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5G, edge computing และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ IoT ทำาให้ต้องมีการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลใหม่ ๆ ในระดับท้องถิ่น โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่สำาหรับธุรกิจในแวดวงต่าง 
ๆ และสำาหรับระบบเศรษฐกิจ โดยรวมมีอยู่อย่างมหาศาล
 
แต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน: 
(ตัวอย่าง)

 › ระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 › อัตราการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล 
 › ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรม

ในอีบุ๊กฉบับย่อนี้ เราได้รวบรวมรวบรวมองค์ความรู้จากผู้บรรยายมากประสบการณ์ส่วนหนึ่ง
ของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับ 5G, IoT และ Edge Computing เพื่ออภิปรายว่าโครงสร้าง
ของศูนย์ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเทียบ ณ ปัจจุบันกับปี 2025



ผู้สนับสนุน
อีบุ๊กฉบับย่อนี้รวบรวมเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญห้ารายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, IoT และ Edge Computing 
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Neil Cattermull
@NeilCattermull 
ผู้บรรยายทั่วไปด้านเทคนิคที่
ได้รับการยอมรับในฐานะอินฟลู
เอนเซอร์ด้านระบบคลาวด์ระดับ
โลก และนักวิเคราะห์อิสระชั้นนำา 
ผู้จัดการแผนงาน ที่ปรึกษาด้าน
การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้กับ
หน่วยงานด้านเทคนิคกว่า 100 
แห่ง!

Pasi Siukonen
@Pasi_Kingston 
Pasi รับหน้าที่ดูแลทีมผู้
เชี่ยวชาญที่คอยช่วยเหลือส่วน
งานต่าง ๆ ใน Kingston เช่น 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด 
การขายภาคสนาม บริการด้าน
เทคนิคและฝ่ายบริการลูกค้า
สำาหรับผลิตภัณฑ์จาก Kingston 
ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่เขาดูแลคือ
กลุ่มแฟลชและ SSD 

Rob Allen
@Rob_A_kingston 
Rob คือผู้อำานวยการฝ่ายการ
ตลาดและบริการด้านเทคนิค
ของ Kingston Technology 
และร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่
ปี 1996 Rob รับหน้าที่ดูแล
ด้านงานประชาสัมพันธ์ โซ
เชียลมีเดีย การตลาดผ่านช่อง
ทางจัดจำาหน่ายต่าง ๆ และ
สื่อการตลาดดิจิตอลและการ
สร้างสรรค์ผลงานสำาหรับแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้ 
Kingston

Sally Eaves
@sallyeaves 
ศ. Sally Eaves ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็น “ผู้ผลักดันการใช้งาน
เทคโนโลยีตามหลักจรรยา
บรรณ” เธอมีประสบการณ์ที่
ยาวนานในฐานะประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและประธานเจ้า
หน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี รวม
ทั้งในฐานะศาสตราจารย์ด้าน
เทคโนโลยีใหม่และที่ปรึกษา
เชิงกลยุทธ์ในระดับสากล Sally 
ยังเป็นผู้บรรยายเนื้อหาในระดับ
นานาชาต ินักเขียน นักวิจัยและ
อินฟลูเอนเซอร์ที่มีรางวัลรับรอง
มากมายและเป็นผู้นำาวงการ
ความคิดต้นแบบที่สำาคัญคนหนึ่ง

Miriam Brown
@Kingston_MBrown 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงกล
ยุทธ์แบบ B2B ของ Kingston 
Technology ซึ่งเคยร่วมงาน
กับบริษัทมาตั้งแต่ปี 1997 ใน
บทบาทของเธอ Miriam มีหน้าที่
ดูแลด้านแผนการตลาด เนื้อหา
และแคมเปญต่าง ๆ สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ B2B ทั้งหมดของ 
Kingston



สารบัญ

หัวข้อที่ 1 อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของศูนย์ข้อมูล 5 - 6 

หัวข้อที่ 2 Edge computing และผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูล 7 - 8

หัวข้อที่ 3 
การเตรียมพร้อมสำาหรับปริมาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นเป็น
ทวีคูณ และอุปสรรคที่จะตามมา 9 - 12

