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เรากำ�ลังอยู่ในช่วงเวลาที่ระบบเซ็นเซอร์สำ�หรับอุปกรณ์ IoT กำ�ลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพื่อรองรับการ
ทำ�งานแบบอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับ
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน สำ�หรับ IoT สิ่งนี้รวมไปถึง: การรักษาความปลอดภัยและกำ�หนดข้อบังคับ การจัดเก็บ
และจัดการข้อมูล และแบนด์วิธข้อมูลสำ�หรับใช้งาน
ในอีบุ๊กเล่มนี้ เราจะนำ�เสนอเกี่ยวกับการเติบโตที่ผ่านมาของ IoT การใช้งานในปัจจุบัน และเทรนด์ในอนาคต เราจะ
แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าและพูดถึงความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งคำ�แนะนำ�ในการเตรียมพร้อม
สำ�หรับคลื่นลูกใหม่ของโอกาสที่จะมาพลิกวงการ
สารบัญ
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อีบุ๊กฉบับนี้จัดทำ�โดยผู้เชี่ยวชาญสี่ท่านในสาขา IT และเทคโนโลยีเกิดใหม่
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Giuliano Liguori คือผูน
้ �ำ ในกลุม
่ ดิจต
ิ อลและ
นวัตกรรมทีม
่ วี ส
ิ ย
ั ทัศน์กว้างไกลและไม่หยุด
นิง่ ทีม
่ ป
ี ระวัตค
ิ วามสำ�เร็จยืนยันมากมาย โดยมี
ความเชีย
่ วชาญด้านความเปลีย
่ นแปลงในโลก
ดิจต
ิ อลและการกำ�หนดกลยุทธ์และเทคนิคด้าน
การจัดการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ เขามีประสบการณ์
ทีย
่ าวนานในการช่วยเหลือให้ผป
ู้ ระกอบการ
ต่าง ๆ สามารถขับเคลือ
่ นการเติบโตและสร้าง
ชือ
่ เสียงขึน
้ ในโลกไซเบอร์ ปัจจุบน
ั เขาดำ�รง
ตำ�แหน่ง CIO ของหน่วยงานภาครัฐในอิตาลี
และเป็นคณะกรรมการของ CIO Club Italia
(Italian Association of CIOs and IT Managers)
รวมทัง้ ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์แอม
บาสเดอร์ผา่ นทางโซเชียลมีเดีย เขามีโอกาส
ร่วมงานกับสตาร์ทอัพ หน่วยงานด้านระบบ
ดิจต
ิ อล และองค์กรขนาดใหญ่มากมายทัว่ โลก

Rafael เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลด้านการ
ตลาดและการพัฒนาธุรกิจ คำ�แนะนำ�ของเขา
เน้นหนักที่ข้อจำ�กัดใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์กร
ผลิตภัณฑ์และการสื่อสารเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อ
บังคับ การทำ�งานที่มีความหลากหลายเป็น
อย่างยิ่งทำ�ให้ต้องเรียนรู้ทักษะในหลาย ๆ
ด้านเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลข้อมูลและการ
ควบคุมมาตรฐานด้านการออกแบบ ความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและเทคโนโลยีเกิด
ใหม่ เช่น AdTech, Mobile & 5G, AI และระบบ
การเรียนรู้ของเครื่องจักร

Simon ดำ�รงตำ�แหน่ง CEO ของ ISPConnect
ผู้ให้บริการโฮสต์ภายใต้โครงการร่วมทุนของ
เนเธอร์แลนด์ ในฐานะบุคคลระดับแนวหน้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรม เขาได้ใช้โอกาสหลาย
ๆ ครั้งทำ�หน้าที่เป็นบล็อกเกอร์ให้ความรู้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและด้านนโยบาย และยัง
เป็นผู้บรรยายคนสำ�คัญในงานประชุมขนาด
ใหญ่หลายงาน และยังเคยร่วมเสวนากับภาค
รัฐของเนเธอร์แลนด์ในการพิจารณาประเด็น
ด้านโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูลและการกำ�กับ
ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เขารับตำ�แหน่ง
คณะกรรมการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
มากมาย ทั้งในด้านการศึกษา การจ้างงาน
และธรรมาภิบาล

