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คำานำาและเนื้อหา
ภายในปี 2025 คาดว่าจำานวนข้อมูลที่มีการใช้งานทั้งหมดทั่ว
โลกจะสูงเกินกว่า 180 เซททาไบท์” พร้อมกันนั้น ความจุของ
สื่อบันทึกข้อมูลที่มีการติดตั้งไว้จะเติบโตในอัตรา CAGR ที่ 
19.2%1 โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการริเริ่มปรับเปลี่ยน
ทางดิจิทัลที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นหมายความว่าการ
จัดเก็บข้อมูลยังคงเป็นข้อกังวลอันดับต้น ๆ ของทีม IT ใน
หลายเดือนที่กำาลังจะมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยเหตุนี้ ผู้นำาวงการ IT ในปัจจุบันจึงให้ความสำาคัญกับการ
เสริมประสิทธิภาพให้กับข้อมูลของตนเอง รวมไปถึงการ
ออกแบบและปรับใช้โซลูชันจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามเป้า
หมายในการจัดเก็บข้อมูลของตนเอง อย่างไรก็ตาม 95% 
ของผู้นำาสายงาน IT ระบุถึงความจำาเป็นในการจัดการข้อมูลที่
ไม่มีโครงสร้างชัดเจนว่าเป็นปัญหาในธุรกิจของตน2 นอกจาก
นี้ยังมีแรงกดดันจากระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น 
การกำาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลาหลาย
ปี หรือแม้แต่นับทศวรรษ ในขณะเดียวกัน ประเด็นด้านสิ่ง
แวดล้อมก็มีความสำาคัญไม่แพ้กัน โดยหน่วยงานต่าง ๆ 
พยายามหาทางลดการใช้พลังงานไปพร้อม ๆ กับการตอบ
สนองการใช้งานของลูกค้า
ในอีบุ๊กฉบับนี้ เราจะกล่าวถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีจัด
เก็บข้อมูล รวมถึงลักษณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนในระดับสากล

และในตลาดแต่ละแห่งมีผลต่ออุตสาหกรรมสื่อบันทึกข้อมูล
ตามความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เราจะสำารวจผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองในเชิงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เน้นย้ำาตัวอย่างจากเรื่องจริงที่ได้รับการแก้ไขผ่านระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ร่วมสมัย รวมถึงมอบแนวทางสำาหรับผู้ที่
ต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดเก็บข้อมูลของตน
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ผู้เขียน
อีบุ๊กฉบับนี้จัดทำาโดยผู้เชี่ยวชาญสามท่านในสาขา IT และเทคโนโลยีเกิดใหม่
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Simon Besteman Rafael Bloom Neil Cattermull
Simon ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ของ Dutch Cloud Community ซึ่งเป็นก
ลุ่มผู้ให้บริการโฮสต์ภายในเครือข่าย
ของเนเธอร์แลนด์ ในฐานะบุคคลระดับ
แนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม เขาได้ใช้
โอกาสหลาย ๆ ครั้งทำาหน้าที่เป็นบล็อก
เกอร์ให้ความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมและ
ด้านนโยบาย และยังเป็นผู้บรรยายคน
สำาคัญในงานประชุมขนาดใหญ่หลาย
งาน และยังเคยร่วมเสวนากับภาครัฐของ
เนเธอร์แลนด์ในการพิจารณาประเด็น
ด้านโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูล และการ
กำากับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เขา
รับตำาแหน่งคณะกรรมการให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้าน
การศึกษา การจ้างงาน และการควบคุม
ดูแลบริษัท

Rafael เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลด้าน
การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ คำา
แนะนำาของเขาเน้นหนักที่ข้อจำากัดใหม ่
ๆ เกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์และการ
สื่อสารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและระเบียบข้อบังคับ การ
ทำางานที่มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง
ทำาให้ต้องเรียนรู้ทักษะในหลาย ๆ ด้าน
เกี่ยวกับการกำากับดูแลข้อมูลและการ
ควบคุมมาตรฐานด้านการออกแบบ ความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและเทคโนโลยี
เกิดใหม่ เช่น AdTech, Mobile & 5G 
ปัญญาประดิษฐ์และระบบแมชชีนเลิร์น
นิ่ง