หัวข้อที่ 4 มีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง  13 – 14

สรุป 15

เกี่ยวกับ Kingston 16

การใช้ข้อมูลในปริมาณมาก: 5G, edge computing 
และอนาคตของศูนย์ข้อมูล



ผู้บริโภคมีความต้องการใช้งาน
โลกดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โซเชียลมีเดีย บริการสตรีมมิ่ง และคลังเก็บข้อมูลระบบ
คลาวด์ เราอาศัยอยู่ในยุคของแหล่งข้อมูลดิจิตอล และการ
ติดตามเนื้อหาจาก Netflix อย่างท่วมท้นก็ใช้เป็นข้อพิสูจน์
ได้เป็นอย่างดี ปริมาณข้อมูลที่ใช้กันในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน ทำาให้การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ต้องอาศัย
ศูนย์ข้อมูลเป็นสำาคัญ และเป็นจำานวนมาก 

นี่อาจเป็นข่าวดีในเชิงเศรษฐกิจ จากการคำานวณ การจัดหา
บริการดิจิตอลต่าง ๆ จะทำาให้ศูนย์ข้อมูลใหม่ ๆ แต่ละแห่ง
สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
473 ล้านปอนด์1. มีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2025 ศูนย์
ข้อมูลในสหราชอาณาจักรจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่มีมูลค่า
มากกว่า 102,000 ล้านปอนด์ต่อปี1. ส่วนประกอบที่สำาคัญที่สุด
ก็คือการเข้าถึงเครือข่าย 5G อย่างกว้างขวาง 

ถ้าจะบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลก
ดิจิตอลไปเลย ก็คงไม่เกินไปนัก
5G กำาลังใกล้เข้ามา... 

5G ไม่ใช่แค่การอัพเกรดจาก 4G แต่เป็นการพัฒนาแบบก้าว
กระโดดสู่ขั้นสูงสุด ความเร็วของ 5G จะอยู่ระหว่าง 1002 และ 
8003 เท่าเหนือความเร็วของเครือข่ายในปัจจุบัน และนี่เป็นสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าสหราชอาณาจักรจะ
เริ่มใช้ 5G ในช่วงปลายปี 2020 เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยนำา
เราไปสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกัน

5G และ IoT 

5G คือเกตเวย์ในการแสดงบทบาทที่แท้จริงของ IoT 
เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่สามารถรองรับข้อมูลได้เป็นจำานวน
มากสำาหรับโลกที่ฉลาดและเชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้น ผู้
เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอุปกรณ์ปลายทาง IoT กว่า 75,000 
ล้านจะเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดได้ภายในปี 20254.

หัวข้อที่ 1 – อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโต 
ของศูนย์ข้อมูล

“เรากำาลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ทางอุตสาหกรรมที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในทางเศรษฐกิจและนัยสำาคัญบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง”

Rob Allen
@Rob_A_kingston 
ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค 
Kingston Technology

1. เศรษฐกิจยุคดิจิตอล: ศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักรจะมีมูลค่าสูงถึง 135,000 ล้าน
เหรียญในปี 2025 
data-economy.com/uk-data-centres-will-be-worth-135bn-by-2025 [สืบค้นวันที่ 09.12.19]

2. University of Sussex: พบกับความเร็วที่มากกว่าบรอดแบนด์ถึง 100 เท่า: 5G ผ่านการ
ทดสอบต้ังแต่ครั้งแรก ScienceDaily “ScienceDaily, 5 ก.ค. 2018 
www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180705110036.htm

3. FierceWireless: ข้อมูลจากการทดสอบความเร็วแสดงให้เห็นว่า Verizon 5G ทำางานได้
เร็วกว่า LTE ถึง 800% 
www.fiercewireless.com/5g/verizon-5g-performs-over-800-faster-than-lte-speedtest-
data-shows [สืบค้นวันที่ 09.12.19]

4. Statista: ฐานการติดต้ังสำาหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Internet of Things (IoT) ทั่วโลก
ระหว่างปี 2015 ถึง 2025 (หน่วยเป็นพันล้าน) 
www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide  
[สืบค้นวันที่ 09.12.19]