Neil มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในด้านเทคโนโลยี
ทีห
่ ลากหลาย ดังนัน
้ ถือเป็นผูท
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่ี ม
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ทีส
่ ามารถอธิบายให้กลุม
่ เป้าหมายทีม
่ แ
ี ละไม่มี
ประสบการณ์ดา้ นเทคนิคสามารถเข้าใจได้
ง่าย นักวิเคราะห์ดา้ นเทคโนโลยีและโซเชีย
ลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ส�ำ หรับกลุม
่ เทคโนโลยี
เกิดใหม่ตา่ ง ๆ นักวิเคราะห์ระดับแถวหน้าของ
กลุม
่ อุตสาหกรรมในภาคธุรกิจมากมาย รวมทัง้
ในธุรกิจคลาวด์ บล็อคเชน 5G สือ
่ บันทึกข้อมูล
และอีกมากมาย รวมไปถึง CEO จาก Future as
a Service ทีจ
่ ะช่วยให้ผใู้ ช้เทคโนโลยีสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเลือกใช้บริการ
แต่ละตัวตามสถานการณ์ทเ่ี กีย
่ วข้อง

จุดเริ่มต้นของ IoT สรุปเรื่องราวที่ผ่านมา
แม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบอยู่ไม่น้อย แต่
จำ�นวน ประเภท และวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ก็ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2020 ผู้
เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการติดตั้งอุปกรณ์ IoT จะมีจำ�นวน
มากถึง 31,000 ล้านตัว โดยเป็นอุปกรณ์ IoT ใหม่ 127 ตัวที่
เชื่อมต่อทางเว็บในทุก ๆ หนึ่งวินาที1 หน่วยงานต่าง ๆ เริ่ม
ให้ความสำ�คัญกับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลมากขึ้น
เรื่อย ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยี IoT จึงมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ ระบบการทำ�งาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวง
กว้างผ่านระบบเครือข่าย

“

สถานการณ์แพร่ระบาดล่าสุดยิ่งทำ�ให้จำ�เป็นต้องมีเทคโนโลยีที่
สามารถช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการทำ�งาน
ต่าง ๆ จากทางไกลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม

Giuliano Liguori

“

สำ�หรับผม สิง่ ทีน
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เทคนิคหรือโอกาสในการใช้งานทีเ่ ติบโตได้อย่างไม่จ�ำ กัด แต่
สิง่ ทีผ
่ มสนใจคือประโยชน์ของเทคโนโลยีทจ
่ี ะส่งผลดีตอ
่ ผูค
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อย่างเช่นระบบอัตโนมัตภ
ิ ายในบ้านสำ�หรับผูพ
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ิ ารซึง่ เป็นอีกหนึง่
การใช้งาน IoT ทีถ
่ อ
ื ว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริง และเป็นสิง่
ทีค
่ ณ
ุ อาจไม่สามารถคาดหวังได้จากเทคโนโลยีอน
่ื ๆ

Simon Besteman

”

”

ตั้งแต่ระบบช่วยเหลือผ่านเสียงสำ�หรับผู้สูงอายุ ไปจนถึง
ระบบติดตามผู้ป่วยอัจฉริยะ หรือแม้แต่สมาร์ทซิตี้ ความ
สามารถในการขยายการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ความ
ช่วยเหลือของมนุษย์คือจุดเด่นที่สำ�คัญของ IoT ขณะ
ที่สถานการณ์แพร่ระบาดส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ต้อง
หยุดชะงักไป แต่ก็กลับเป็นปัจจัยเร่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่
วางแผนไว้ล่วงหน้าและมีความจำ�เป็นในระยะยาว
แม้เราจะนำ� IoT มาประยุกต์ใช้ได้ระยะหนึ่ง แต่เรา
พร้อมสำ�หรับ IoT แล้วจริงหรือ