Neil มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในด้าน
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ดังนั้นถือเป็น
ผู้ที่มีมุมมองที่เจนจัดและเข้าใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ด้านเทคนิคที่สามารถอธิบายให้
กลุ่มเป้าหมายที่มีและไม่มีประสบการณ์
ด้านเทคนิคสามารถเข้าใจได้ง่าย นัก
วิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและอินฟลู
เอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียสำาหรับกลุ่ม
เทคโนโลยีเกิดใหม่ต่าง ๆ นักวิเคราะห์
ระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมใน
ภาคธุรกิจมากมาย รวมทั้งในธุรกิจคลา
วด์, บล็อคเชน, 5G, สื่อบันทึกข้อมูล และ
อีกมากมาย รวมไปถึง CEO จาก Future 
as a Service ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยี
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการ
เลือกใช้บริการแต่ละตัวตามสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง



ศูนย์ข้อมูลก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน ด้วยการ
เติบโตของระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์แบบสาธารณะสำาหรับ
ข้อมูลออบเจคต์ ไฟล์ และบล็อคข้อมูล โดยตลาดมีตัวเลือก
ที่หลากหลายใหม่ ๆ ให้เลือกใช้ ซึ่งเป็นการปูทางสำาหรับหลัก
การทำางานของคลาวด์แบบเนทีฟให้เป็นระบบคลาวด์แบบ
ผสมผสานอย่างแท้จริง หน่วยงานหลายแห่งอาจยังไม่พร้อม
ในการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดของตนไปยังคลาวด์ในเวลา
นี้ กลยุทธ์แบบมัลติคลาวด์จะทำาให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
รวบรวม แยกส่วน และจัดเก็บข้อมูลทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติ
การโดยไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

แม้ว่าช่วงสิบปีที่ผ่านมาจะเป็นการปฏิวัติวงการครั้งสำาคัญใน
อุตสาหกรรมสื่อบันทึกข้อมูล แต่สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุด
น่าจะเป็นพัฒนาการที่โดดเด่นด้านความเร็วและเสถียรภาพ
ในการทำางานของเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State 
ที่จับต้องได้ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่
เมื่อเทียบกับฮาร์ดไดร์ฟแบบเก่าคือตัวเปลี่ยนเกมที่สำาคัญใน
การลดการใช้พลังงาน เพิ่มเสถียรภาพในการทำางานในระยะ
ยาว และความเงียบในการทำางาน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการทำางานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไดร์ฟ Solid 
State (SSD) แทนดิสก์แบบจานหมุน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของสื่อบันทึก
ข้อมูลยังคงเร่งพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยมีเทคโนโลยีที่สำาคัญ 
ๆ อย่างสื่อบันทึกข้อมูลแฟลช SSD และระบบคลาวด์เป็นตัว
จักรที่สำาคัญ เมื่อสิบปีก่อน สื่อบันทึกข้อมูลมักจะหมายถึง
ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนในอุปกรณ์หนึ่งตัวซึ่งติดตั้งในพื้นที่ใช้
งาน ปัจจุบันสื่อบันทึกข้อมูลเริ่มไม่ได้จำากัดอยู่แค่ฮาร์ดดิสก์
ติดตั้งในพื้นที่อีกต่อไป แต่ยังครอบคลุมทั้งระบบคลาวด์ และ
มีเทคโนโลยี Non-Volatile Memory Express (NVMe) ที่เข้ามา
เป็นมาตรฐานใหม่
เทคโนโลยีเริ่มมีการกระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมกับเครื่องมือ
ที่ช่วยในการลดข้อมูลซ้ำาซ้อนที่ทำาให้การจัดการระบบจัดเก็บ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การบูรณาการ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็ช่วยให้เราสามารถบริหาร
จัดการประสิทธิภาพทั้งในเชิงขนาดและการบีบอัดข้อมูล ส่ง
ผลให้พื้นที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

10 ปีก่อนหน้านี้เรายังมีตัวเลือกสื่อบันทึกข้อมูลจำากัดไว้สูงสุด
ที่เพียง 64GB (ไดร์ฟ USB) แต่ปัจจุบัน Kingston มีจำาหน่าย
ไดร์ฟ USB 3.2 Gen 2 ขนาดสูงถึง 1TB ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่

ก้าวไกลไปอย่างมาก! - Neil Cattermull
หากคุณเพิ่มความเร็ว raw ของ SSD ในการอ่านและเขียน
ข้อมูล และในการเคลื่อนย้ายชุดข้อมูลขนาดใหญ่ไปมา นั่น
หมายความว่าคุณมีส่วนประกอบที่จำาเป็นสำาหรับโลกดิจิตอล
ที่กำาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนี ้- Rafael Bloom



นอกเหนือจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เรายังได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองในด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับสื่อบันทึกข้อมูล
เช่นกัน ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญคือจำานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และแนวทางการใช้งานข้อมูลเหล่านี้

จำานวนข้อมูลที่เราจัดทำา ใช้งาน และแลกเปลี่ยนเติบโตขึ้น
เป็นทวีคูณ เช่นเดียวกันกับความต้องการของเราในการสืบค้น
ข้อมูลเหล่านี้ในระดับแยกย่อย ในภาพรวมแล้ว เราอยู่ในยุค
ของเทคโนโลยีและมีการสร้างข้อมูลใหม่ ๆ มากกว่า 2.5 Qn 
(quintillion) ไบท์แบบเรียลไทม์1 เนื่องจากตัวแปรมากมาย 
เช่น โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอล นอกจาก
นี้ Internet of Things (IoT) ก็ทำาให้เกิดข้อมูลมหาศาลผ่าน
เซ็นเซอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ เซิร์จเอนจินและโซเชียลมีเดีย เมื่อ
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ร่วมกัน นี่คือตัวเร่งที่ทรงพลังไปสู่
พัฒนาการของระบบจัดเก็บข้อมูลที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากการเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์แบบกระจายศูนย์ สื่อ
บันทึกข้อมูลในปัจจุบันจึงต้องมีความยืดหยุ่นและปรับขนาด
โครงสร้างการทำางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โลกแบบ
ผสมผสานของเราต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวก
ในการโอนย้ายข้อมูลที่มากขึ้น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเสมือน
จริงหมายความว่าเราจะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุก
ที่ และสามารถปรับขนาดโครงสร้างรองรับได้ตามที่ต้องการ 
โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดสาธารณะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ สามารถเลือกใช้ระบบการทำางานที่ซับซ้อนมากขึ้น 
เช่น ระบบมัลติคลาวด์และไฮบริดคคลาวด์ ซึ่งสามารถทำางาน
ร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อ ผู้ประกอบการจึงสามารถลงทุนใน
ส่วนของพื้นที่รองรับและระบบรักษาความปลอดภัยที่จำาเป็น
สำาหรับการใช้งานของตน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงวัฒนธรรม

เราต้องการใช้ทั้งข้อมูลดิบ เมต้าดาต้า ข้อมูลแบบยังไม่ได้จัด
โครงสร้าง และข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ในทันทีเสมือนว่า
มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน นี่คือพื้นฐานที่ทำาให้นวัตกรรมมี

การพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว - Simon Besteman
สิ่งนี้หมายความว่า แทนที่เราจะคิดว่ามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
อยู่เท่าไร หรือแทนที่จะต้องตัดสินใจอย่างยากลำาบากเกี่ยว
กับข้อจำากัดต่าง ๆ ที่มี ปัจจุบันเรากลับมองว่าพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลคือสินค้าอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำานวนได้ตามความ

ต้องการของเรา - Rafael Bloom



ระบบจัดเก็บข้อมูลคือคำาที่เรามักใช้และมีความเชื่อมโยง
กับข้อมูล แต่อย่าลืมความหมายแฝงของสิ่งนี้ที่ถือเป็นส่วน
ประกอบด้านเทคโนโลยีที่หลาย ๆ คนชินชาและมองข้าม
ไป ในกรณีนี้ หากเราแยกข้อมูลสำาหรับจัดเก็บแยก (archive) 
ออกไปและพิจารณาบทบาทที่สำาคัญของหน่วยความจำา
ความเร็วสูงในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยว
กับสื่อทางวัฒนธรรมและเกม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไป
อย่างกว้างขวางมาก

สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือเราอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
ผู้ใช้ Big Data ช่วงแรก ๆ อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตวิดีโอนำาเสนอบท
เรียนและ “สื่อทั่วไปสำาหรับการรับชม” แต่ปัจจุบันมีข้อมูลทั้ง
ที่ถูกจัดทำาขึ้นทางเว็บ รวบรวมจากรายการจัดซื้อ เครือข่าย
การจัดหา และจำานวนข้อมูลบันทึกในเครื่องที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ เทคโนโลยี AI และการเกิดขึ้นของอุปกรณ์ “อัจฉริยะ” 
ที่สามารถสตรีมข้อมูลผ่านคลาวด์แบบเรียลไทม์ มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญตั้งแต่ช่วงตั้งไข่ เช่น ปัจจุบันรถยนต์สามารถ
ส่งข้อมูลการทำางานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบการสื่อสารของ
เครื่องจักรทางอุตสาหกรรมจะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการ
ผลิตและกับผู้ผลิต รวมถึงผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษาอื่น ๆ 
ทั้งหมดเหล่านี้ทำาให้เราเห็นข้อมูลเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมาก 
และมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล และต่อ
แนวทางการใช้ข้อมูลของเรา

ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ประเด็นสำาคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แต่เป็น
ความเร็วในการเคลื่อนย้ายข้อมูลขนาดใหญ ่เช่น การสตรีม
มิ่งวิดีโอ 4K ความจริงเสมือน (VR) และ Augmented Reality (AR) 

- Rafael Bloom

สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณข้อมูลที่เราจัดทำามากขึ้นเรื่อย ๆ 
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง แม้ว่าเราจะมี
แนวทางที่หลากหลายเตรียมไว ้(ปัญญาประดิษฐ์ (AI) / ระบบ
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) / Deep Learning (DP), Digital 
Twins ฯลฯ) เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าที่
สุด แต่ก็ยังมีข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเองอีกเป็นจำานวนมาก ยิ่ง
เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากเท่าไร เรายิ่งสามารถคาด
การณ์ผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น และสถานการณ์เช่นนี้จะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง - Neil Cattermull



ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลยีร่วมสมัยต่าง ๆ จะมีบทบาท
อย่างยิ่งต่อการเติบโตของระบบจัดเก็บข้อมูล เรากำาลังพูดถึง
ส่วนการใช้งานแบบต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นและเชื่อมโยงกับ
การใช้และจัดเก็บข้อมูล

ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเรามีชิปเซ็ตร่วมกับเครือข่ายเชิง
ซอฟต์แวร์ (SDN) ที่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล
แบบแฟลช และสามารถรองรับความจุเพิ่มเป็นสองเท่าและใช้
พลังงานเพียงครึ่งเดียว นี่เป็นสถานการณ์ที่ล้วนเอื้อประโยชน์
ต่อผู้บริโภคและโลกใบนี้ รวมไปถึงผู้บริหารงานด้าน IT ที่
กำาลังมองหาเทคโนโลยีแนวทางจัดการข้อมูลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ในส่วนของ AI ผู้ประกอบการต่างสามารถควบคุมระบบจัดเก็บ
ข้อมูลได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทำางาน ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการแทรกแซง
ของมนุษย์ หน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถลดเวลาที่ใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลและพิจารณาความคุ้มค่าของข้อมูลที่มี 
ปัญหาพื้นฐานของระบบ AI คือเพื่อให้ระบบสามารถพัฒนา
ตัวเองในระดับที่จะใช้ประโยชน์ได้จริง เราจะต้องอ้างอิงการ
ประเมินของระบบกับข้อมูลอ้างอิงเป็นจำานวนมาก เงื่อนไขดัง
กล่าวนี้คาดว่าทำาให้บริษัทเอกชนต้องเพิ่มความจุในการจัด
เก็บข้อมูลในระดับเอกซาไบท์เลยทีเดียว ความจุในระดับนี้ถือ
เป็นเรื่องปกติมากสำาหรับการใช้งานในทศวรรษต่อไป

เครือข่าย 5G เป็นอีกตัวอย่างของเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เพียง
แต่ช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้งานเฉลี่ยที่มากกว่า 4G แต่ยัง
รองรับความจุที่เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ในประเทศหกประเทศ
ที่เป็นผู้นำาเครือข่าย 5G ผลการศึกษาล่าสุดระบุว่าผู้ใช้สมาร์ท
โฟน 5G โดยเฉลี่ยมีการใช้ข้อมูลมากกว่าผู้ใช้เครือข่าย 4G 
ประมาณ 2.7 - 1.7 เท่า3