เริ่มใช้งาน Edge Computing
Edge Computing คืองานด้านการประมวลผล การจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ดำาเนินการใกล้พื้นที่ที่มีการเรียกใช้
มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตอบกลับ แก้ไขปัญหา
ค่าหน่วงเวลาและลดภาระของแบนด์วิธลงได้อย่างมาก เพื่อ
ให้เข้าใจว่าทำาไมเราถึงต้องเตรียมพร้อมสำาหรับสิ่งนี้ ให้เรา
พิจารณาจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำาลังจะเกิดขึ้นจริง 
ลดค่าหน่วงเวลา เช่น ความเร็วที่เปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีก็
สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากสำาหรับสถานการณ์
ที่ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลจะต้องทำาได้ใกล้เคียงกับ
เวลาที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด 

หัวข้อที่ 1 – อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโต 
ของศูนย์ข้อมูล

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเองเป็นเพียงหนึ่งรูปแบบการใช้
งานของ Edge Computing เท่านั้น ทุก ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น
ระบบจอดรถอัจฉริยะ ไปจนถึงระบบจัดการจราจรอัตโนมัติ 
การติดตามสุขภาพ การตรวจสอบมลพิษในอากาศ ระบบไฟ
บนท้องถนนอัตโนมัติ และระบบการทำางานอื่น ๆ อีกมากมาย
ล้วนต้องอาศัย Edge Computing ทันทีที ่5G เริ่มใช้งานจริง
เราก็จะเห็น Edge Computing ที่ถูกมานำามาใช้อย่างแพร่
หลายและรวดเร็ว

“Edge Computing และ 5G คือเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน หากระบบ
ไม่ประสานการทำางานกับ 5G เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”

Sally Eaves
@sallyeaves 
CEO และผู้อำานวยการของ  
Sally Eaves Technology



ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิตอลคือสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไป
ยิ่งความต้องการบริการในระบบดิจิตอลมีมากเท่าไร ภาระ
ของศูนย์ข้อมูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย และยิ่งมีศูนย์ข้อมูล
เพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถจัดหาบริการดิจิตอลได้เพิ่ม
มากขึ้นเท่านั้น และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ การเปิดตัวของ
เครือข่าย 5G และ Edge Computing จะทำาให้ความต้องการ
ที่มีต่อศูนย์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

อนาคตจะเป็นอย่างไร
Edge Computing มีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง
ข้อได้เปรียบของ 5G และ Edge Computing คือการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราได้ทราบไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้
ก่อให้เกิดยุคของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อย่างไร 
แต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น 5G และ Edge 

Computing จะทำาให้เราสามารถเฝ้าสังเกตผู้สูงอายุที่
“บาร์เซโลน่าก็กำาลังมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สิ่งที่ผมชอบคือพวก
เขามีความตั้งใจจริงที่จะเข้าถึงกลุ่มประชากร พวกเขาจัดโครงการนำาร่อง
ไว้มากมายโดยคำานึงถึงความต้องการของชุมชน แทนที่จะเป็นการหา
ประโยชน์จากชุมชน”

“ศูนย์ข้อมูลกำาลังมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะช่วยในการรองรับ
บริการต่าง ๆ ที่จัดไว้สำาหรับลูกค้า”

Rob Allen
@Rob_A_kingston 

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค
Kingston Technology

หัวข้อที่ 2 – Edge computing 
และผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูล

บ้านผ่านอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถแจ้งเตือนให้เพื่อนบ้าน 

ครอบครัวหรือผู้ดูแลทราบในกรณีที่มีการหกล้ม หรือเปิด
โอกาสให้แพทย์สามารถเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพของผู้ป่วย
ขณะพักฟื้นอยู่ที่บ้าน หรือแม้แต่ห้องน้ำาตามบ้านที่สามารถ
วิเคราะห์ตัวอย่างของเสียและตรวจหาอาการเจ็บป่วยและ
โรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 5G และ Edge Computing ยังนำาไปสู่เมืองอัจฉริยะ
ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ทั้งระบบจัดการจราจรอัตโนมัติ ระบบ
จอดรถอัจฉริยะ ระบบเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ ระบบไฟบน
ท้องถนนอัตโนมัติ และการใช้งานอีกมากมายในอนาคต ใน
ภาคการเกษตร เทคโนโลยีนี้ยังสามารถรองรับการใช้ข้อมูล
แบบเรียลไทม์เพื่อดูแลการเพาะปลูก ติดตามสุขภาพสัตว์ 
หรือการใช้โดรนเพื่อจ่ายปุ๋ยในไร่นา

