ไดนํา Big Data ไปใชงานไดมีการระบุถึงประโยชนที่องคการไดรับจากการนํา Big Data มาใชไว

หลากหลายประเด็นดังตอไปนี้ (Davenport et al., 2013, Sandra et al, 2015)

1. การลดคาใชจาย

เทคโนโลยี Big Data มีตนทุนการจัดเก็บขอมูลที่ตํ่ากวาการใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลจํานวน

เทากันในระยะเวลาท่ีเทากัน จากการเปรียบเทียบประมาณการคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลจํานวน 1 Terabyte 

ในเวลา 1 ปดวยระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธจะมีคาใชจายที่ $ 37,000 แตถาใชเทคนิคของ Hadoop

จะมีคาใชจายเพียง $ 2,000 นอกจากคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลแลว การนําผลจากการประมวลไปใชสําหรับ

การปรับปรุงกระบวนการทํางานยังสงผลตอการลดคาใชจายในการดําเนินงานดวย ตัวอยางเชนการใชงานของ

บริษัท UPS ที่นําขอมูลจํานวนถึง 16 Petabyte ตอวันที่มาจากสัญญาณการติดตามรถสงพัสดุ การเคล่ือนยาย

พัสดุที่มีจํานวนถึง 16.3 ลานชิ้นจากลูกคา 8.8 ลานรายตอวัน รวมท้ังการติดตามพัสดุของลูกคาผานระบบ

ติดตามพัสดุเฉล่ียวันละ 39.5 ลานครั้ง สูการออกแบบเสนทางการสงพัสดุใหมที่เรียกวา ORION (On Road 

Integrated Optimization and Navigation) สงผลให UPS ประหยัดคาใชจายในการขนสงในป 2011 ถึง 

$ 30 ลาน (Davenport et al., 2013)

2. การลดระยะเวลาในการประมวลผลเพ่ือการวิเคราะห

เทคโนโลยี Big Data ทําใหเวลาในการประมวลผล วิเคราะหขอมูลจํานวนมากที่เคยตองใชเวลาในการดําเนินการ

เปนวันลดลงเปนเพียงช่ัวโมง สงผลใหองคการสามารถตอบสนองการรองขอหรือความตองการของลูกคาไดอยาง

รวดเร็วขึ้นมาก (Davenport et al., 2013)

3. การปรับปรุง พัฒนาสินคาและบริการใหม

ประโยชนอยางยิ่งที่เทคโนโลยี Big Data สามารถนําเสนอใหกับองคการเกิดจากความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูลจํานวนมากมายท่ีมาจากแหลงขอมูลหลายแหลงและมีลักษณะท่ีหลากหลายเรียกกันวา Big Data Analytic 

องคการสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชในการดําเนินการกับปญหาตาง ๆ  เชน การระบุเหตุการณลดลงใน

จํานวนลูกคาหรือพนักงาน การบริหารจัดการความเส่ียงขององคการ การปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถในการ

รักษาความมั่นคง (Security) ใหกับสินคารวมทั้งบริการ เปนตน ผลจากการวิเคราะหชวยใหองคการปรับปรุง

สินคาและบริการ ในหลายองคการสามารถพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ  เขาสูตลาด ตัวอยางเชน Google 
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ปรับปรุงบริการการสืบคนที่เปนหลัก GE นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงผลิตภัณฑเครื่องยนต (Davenport

et al., 2013) LinkedIn พัฒนาผลิตภัณฑ People You May Know Groups You May Like Job You 

May Be Interested In เปนตน

4. การสนับสนุนการตัดสินใจภายในองคการ

แมวาองคการสามารถใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลแบบด้ังเดิมในการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได

แตไมสามารถประมวลผลในลักษณะรูปแบบอ่ืนที่ไมใชขอมูลแบบมีโครงสรางไดทําใหองคการสูญเสียโอกาส

ในการดําเนินงานและการแขงขัน Big Data สามารถประมวลผลขอมูลที่มีความหลากหลายท้ังรูปแบบและ

แหลงที่มา การใชประโยชนจากขอมูลทุกแหลงชวยเสริมสรางประสิทธิผลของการตัดสินใจในองคการใหดีย่ิงข้ึน

การเร่ิมต�นเข�าสู� Big Data
ประโยชนของการใช Big Data มีการกลาวถึงกันอยางทั่วไปเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในการใชงาน แตการที่

องคการใดจะนํา Big Data มาใชในองคการควรประเมินความพรอมขององคการในประเด็นตาง ๆ  ดังตอไปนี้เสียกอน

1. ความพรอมดานขอมูล

Big Data เหมาะสมกับการประมวลผลขอมูลที่มีความหลากหลาย ลักษณะของขอมูลเปนขอมูลที่มีโครงสราง

และไมมีโครงสรางอยูรวมกัน ขอมูลที่ไมมีโครงสรางมีปริมาณที่สูงกวาขอมูลที่มีโครงสราง มีจํานวนแหลงขอมูล

ที่นําสงขอมูลหลากหลายแหลง ปริมาณขอมูลมีจํานวนมากในระดับ Terabyte และมีแนวโนมในการเติบโตขึ้น