ข้อมูลจาก Cisco ระบุว่า 75% ของโครงการ IoT ไม่ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ประสบความสำ�เร็จ2 กล่าวได้ว่าเรายังอยู่ระหว่าง
ช่วงการพิจารณาทบทวนที่สำ�คัญก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะนำ�
การเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมในเชิงประจักษ์ การขาดแคลน
ทักษะ ข้อกังวลด้านความปลอดภัย และความซับซ้อนของ
ระบบคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำ�คัญของ IoT และความสำ�เร็จ
ของโครงการนี้ เทคโนโลยีนี้มีความเป็นไปได้อยู่มากมาย
พอ ๆ กับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีนี้
อย่างแท้จริง

“

รถยนต์ใหม่ ๆ ในปัจจุบันมักรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากมาย แต่
เราก็ยังไม่พร้อมสำ�หรับระบบขับขี่แบบไร้คนขับอยู่ดี อีกตัวอย่างก็
คือโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่เริ่มใช้ประโยชน์จาก IoT ทั้งในส่วน
ของการก่อสร้างและดูแลลักษณะ เช่นในกรณีโครงการ Crossrail
ของลอนดอนที่เราได้เห็นการทำ�งานของ IoT แต่ก็ยังพบความ
ล่าช้าและข้อจำ�กัดด้านต้นทุนมากมายจากเทคโนโลยีนี้

Rafael Bloom

”

ปัจจัยขับเคลื่อน IoT: นวัตกรรมหรือความจำ�เป็นกันแน่
แม้ว่าจะมีความท้าทายและความซับซ้อนอยู่มากใน
การพัฒนา IoT แต่ธุรกิจจำ�นวนมากก็ได้คว้าโอกาสจาก
นวัตกรรมที่มีอนาคตสดใสนี้ไปแล้ว โลกาภิวัตน์ได้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันมาสู่การทำ�ธุรกิจของเรา ทำ�ให้
เกิดช่องว่างใหม่ ๆ ในตลาด และเป็นโอกาสในการลงทุน
ใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน เทคโนโลยี IoT
คือตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิตอลนี้

“

ผมคิดว่าคำ�ว่า IoT เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเทคโนโลยีหลังจากเริ่ม
มีการเปิดตัวเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จาก
ความจำ�เป็นด้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น... ผมเชื่อว่าคำ�นี้ก็เหมือน
กับคำ�ศัพท์ด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ที่จะนำ�ไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เราอาจยังไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพที่แฝงอยู่อย่างแท้จริงได้
ทั้งหมด

”

Neil Cattermull

อย่างไรก็ตาม ความจำ�เป็นในการก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำ�ให้เราไม่สามารถหยุดที่จะสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ทำ�ให้เกิดเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่าง
ความจำ�เป็นกับนวัตกรรม เราต้องการบางอย่าง เราจึงได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แต่ประเด็นโต้เถียงที่สำ�คัญที่สุด
อาจเป็นตัวอย่างของพัฒนาการของ IoT ที่เริ่มจะปรับตัว
เข้ากับเทรนด์ และนั่นคือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงเบื้องหลังความ
คิดสร้างสรรค์ แน่นอนว่าเงินก็มีบทบาทสำ�คัญในการขับ
เคลื่อน IoT ขณะที่มีคนคิดค้นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นอะไร
ก็ตาม ผลในทางเศรษฐกิจของสิ่งนี้จะสร้างความแตกต่าง
ได้อย่างมหาศาล

“

เมื่อไม่กี่ปีก่อน ลูกค้าของผมพัฒนาเซ็นเซอร์แท็กสำ�หรับสินค้าเน่า
เสียได้ที่ต้องมีการแจ้งอุณหภูมิ ความชื้นและคุณสมบัติอื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง วิศวกรได้เข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้เนื่องจากต้องการ
ลดปริมาณอาหารเสีย แต่เทคโนโลยีนี้ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่าง
ดีและกลายเป็นตัวอย่างสถานการณ์ทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่คุ้มค่ากับการลงทุนก่อนที่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเปิด
ตัวสู่ตลาด

”

Rafael Bloom

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรม เศรษฐกิจ และความ
จำ�เป็นคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาอยู่เสมอก่อนที่ IoT จะเกิด
ขึ้นและสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเรา เช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เมื่อได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และเมื่อ
ได้แนวคิดที่ตรงกับความต้องการในตลาด โอกาสที่ IoT จะ
เข้ามาแก้ปัญหาก็จะมีอยู่อย่างไม่จำ�กัด