กำาลังการประมวลผลที่มากกว่าทำาให้การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนเกิดขึ้นได้ โดยสรุปแล้ว 

โอกาสดังกล่าวมีมากเท่าที่่จินตนาการของมนุษย์จะนึกออก
นั่นแหละ

Sally Eaves
@sallyeaves 
CEO และผู้อำานวยการของ  
Sally Eaves Technology

“ภายในปี 2025 เครือข่ายข้อมูลยุคที่ห้าจะถูกนำามาใช้ในรูปแบบที่แตก
ต่างไปจากเดิม หากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ผ่าน Edge 
นี่จะถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำาคัญอย่างมาก”



ต่อ...
Edge Computing จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงศูนย์ข้อมูลอย่างไรบ้าง

เนื่องจากจะมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ถูกนำามาใช้กับ Edge Computing ปริมาณข้อมูล
จึงต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้น นั่น
หมายความว่าความต้องการในการใช้งานศูนย์ข้อมูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 
นี่ไม่ได้หมายถึงการเตรียมระบบศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จำานวนมหาศาลแต่อย่างใด 
ศูนย์ข้อมูลในอนาคตจะมีขนาดเล็กเพื่อรองรับการใช้งานในท้องถิ่น

หัวข้อที่ 2 – Edge computing  
และผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูล

Rob Allen
@Rob_A_kingston 
ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
และบริการด้านเทคนิค
Kingston Technology

“จำานวนศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้
ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณจะ
ต้องทราบว่าโหลดข้อมูลของ
ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่มีอะไรบ้าง
เพื่อให้สามารถจัดหาบริการ
จากศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และผู้
ให้บริการคลาวด์รายต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม”

Sally Eaves
@sallyeaves 
CEO และผู้อำานวยการของ  
Sally Eaves Consultancy

“Edge Computing และ 5G คือ
โอกาสสู่บริการดิจิตอลในท้อง
ถิ่นที่แท้จริง”

Pasi Siukonen
@Pasi_Kingston

หัวหน้าทีมกลุ่มงาน 
ฝ่ายทรัพยากรด้านเทคนิค 
Kingston Technology

“ในเวลาห้าปีต่อจากนี้ เราจะ
เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ศูนย์ข้อมูลและระบบประมวล
ผลที่มีขนาดเล็กลง เนื่องจาก
จะมีข้อมูลจำานวนมหาศาลที่จะ
เกิดขึ้นมาและประมวลผลโดย
อาศัย Edge เช่น รถยนต์ขับ
เคลื่อนอัตโนมัติจะต้องอาศัย
การประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว 
โดยอาศัยเครือข่ายข้อมูลที่อยู่
ในตำาแหน่งใกล้เคียงกับตัวรถ”



โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
อยู่มากมายและน่าสนใจอย่างยิ่ง
การปรับเปลี่ยนไปสู่ศูนย์ข้อมูลเฉพาะด้านที่เล็กลงและ
ทำางานเฉพาะทางมากขึ้นอาจดูไม่น่าจะมีรายละเอียดให้
พิจารณาซับซ้อนอะไร แต่ก็มีประเด็นท้าทายที่สำาคัญที่ต้อง
พิจารณา เช่น จะหาเงินทุนจากไหน และจะประสานการ
ทำางานและผลักดันกลุ่มศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นได้
อย่างไร 

หัวข้อที่ 3 – การเตรียมพร้อมสำาหรับปริมาณข้อมูลที่
จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และอุปสรรคที่จะตามมา

นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่จะต้องบริหาร
จัดการ และข้อจำากัดด้านการใช้พลังงานที่สูงมากของศูนย์
ข้อมูล ความท้าทายเหล่าน้ีคือปัญหาที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขหรือหาทางออก แต่เราจะมีเวลาพอให้คิดหาแนวทาง
ที่สร้างสรรค์เตรียมพร้อมไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
ระบบโทรคมนาคม: การรับสายสำาหรับศูนย์ข้อมูล
ภาคโทรคมนาคมจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการปรับ
เปลี่ยนมาใช้ 5G เครือข่ายต่าง ๆ จะรองรับการทำางานได้
อย่างหลากหลายและปรับขนาดการทำางานได้อย่างยืดหยุ่น
มากขึ้น ดังนั้นเป็นไปได้ว่าบริษัทด้านโทรคมนาคมจะมี