สูจํานวนเปน Petabyte องคการควรตองประเมินลักษณะของขอมูลที่เปนหลักสําคัญขององคการ รวมทั้งอัตรา

การเติบโตของขอมูลที่แสดงจากปริมาณของขอมูลที่นําสงเขาในแตละวันวามีกระแสการไหลของขอมูลอยาง

รวดเร็วแคไหน (Davenport et al., 2013) วามีลักษณะท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยี Big Data หรือใชเทคโนโลยี

การจัดการขอมูลแบบเดิมก็ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ

2. ความพรอมดานเทคโนโลยี

สําหรับความพรอมทางดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเรื่องของสื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูล ความสามารถใน

การประมวลผลของคอมพิวเตอรและซอฟตแวร การที่องคการยังมีเทคโนโลยีที่ไมพรอมรองรับการทํางานของ 

Big Data สามารถแกไขไดไมยาก เพราะสามารถจัดหาไดจากผูใหบริการท่ีมีอยูหลายราย แตจะไปสะทอนที่

ความพรอมดานเงินลงทุนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาสูง

3. ความพรอมทางดานบุคลากร

การมีขอมูลจํานวนมากจะไมทําใหเกิดประโยชนไดเลยถาไมสามารถวิเคราะหขอมูลนั้นได ขอบเขตของ Big Data 

ไมไดมีเพียงการจัดการกับขอมูลจํานวนมากเทานั้นแตรวมไปถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาส่ิงใหม รูปแบบหรือ

ความสัมพันธในระหวางขอมูลที่ไมเคยทราบกันมากอน การใชงานเพียงแคการจัดเก็บและออกรายงานตามปกติ

ทั่วไปจะเปนการใช Big Data อยางไมคุมคา การวิเคราะหขอมูลตองพึ่งทักษะของบุคคลที่ตองมีความเขาใจใน

ขอมูล ลักษณะของธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใชงาน เรียกวานักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) บุคลากรท่ีมี

คุณสมบัติเปนนักวิเคราะห มีทักษะเชนนี้หาไดไมงายนัก รวมทั้งผูบริหารที่ตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมูล 

การใชขอมูลเชิงวิเคราะหเปนหลักในการทํางาน
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4. ความพรอมขององคการ

ในประเด็นเกี่ยวกับความพรอมขององคการประเมินจากแรงจูงใจขององคการที่มีตอการใชงาน Big Data IBM 

ไดรายงานถึงการเร่ิมตนใชงาน Big Data ขององคการท่ีไดมีการใชงานวาเกิดจากแรงจูงใจดังตอไปนี้ (The top 

five ways, 2014)

1. ความตองการท่ีจะคนหา ทําความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับขอมูลที่องคการมีอยู ความสามารถในการ

เขาถึง และการใชงานตั้งแตการดําเนินงานประจําวันไปสูการสนับสนุนการตัดสินใจ

2. ความตองการท่ีทําความเขาใจ รูจักลูกคาขององคการอยางรอบดาน เชน วิธีการท่ีลูกคาชอบใชในการ

ซื้อสินคา ทําไมจึงเปลี่ยนไปซื้อจากผูประกอบการรายอ่ืน รวมทั้งทําไมลูกคาซื้อสินคาจากองคการ ลูกคาจะ

ซื้ออะไรในอนาคต ความเขาใจในความตองการเหลานี้จะพาไปสูการสรางกลยุทธเกี่ยวกับลูกคาตอไป

3. การขยายขอบเขตของความมั่นคง (Security) ในการดําเนินธุรกิจบนโลกไซเบอร การเผชิญหนากับภัยคุกคาม

ความมั่นคงในอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได หลายองคการใช Big Data ชวยในการขยายขอบเขต

การรักษาความม่ันคงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความตองการวิเคราะหการปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเชน

ตัวรับรู มาตรวัด จีพีเอส นําพาขอมูลจากการดําเนินงานเขาสูองคการไดเตลอดเวลาและทันทีที่ขอมูลนั้น

เกิดขึ้น องคการตองการเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่มาเปนกระแสเชนนี้ได

5. ความตองการปรับปรุงคลังขอมูลใหมีความทันสมัย (Data Warehouse Modernization) เปนการพัฒนา

ตอจากโครงสรางพ้ืนฐานของคลังขอมูลเพื่อกอใหเกิดการใชงานที่คุมคา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บทสรุป
แมวา Big Data จะเปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางประโยชนใหกับองคการไดมากมาย สามารถสรางมูลคาของการ

ประกอบการ ศักยภาพในการแขงขันใหสูงขึ้น แต Big Data ไมใชคําตอบในการดําเนินงาน การแขงขันของทุกองคการ 

องคการควรมีการประเมินความพรอม ลักษณะการดําเนินงานวามีความสอดคลองกับการทํางานของ Big Data ใหถี่ถวนการ

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคการดวยการวิเคราะหตนเองนั้น เปนสิ่งสําคัญมากกวาการพิจารณาจากตัวอยางความสําเร็จ

ขององคการอ่ืน ๆ
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