“

อนาคตของ IoT คือศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จำ�กัด จากประสบการณ์
ของผม ผมเคยใช้งานเทคโนโลยี IoT เพื่อแก้ไขความต้องการที่มี
ทั้งในแนวขวางและแนวดิ่ง
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำ�เสนอเกี่ยวกับโครงการที่ผมติดตาม
มาเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าในกลุ่มระบบขนส่งสาธารณะ อุปกรณ์ IoT
ถูกนำ�มาใช้เพื่อช่วยผู้ให้บริการระบบขนส่งในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยของระบบและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ยกระดับ
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
การให้บริการ และลดต้นทุนในการดำ�เนินกิจการ

Simon Besteman

”

ยกตัวอย่างเช่น ในระดับปัจเจกบุคคล ความสามารถในการ
ควบคุมระบบทำ�ความร้อนจากส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าก็จะส่งผลดีในด้านต้นทุน แต่สิ่งที่สำ�คัญมากยิ่ง
กว่าอาจเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปล่อย
มลพิษในระดับประเทศ ในลักษณะเดียวกัน การเลือกใช้
รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนได้เองเพื่อเป็นทางเลือกในการ
เดินทางสำ�หรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มก็ทำ�ให้เกิดกระแสความ
ต้องการใหม่ขึ้น ความสามารถในการตรวจสอบการจราจร
ในเมืองได้แบบครอบคลุมจะทำ�ให้สามารถจัดการรถยนต์
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้จึงได้เกิดขึ้น ข้อมูล
เกี่ยวกับ IoT3 คือรูปแบบข้อมูลสำ�หรับสมาร์ทซิตี้ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้ในการตรวจสอบการทำ�งานต่าง
ๆ ตั้งแต่การจราจรบทท้องถนนไปจนถึงการใช้พลังงานใน
ครัวเรือนและในกลุ่มธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในความเป็นจริง 86%
ของเจ้าหน้าที่ใน UK คาดหวังว่าเซ็นเซอร์ IoT และอุปกรณ์
สวมใส่จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้เพื่อสนับสนุนสมา
ร์ทซิตี้ในช่วงสามปีต่อจากนี4้
สำ�หรับนักพัฒนาระบบ การใช้หน่วยความจำ�แบบมีฟังก์ชั่น
สำ�เร็จ (embedded) เช่น eMMC และส่วนประกอบ DRAM
จาก Kingston สามารถนำ�มาช่วยลดความซับซ้อนในการ
ออกแบบอินเทอร์เฟซและกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ทำ�ให้การเปิดตัวระบบการทำ�งานสู่ตลาดเร็วขึ้น และยัง
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบสนองเป้าหมายด้าน
นวัตกรรม IoT ของตนเองได้รวดเร็วกว่าเดิม

ส่วนประกอบ ePOP และ eMCP ของเราเหมาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับใช้ในระบบการทำ�งานที่มีข้อจำ�กัดด้านพื้นที่ เช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์แบบสวมใส่และอุปกรณ์ IoT
อื่น ๆ ในขณะที่การ์ด SDCIT ระดับอุตสาหกรรมของเราก็ได้
รับการออกแบบมาสำ�หรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน และ
สามารถรองรับเงื่อนไขการทำ�งานของสมาร์ทซิตี้ได้ทั่วโลก
แพคเกจ Design-in SSD ของเราครอบคลุมทั้งนักออกแบบ
และพัฒนาระบบสำ�หรับสื่อบันทึกข้อมูลที่รองรับการทำ�งาน
ร่วมกันทั้งในด้านวิศวกรรมและมาตรฐาน PCN, Locked
BOM/เฟิร์มแวร์ นอกจากนี้ยังมีการรับประกันนานถึงสามปี
ทั่วโลก ไม่ว่าระบบ IoT ในปัจจุบันและในอนาคตจะก้าวไป
ในทิศทางใด Kingston พร้อมก้าวไปกับคุณ