“ผมมองเห็นบริษัทโทรคมนาคมมากมายที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านี้เนื่องจากมันจะต้องมีขนาดใหญ่มาก และ 5G ก็สามารถตอบโจทย์นี้
ได้เป็นอย่างดี”

“สำาหรับผมแล้วนี่เป็นเรื่องของความร่วมมือและการสร้างสรรค์นวัตกรรมไป
ร่วมกัน โดยเฉพาะในมุมมองของเมืองอัจฉริยะ”

“ผมคิดว่า 5G จะกลายเป็นทางเลือกแทนที่สำาหรับผู้ให้บริการกลุ่ม ISP และ
อินเทอร์เน็ตตามบ้าน ธุรกิจเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้หรือไม่หลังจากมีโครง
ข่าย 5G ที่คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเราเตอร์ใช้งานในบ้านได้ง่าย ๆ”

Rob Allen
@Rob_A_kingston 

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค
Kingston Technology

บทบาทสำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ IoT 
และ Edge Computing 

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีความครอบคลุมมากกว่า
จะจัดการเพียงลำาพัง ดังนั้นเราจึงอาจได้เห็นความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัท
เทคโนโลยีภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบดิจิตอล
สำาหรับรองรับการใช้งานในอนาคต

Sally Eaves
@sallyeaves 

CEO และผู้อำานวยการของ  
Sally Eaves Consultancy

Pasi Siukonen
@Pasi_Kingston

หัวหน้าทีมกลุ่มงาน 
ฝ่ายทรัพยากรด้านเทคนิค 
Kingston Technology



ศูนย์ข้อมูลต้องใช้พลังงานเป็นจำานวนมาก คาดกันว่า
ภายในปี 2025 ศูนย์ข้อมูลจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานถึง
หนึ่งในห้าของความต้องการพลังงานโลก และสูงกว่าการ
ใช้พลังงานของประเทศหลาย ๆ ประเทศ1

มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายพร้อม ๆ กับการสร้างศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่น อาคารใต้น้ำาเพื่อลดการพึ่งพาระบบปรับ
อากาศ อย่างไรก็ตาม ขนาดของศูนย์ข้อมูล Edge ที่เล็กลงก็
จะทำาให้มีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ผู้บริโภคจะ
เริ่มคาดหวังแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่คำานึงถึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์และในด้านสังคมมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

หัวข้อที่ 3 – การเตรียมพร้อมสำาหรับปริมาณข้อมูลที่
จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และอุปสรรคที่จะตามมา

การก่อตัวของ IoT และ Edge Computing ยังนำาไปสู่ประเด็น
ท้าทายด้านข้อมูลที่สำาคัญที่จะต้องพิจารณา ซึ่งไม่ได้มี
ผลเฉพาะแค่การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรผ่าน
ระบบป้องกันด้วยรหัสผ่านเพียงอย่างเดียว แต่จะหมายถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะสามารถโต้ตอบ
ระหว่างกันโดยไม่กระทบต่อความเป็น
ส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลและ
ของผู้ใช้
นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ภัยคุกคามต่อ
บุคคลก็จะมีการปรับตัวไปอย่างมาก
ด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นหมายถึงจุด
เข้าถึงข้อมูลดิจิตอลส่วนตัวของคุณที่มากตามไปด้วย เรา

“ในความเห็นของผม เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เรายัง
ไม่ได้พิจารณาข้อจำากัดต่าง ๆ เพื่อบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน กรณีนี้จะ
คล้าย ๆ กับยุคเริ่มต้นของระบบคลาวด์”

“เราจะต้องพิจารณาระบบความปลอดภัยที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก 
หากไม่มีการตรวจรับรองเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือโดย
กระบวนการรับรองอื่น ๆ เช่น โดยอาศัยบุคคล คุณก็อาจต้องพิจารณาตัว
เลือกอื่น ๆ ในการปกป้องข้อมูล”

