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“Promise & Peril of Big Data” 

1. http://www.wired.com/brandlab/2015/05/bruce-schneier-privacy-data-free/  
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On one hand, [big data] is incredibly 

valuable in aggregate to us as a 

society. On the other hand, it is 

incredibly intimate to each of us 

personally. We need to figure out 

how to get the group value from our 

data without sacrificing that 

individual intimacy. And we’ll be 

debating individual instances of this 

for years to come. 

- Bruce Schneier 
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“ความยอ้นแยง้” สามขอ้ของ Big Data 

Richards & King (2013) : 

• ความยอ้นแยง้เรือ่งความโปรง่ใส 

(Transparency Paradox) 

• ความยอ้นแยง้เรือ่งอตัลักษณ์       

(Identity Paradox) 

• ความยอ้นแยง้เรือ่งอ านาจ             

(Power Paradox) 
1. “Three Paradoxes of Big Data” : http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/three-

paradoxes-big-data 
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ความยอ้นแยง้เรือ่งความโปรง่ใส 

• กองเชยีร ์big data บอกวา่จะใชข้อ้มลูนีเ้พือ่ท า

ใหโ้ลกโปรง่ใสมากขึน้ เพิม่พลังพลเมอืง ฯลฯ 

• แตเ่รามองไมเ่ห็นการเก็บขอ้มลูเหลา่นี ้

เครือ่งมอืและเทคนคิการเก็บและประมวลผล 

big data คลมุเครอื ถกูซอ่นเรน้ ลกึลับ 

• ถา้หาก big data คอื “จดุจบของความเป็น

สว่นตวั” เหตใุดการปฏวิัต ิbig data ถงึได ้

เกดิขึน้อยา่งลับๆ?  





ตน้ทนุทางเศรษฐกจิของมหกรรมสอดแนม 

“Revelations of NSA Spying  
Cost U.S. Tech Companies”  

The United States Cloud computing 
industry could lose $35 billion by 2016. 
- Information Technology and Innovation 

Foundation 
 
The losses could be as high as $180 
billion, or 25 percent of industry revenue. 

- Forrester Research 

New York Times 3/21/14 



ความยอ้นแยง้เรือ่งอตัลกัษณ์ 

• big data ชว่ยระบ ุ“ตัวตน” แตก่็คกุคาม “อตั

ลักษณ”์ เชน่กนั 

• Google/Facebook/Netflix/Amazon ฯลฯ 

“รูจั้ก” เราแตล่ะคนมากกวา่ทีเ่รารูจั้กตัวเอง? 

พลังของ big data คอืพลังทีจ่ะกระตุน้ หวา่น

ลอ้ม สง่อทิธพิล และแมแ้ตจ่ ากดัอตัลักษณ ์

• “ฉันคอื” / “ฉันชอบ” สุม่เสีย่งทีจ่ะเป็น “คณุคอื” 

/ “คณุชอบ” อกีหน่อย: “คณุท าสิง่นีไ้มไ่ด”้ 







ความยอ้นแยง้เรือ่งอ านาจ 

• big data (โดยเฉพาะถา้เป็น open data ดว้ย) 

เพิม่พลังใหก้บัคนธรรมดา 

• ในความเป็นจรงิ big data sensors และ

คลังขอ้มลู big data อยูใ่นมอืของสถาบนั

ตวักลางขนาดยักษ์ เชน่ รัฐ, Google, 

Facebook ไมใ่ชค่นธรรมดา 

• อ านาจการตอ่รองเหลือ่มล ้ามากขึน้ 







ตวัอยา่งแนวทางรับมอืกบัความทา้ทาย 

European Data Protection Supervisor, “Meeting the challenges of big data,” November 2015. 