แม้ว่าเครือข่าย 5G จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบ
การอย่างมากจากความเร็วเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการใช้
ข้อมูลก็จะเพิ่มเป็นเท่าทวีเช่นกัน สำาหรับผู้บริหารงานด้าน IT 
และทีมงาน พวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมสำาหรับข้อมูลที่เพิ่ม
มากขึ้นและวางแผนว่าจะจัดการข้อมูลให้ดีขึ้นในอนาคตได้
อย่างไร ที่ Kingston เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถช่วย
เหลือลูกค้าของเราในการปรับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
และในอนาคต ไม่ว่าคุณจะต้องการเปิดตัวเครือข่าย 5G หรือ
ฟังก์ชั่น AI ใหม่ ๆ หรือการโอนย้ายส่วนการทำางานไปยังคลา
วด์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันทึกข้อมูล NVMe ประสิทธิภาพสูงที่
สามารถตอบโจทย์การใช้งานอย่างการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ
หรือ SSD สำาหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ยาวนานและ
มีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ เรามีความพร้อมทั้งในด้าน
ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและบริการรองรับเพื่อให้
แน่ใจว่าผลลัพธ์ในระยะยาวจะเป็นไปอย่างน่าภูมิใจมากที่สุด

ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การถือกำาเนิดของเครือข่าย 5G ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เรื่อย ๆ อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันมากถึงหนึ่งล้านเครื่อง
ต่อตารางกิโลเมตรคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปสู่สมาร์ทซิตี ้ระบบ
การเกษตรอัจฉริยะ และนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายที่เรา

อาจยังนึกไม่ถึง - Simon Besteman



นี่คือความสำาเร็จที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ข้อมูลจำานวนมาก
จากสถาบันวิจัยทั่วโลกจึงสามารถแชร์และใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแบบเดียวกันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
การพัฒนาวัคซีนมาลาเรียและ HIV ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก - 

Simon Besteman

หากเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างตัวอย่างสมมติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลในโลก
ความเป็นจริง ผลกระทบจะมีความครอบคลุมเป็นวงกว้างมาก หนึ่งในตัวอย่างการใช้งานที่
สำาคัญที่สุดของเราจะเห็นได้จากกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน Covid-19 ที่ต้องให้ความ
สำาคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นสำาคัญและจะต้องสามารถใช้งานได้จริงภายใน
ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน นี่คือครั้งแรกที่มีการรวบรวม กำาหนดตัวแบบ และวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาวัคซีน

สามารถกล่าวได้ว่าการแพทย์ผ่านระบบดิจิตอลคือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดจากพัฒนาการของ
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทำางาน มาดูตัวอย่างจากการตรวจเลือดกันบ้าง กระบวนการที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลนี้หมายถึงการ
สแกนที่มีขึ้นในพื้นที ่A จะสามารถประเมินได้ทันทีในพื้นที่ B ทำาให้ได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า 
มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

ขับเคลื่อนพัฒนาการด้านระบบการแพทย์ดิจิตอล

หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ความสามารถในการจัดการ
ที่สำาคัญ ๆ เหล่านี้จากทางไกลจึงรวดเร็วขึ้นมากและทำาให้เรา
สามารถทำางานแบบแยกศูนย์และพร้อมในการพัฒนาไปสู่
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ ต่อไป - Rafael Bloom



แม้ว่าพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมจะไม่มีการต่อย
อดให้เห็นมากนัก เช่น สื่อออพติคอลและฮาร์ดไดร์ฟความ
จุต่ำา แต่เราเชื่อว่าเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ อีกมากมายยัง
สามารถเติบโตไปอีกได้ 45% ของธุรกิจทั่วโลกต้องอาศัย
ระบบคลาวด์อย่างน้อยหนึ่งจุดเพื่อรองรับ Big Data ของตน2 
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปในหลายปีต่อจากนี้

สำาหรับสื่อบันทึกข้อมูลใน PC หรือโน้ตบุ๊ก เราได้เห็น
พัฒนาการทั้งในด้านความเร็วในการเขียนและอ่านข้อมูล และ
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของ Gen4 NVMe SSD รุ่น
ใหม่ที่เร็วกว่า SATA ถึง 14 เท่า ไดร์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าเราต้องการสื่อบันทึกข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้นและเชื่อถือได้
มากขึ้น ซึ่งจะต้องเกินกว่าความคาดหวังในปัจจุบันและพร้อม
รองรับการใช้งานจริงในอนาคต