“เราเคยพบปัญหาจากการละเลยแผนการปรับโครงสร้างการทำางานใน
ลักษณะนี้มาแล้วในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องพิจารณาเส้นทางของเรา
ให้ถี่ถ้วน ผมหวังว่าเราจะมีการวางแผนและมองอนาคตต่อจากปี 2020 ว่า
ศูนย์ข้อมูลจะต้องประสบความท้าทายอะไรบ้าง”

Neil Cattermull
@NeilCattermull 

ผู้บริหาร   
The Future as a Service

อาจรู้สึกว่าการคุกคามบางอย่างไม่ได้น่ากลัว เช่น การแฮ็ก
เครื่องปิ้งขนมปัง แต่ว่าอาชญากรคอมพิวเตอร์มักมองหา
เส้นทางต่าง ๆ ในการเจาะเข้าระบบดิจิตอลของผู้ใช้ ศูนย์
ข้อมูลรายย่อยจะพร้อมสำาหรับความท้าทายในโลกการ
เชื่อมต่อแบบหลาย API หรือไม่

Pasi Siukonen
@Pasi_Kingston

หัวหน้าทีมกลุ่มงาน 
ฝ่ายทรัพยากรด้านเทคนิค 
Kingston Technology

Rob Allen
@Rob_A_kingston 

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค
Kingston Technology

1. เศรษฐศาสตร์ข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลในโลกจะใช้พลังงานถึง 1/5 ของโลกภายในปี 2025 
data-economy.com/data-centres-world-will-consume-1-5-earths-power-2025 
[สืบค้นวันที่ 09.12.19]



ต่อ...
แน่นอนว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมักเป็นตัวเร่งให้
ผู้ประกอบการรีบร้อนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ภัยที่มาพร้อมกับ 5G, Edge Computing 
และ IoT คือการรีบร้อนเกินไปอาจทำาให้เกิดจุดอ่อนด้านการ
รักษาความปลอดภัยอย่างร้ายแรง เราจะต้องพิจารณาวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อปรับนวัตกรรมและระเบียบข้อบังคับให้สอดรับกัน
และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะว่า 5G กำาลังใกล้เข้ามาแล้ว

หัวข้อที่ 3 – การเตรียมพร้อมสำาหรับปริมาณข้อมูลที่
จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และอุปสรรคที่จะตามมา

“ในส่วนของข้อกังวลด้านความปลอดภัยของ IoT ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่
คุณไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกันต่างมีแผนจับมือกันเพื่อก้าวผ่านยุคเครือข่าย 
Edge นี้”

“คุณอาจเลือกใช้ระเบียบข้อบังคับมากจนเกินสมควรเกี่ยวกับนวัตกรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากข้อกำาหนดที่มีอยู่มากมายจนคุณเองก็ไม่รู้ว่านี่เป็นข้อ
กำาหนดเกี่ยวกับอะไรและมีไว้เพื่ออะไร 5G ที่จะถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลาย
ในไม่ช้ากับคนทุกคน ทำาให้เราต้องวางแผนว่าจะมีการกำากับดูแลการใช้
งานอย่างไร” 

Neil Cattermull
@NeilCattermull 

ผู้บริหาร   
The Future as a Service

“GDPR คือขั้นตอนหนึ่งที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับ
ยุคที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมหาศาลแบบไม่หยุดยั้ง”

Rob Allen
@Rob_A_kingston 

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค
Kingston Technology



หัวข้อที่ 3 – การเตรียมพร้อมสำาหรับปริมาณข้อมูลที่
จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และอุปสรรคที่จะตามมา

“หากคุณพบเซิร์ฟเวอร์ Edge ที่ติดตั้งไดร์ฟ SATA คุณสามารถถอด
ไดร์ฟ SAS 10 ตัวและเปลี่ยนให้เป็นไดร์ฟที่มีขนาดเล็กกว่า และมีชิ้นส่วน
เคลื่อนที่น้อยกว่าซึ่งก็คือ SSD”

เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลจะต้องมี
การพัฒนา
เพื่อตอบรับกับข้อจำากัดต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้น เทคโนโลยี
ศูนย์ข้อมูลจึงต้องมีการปรับตัว เช่น ปรับความจุของ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม พัฒนาให้เซิร์ฟเวอร์
ทำางานได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานการเข้ารหัสของ
ฮาร์ดแวร์อย่างแพร่หลาย และมีระบบบีบอัดข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนจาก SAS มาเป็น 