หากมองไปในอนาคต เรามองเห็นภาพของระบบจัดเก็บข้อมูล
อย่างไร

นอกเหนือไปจากการขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพและผลการ
ดำาเนินการในวงการแพทย์ และในมุมมองของการทำางาน
สลับระหว่างที่บ้านและที่ทำางาน ทำาให้ระบบสืบค้นข้อมูล
ระยะไกลที่ปลอดภัยเพื่อแชร์ข้อมูลผ่านคลาวด์เป็นสิ่งที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมให้ความสำาคัญในระดับสูงสุด เราคาดหวังว่า
หน่วยงานจำานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเริ่มเปลี่ยนจากระบบจัด
เก็บข้อมูลแบบพ่วงกับเครือข่าย / เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
(NAS/SAN) มาเป็นระบบคลาวด์เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ
การแชร์ไฟล์จากทางไกลได้อย่างปลอดภัย

ในอนาคตอันใกล้ เราคาดว่าการเติบโตจะเป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง ข้อมูลจำานวนมากขึ้น การกระจายตัวของข้อมูลที่เพิ่ม
มากขึ้น และแนวทางที่รวดเร็วและชาญฉลาดมากขึ้นในการ
สืบค้นและใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เวลาผ่านไปเราอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของเราใน
การจัดการกับข้อมูลได้อีกเช่นกัน เพียงแค่ปริมาณข้อมูลที่เรา
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ยานยนต์ไร้
คนขับ ก็เชื่อว่าจะมีขนาดใหญ่จนเกินกำาลังที่ระบบในปัจจุบัน
จะรองรับได้ ดังนั้น การเติบโตของศูนย์ข้อมูลจึงมีความเสี่ยง
เช่นกันในหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากขีดความสามารถที่มีอยู่
อย่างจำากัด

อนาคตของระบบจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปในทิศทางใด

ในระยะยาว เราคาดหวังที่จะเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่ระบบการ
จัดการข้อมูลที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อลดแรงกดดันจากเงื่อนไขใน
การจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อย ๆ แนวทางในปัจจุบันอาจไม่

สามารถใช้ได้ในระยะยาว - Simon Besteman

จากข้อจำากัดในการทำางานและในเชิงโครงสร้างจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ผมรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ี
น่าประทับใจมากท่ีเราสามารถโอนย้ายข้อมูลจำานวนมากจาก
เซิร์ฟเวอร์ในพ้ืนท่ีไปยังคลาวด์ด้วยเทคโนโลยีอย่าง Microsoft 
365 / SharePoint ภายใต้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม การเปล่ียนแปลง
น้ีจะเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสำาคัญในการประสานความร่วมมือ และ

เสริมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานในภาพรวม  
- Rafael Bloom



สำาหรับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลของตนในอนาคต คำาแนะนำาของเราคือการ
พิจารณาทางเลือกแบบยั่งยืนที่ให้คุณได้มากกว่าเสีย ลูกค้า
ของเราหลายรายไม่ได้เน้นหนักที่เกณฑ์พิจารณาแบบเก่า 
ๆ เพียงอย่างเดียว เช่น ความเร็วและความจ ุอีกต่อไป แต่ยัง
พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบจัดเก็บข้อมูล
ของตนเองด้วย ศูนย์ข้อมูลเองก็มีความพยายามที่จะลดผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของผู้ใช้และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เราคาดหวังที่จะ
เห็นการผลักดันอย่างต่อเนื่องจจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการ
จัดการการใช้พลังงาน เช่น แนวทางการจัดเก็บแบบแบ่งเป็น
ลำาดับชั้น หรือการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ที่ Kingston เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถก้าวทัน
ตามความต้องการสำาหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Kingston 
KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD พัฒนาการทั้งในด้าน
ความเร็ว ความจุและเสถียรภาพในการทำางานของ KC3000 
รองรับการทำางานที่สูงถึง 7,000Mb/s (อ่าน/เขียนข้อมูลป

ไม่ว่าจะเป็นการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ข้อมูล 4K+ หรือการ
ทำางานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Kingston KC3000 PCIe 4.0 
NVMe M.2 SSD สามารถประสานความลงตัวได้อย่างน่าชื่นชม
ทั้งในด้านสไตล์และประสิทธิภาพในการทำางานอย่างที่
ต้องการ 

อีกเทรนด์ที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นคือโลกของระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่จะมีการกระจายตัวมากขึ้น Web v1.0 จะเป็นที่จดจำา
จากความสามารถในการนำาเสนอบริการดิจิตอลเป็นครั้งแรก
โดยอาศัย UX/UI ทางเว็บ ในขณะที่ Web v2.0 จะเป็นที่รู้จัก
จากความสามารถในการเชื่อมต่อและผนวกการทำางานกับส่วน
บริการต่าง ๆ โดยอาศัย API และ SDK Web v3.0 คือสัญญาณ
ของแพลตฟอร์มดิจิตอลแบบไร้ศูนย์กลางที่อาศัยเทคโนโลยี
บัญชีแยกประเภทแบบกระจายตัว (DLT) โดยผู้ใช้ถือเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในแพลตฟอร์ม

อนาคตของระบบจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปในทิศทางใด

เราจะเห็นการเกิดขึ้นของกลุ่มตลาดนี ้โดยเฉพาะในส่วน
ของ ระบบการเงินแบบไร้ตัวกลาง’ ระบบการจัดทำาชุดข้อมูล 

(token) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากในคริปโตเคอเรนซี ่และ
ปัจจุบันถูกเลือกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสามารถ
ในการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงบาง
ประการจากการไม่มีศูนย์กลางจัดการและช่วยในการเชื่อม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันภายใต้โครงสร้าง

การทำางานแบบไร้ศูนย์กลาง - Rafael Bloom

https://www.kingston.com/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-drive


#KingstonIsWithYou

ประสบการณ์กว่า 35 ปีของ Kingston บวกกับความ
ฉับไวและการทำางานมาอย่างต่อเนื่องในตลาดทำาให้
บริษัทพร้อมช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและองค์กรต่าง ๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาและฉวยโอกาสที่มีจาก 5G, IoT และ Edge 
Computing มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ Kingston
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ที่ Kingston เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับมุมมองเชิงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อระบบจัด
เก็บข้อมูลคือความท้าทายที่สำาคัญยิ่งสำาหรับทีมงานด้าน IT 
เรามักรับบริการแบบสำาเร็จรูปที่ไม่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องมี
พันธมิตรที่มีประสบการณ์ที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขเฉพาะ
ด้านของคุณได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำาคัญกับการช่วย
เหลือคุณในการเลือกระบบจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและมี
บริการที่แตกต่างซึ่งผู้รับบริการให้ความเชื่อมั่น เรามีทั้งผู้
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่ปรึกษาและนักออกแบบที่พร้อมช่วย
คุณในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับหน่วยงาน
ของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอในการขับ
เคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

ไม่ว่าคุณจะกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานต่ำา มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสามารถปรับขนาดโครงสร้างการ
ทำางานได้ หรือระบบที่ตรงกับงานโดยเฉพาะ ทีมผู้เชี่ยวชาญ
ของเราพร้อมช่วยเหลือและไปกับคุณในทุก ๆ ก้าว

ระบบจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญสำาหรับการ
ทำางานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ของหน่วยงานต่าง 
ๆ แม้หลายคนจะเชื่อว่าระบบจัดเก็บข้อมูลในอนาคตจะต้อง
เป็นแบบคลาวด์ผสมผสานอย่างแน่นอน แต่ก็มีอีกหลายคนที่
ยังเลือกใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการ
ไฟล์ ข้อมูลสำารองและเพื่อรองรับในการจัดเก็บข้อมูลแยก 
(Archive) สิ่งที่เรารู้คือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเตรียมความ
พร้อมสำาหรับการปะทุของจำานวนข้อมูลในรอบถัดไปโดยการ
ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความฉับไว ปรับขนาดโครงสร้างการ
ใช้งานได้ ปลอดภัยและมีความยืดหยุ่น ประเด็นเกี่ยวกับวิธี
การและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นที่พูดถึงน้อยลง และ
เน้นหนักที่ความคุ้มค่าที่ข้อมูลมีต่อธุรกิจของคุณมากกว่า

นอกจากนี้ ประเด็นด้านความคุ้มค่าของข้อมูลก็มีมุมมองที่
แตกต่างไปจากเดิมเช่นกัน สิ่งนี้กลายเป็นตัวกำาหนดว่าข้อมูล
ใดที่จะต้องบันทึกและเก็บรักษาไว้ และเป็นตัวกำาหนดว่าจะ
ต้องกำาหนดมาตรการป้องกันไว้แค่ไหน และคุณจะให้สิทธิ์การ
สืบค้นแก่บุคคลต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน ทุก ๆ ขั้นตอนเพิ่มเติม
เหล่านี้มีตัวเลือกในการจัดเก็บที่หลากหลายที่จะทำาให้เกิด
ความซับซ้อนในการจัดการมากขึ้น

สรุป