SSD เพียงอย่างเดียวก็ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่
ของการลดใช้พลังงานอย่างมากแล้ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากพิจารณาในระดับศูนย์ข้อมูลทั้งหมดด้วยแล้ว 

นอกจากนี้เรายังเห็นอนาคตของ 3D NAND ที่กำาลังก่อตัว
ขึ้น: นี่คือเทคโนโลยีแฟลชที่มีประสิทธิภาพสูง ความจุ
สูงและสามารถปรับขนาดโครงสร้างการทำางานได้อย่าง
ยืดหยุ่น “3D NAND ที่มีความจุสูงกว่าหมายถึงฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของคุณจะทำางานร่วม

กันได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีส่วนประกอบที่ลดลง เช่น หากคุณเลือกติดตั้งสื่อ
บันทึกข้อมูลขนาด 40 เทราไบต์”

Miriam Brown
@Kingston_MBrown 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงกล
ยุทธ์แบบ B2B,  
Kingston Technology

Pasi Siukonen
@Pasi_Kingston

หัวหน้าทีมกลุ่มงาน 
ฝ่ายทรัพยากรด้านเทคนิค 
Kingston Technology



“เราจะต้องไม่รอช้า”
นี่คือแนวคิดของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิด
ขึ้น ใช่แล้ว หลายคนไม่สงสัยเลยว่า 5G และ Edge Computing 

จะสามารถช่วยให้คุณสามารถจัดบริการใหม่ ๆ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และทำาให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าผ่านช่อง
ทางใหม่ ๆ แต่สิ่งสำาคัญคืออย่ารีบร้อนจนเกินไป

หัวข้อที่ 4 – 5G และ Edge Computing
มีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง 

คำานึงถึงธุรกิจของคุณก่อนเป็น
อันดับแรก
อย่ารีบร้อนซื้อผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดที่มีราคาประหยัดที่สุด แต่
ควรพิจารณาความเหมาะสมสำาหรับระบบ IT ของคุณและ
ความต้องการทางธุรกิจที่มี นี่เป็นเรื่องของการพิจารณาเป้า
หมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ และการกำาหนดเวอร์ชั่น
ของเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ที่คุณต้องการ

เช่น คุณอาจเห็นว่ามีความจำาเป็นต้องจัดซื้อ SSD แต่ก็
มีไดร์ฟอยู่หลายรุ่นสำาหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป 
การศึกษาข้อมูลคือสิ่งสำาคัญ คุณจะต้องทราบว่าตนเอง
กำาลังซื้ออะไร และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยอะไรบ้าง และ
ทำาไมคุณถึงต้องใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรมีส่วนส่งเสริม
ประสิทธิภาพของธุรกิจ แทนที่จะเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจ นี่คือ
จุดเริ่มต้นในการกำาหนดแนวทางทางธุรกิจปลอดภัยสำาหรับ
อนาคตของคุณ

Neil Cattermull
@NeilCattermull 

ผู้บริหาร   
The Future as a Service 

“ผมคิดว่าในปัจจุบันปัญหา
สำาคัญที่เกิดขึ้นคือความภักดี
ของลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ 
พยายามพิจารณาว่าอะไรที่จะ
สามารถสร้างแรงดึงดูดได้มาก
ที่สุดโดยไม่มีการศึกษาข้อมูล
ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม 
หลาย ๆ ครั้งการใช้แนวคิดเช่น
นี้เพื่อหาทางลัดอาจทำาให้คุณ
มองข้ามว่าจริง ๆ อะไรที่เหมาะ
กับคุณ”

Rob Allen
@Rob_A_kingston 

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
และบริการด้านเทคนิค 
Kingston Technology 

“แล้วจะทำาอย่างไรหากคุณมี
แผนอัพเกรดระบบต่อจากนี้ 
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์แบบ
ใดที่ดีที่สุด และการอัพเกรด
แบบใดที่จำาเป็นสำาหรับคุณ นี่
ไม่ใช่แค่การจัดทำาบัญชีราย
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ”



ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้าน IT  
ที่คุณเชื่อใจได้ 
ระบบ IT ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะง่ายขึ้นมากหาก
คุณสามารถร่วมงานกับผู้ให้บริการด้าน IT ที่เชื่อถือได้ เพื่อ
จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับคุณแบบเฉพาะตัวเพื่อให้แน่ใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ
ของคุณ ไม่ใช่แค่เฉพาะในปัจจุบันแต่รวมไปถึงในอนาคต
ด้วย และนี่คือสิ่งที่ Kingston Technology มีความถนัด

หัวข้อที่ 4 – 5G และ Edge Computing
มีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง 

“มีผลิตภัณฑ์และบริการอยู่มากมายให้เลือกใช้ และผู้ใช้จะต้องสามารถ
คัดกรองตัวเลือกต่าง ๆ เหล่านี้ วิธีหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการ
ด้าน IT ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานและเชื่อถือได้ “ผมคิดว่านี่คือสิ่ง
ที่ผู้ใช้ต้องการและจะต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ””

“กลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทำาให้องค์ความรู้ด้าน IT ก็จะมีจุดเด่นเฉพาะแตก
ต่างกันไป และเราสามารถให้คำาแนะนำาแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ IT ที่จะช่วย
ให้การทำางานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการทำางานได้อย่าง
ชาญฉลาด และนี่คือบทสรุปของบริการ Ask an Expert ฟรีของเรา ที่ไม่ได้
เน้นแค่การ “นำาเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็จบ ๆ ไป” แต่เป็นการพัฒนาความ
สัมพันธ์กับลูกค้าและการคอยสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

“เรามีการจัดการพูดคุยแบบตัวต่อตัวผ่านแผนงานต่าง ๆ เช่น 
KingstonCare คุณมีปัญหาอะไรบ้าง เราจะช่วยได้อย่างไรบ้าง นี่คือเรื่อง
ของการรับฟังและตอบสนองความต้องการของผู้คน นี่คือความฉับไวของ
เรา และผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่สำาคัญของเรา”

“เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก เทรนด์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แบบก้าวกระโดดมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ คุณไม่มี
ประสบการณ์ยาวนานเท่ากับ Kingston ซึ่งจะทำาให้คุณสามารถก้าวทันต
ลาด คุณเคยทำาได้ คุณเคยผ่านมาแล้ว คุณมีส่วนช่วยเหลือองค์กรขนาด
ใหญ่มานานนับหลายทศวรรษ ผมคงไม่มีวันเลือกใครที่มีองค์ความรู้ด้อย
ไปกว่า Kingston อีกแล้ว”

Sally Eaves
@sallyeaves 

CEO และผู้อำานวยการของ  
Sally Eaves Technology

Miriam Brown
@Kingston_MBrown 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงกล
ยุทธ์แบบ B2B,  
Kingston Technology

Rob Allen
@Rob_A_kingston

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
บริการด้านเทคนิค
Kingston Technology

Neil Cattermull
@NeilCattermull 

ผู้บริหาร   
The Future as a Service



 › ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในโลกดิจิตอลส่งผลให้
ศูนย์ข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 › การเกิดขึ้นของ 5G และ Edge Computing ยิ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนการเติบโตของศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะศูนย์
ข้อมูลขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานใน
ระดับท้องถิ่น

 › บริษัทด้านโทรคมนาคม โดยความร่วมมือกับองค์กร
เอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐจึงต้องร่วมมือกัน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับ 5G และ Edge 
Computing

 › จะต้องมีการคิดนอกกรอบในการแก้ไขปัญหาด้าน
ความปลอดภัยและอัตราการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจาก
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มากอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน และจำานวนศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

 › การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของระบบดิจิตอล
จะทำาให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำาเสนอบริการและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมีช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึง
ลูกค้า แต่สิ่งสำาคัญคือการถามคำาถามว่าผลิตภัณฑ์ใดที่
เหมาะสมที่สุดตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการทำางาน
ของคุณ ไม่ใช่การรีบร้อนเปิดตัวในตลาดก่อนใคร

สรุป



เกี่ยวกับ Kingston

ประสบการณ์กว่า 32 ปีของ Kingston บวกกับความฉับไวและการทำางานมาอย่างต่อเนื่องในตลาดทำาให้บริษัทพร้อมช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและองค์กรต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาและ
ฉวยโอกาสที่มีจาก 5G, IoT และ Edge Computing มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
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