ศักยภาพของ IoT ที่ไม่ได้อยู่แค่สมาร์ทซิตี้
นอกเหนือจากสมาร์ทซิต้ี ยังมีตวั อย่างอีกมากมายของรูปแบบ
การใช้งานในกลุม
่ ตลาดแนวดิง่ ทีไ่ ด้รบ
ั ประโยชน์จาก IoT ทัง้
ในด้านการเกษตร การผลิต ค้าปลีกและระบบโลจิสติสก์

“

IoT จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตร ผ่านการ
ใช้ชุดเซ็นเซอร์เพื่อติดตามสภาพไร่สวน ละเอียดมากถึงระดับ
ความชื้นในดิน ทำ�ให้สามารถระบุตำ�แหน่งในการจัดสรรระบบ
ชลประทานแบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ�เป็นพิเศษ นี่จะเป็นตัวขับ
เคลื่อนด้านผลผลิตที่สำ�คัญ และยังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ�ลงได้
อย่างมาก

”

Simon Besteman

อุปกรณ์อัจฉริยะใดบ้างช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในวง
กว้าง โดยที่ยังสามารถควบคุมการใช้งานได้ในระดับปลีกย่อย นี่คือ
ความสามารถในการนำ�เสนอประสบการณ์การใช้งานแบบเฉพาะ
บุคคลผ่านบริการดิจิตอลมากมายของเรา บริการเหล่านี้สามารถ
นำ�เสนอระบบอัตโนมัติในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และช่วย
อำ�นวยความสะดวก ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังลดผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อม

Rafael Bloom

“

ผมเลือกใช้สมาร์ทวอทช์เพื่อติดตามความดันโลหิต อัตราการเต้น
ของหัวใจ และการออกกำ�ลังกายพร้อมกับจำ�นวนแคลอรี่ที่เผา
ผลาญ นี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการติดตามดูแลสุขภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวไปยังแพทย์ประจำ�ตัวของคุณเพื่อ
ช่วยในการรักษาหรือวางแผนสุขภาพสำ�หรับบุคคล

Neil Cattermull

ในด้านการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ทม
่ี ป
ี ระสิทธิภาพอย่างอุปกรณ์
ช่วยหายใจและปากกาฉีดอินซูลน
ิ อัจฉริยะล้วนช่วยให้ผู้
บริโภคสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตัวเองได้ดข
ี น
้ึ

“

อุปกรณ์สวมใส่ เช่น ไบโอเซ็นเซอร์ ช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ป่วยได้
จากระยะไกล การดูแลจึงไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่กำ�แพงของสถาน
พยาบาลอีกต่อไป

”

”

แก้ไขแนวทางการจัดการข้อมูลที่ล้าสมัย
นอกจากการใช้งานผ่านอุปกรณ์แล้ว IoT ยังรองรับบริการ
อื่น ๆ อีกมากมายสำ�หรับผู้ใช้ และสามารถจัดการข้อมูลเป็น
จำ�นวนมากระหว่างกระบวนการ ในช่วงปี 2020 ข้อมูลขนาด
1.7MB จะถูกจัดทำ�ขึ้นในทุก ๆ วินาทีโดยคนทุกคน และ
ภายในปี 2025 คาดการณ์ว่ารวมกันแล้ว เราจะผลิต
ข้อมูลมากถึง 464 เอกซาไบต์ในแต่ละวัน5 ข้อมูลเหล่า
นี้จำ�นวนมากจะกลายเป็นขยะดิจิตอลในที่สุด กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกมองข้ามไปโดยไม่ก่อให้เกิด
ข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ขึ้นเลย ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการต่าง ๆ
จึงต้องการเทคนิคในการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่สำ�คัญที่สุด ซึ่งก็คือความคาด
หวังของลูกค้า

“

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยปลายทางจุดต่าง ๆ และถูกจัดเก็บ
ในไดร์ฟตามความต้องการและระดับความจำ�เป็นในบริบทและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากเลือกที่จะลงทุนใน
บริการฐานข้อมูลระดับสูง บริษัทจัดการข้อมูล ระบบจัดสรรข้อมูล
และระบบบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์เพื่อรองรับข้อมูลที่สำ�คัญ
ๆ ทางธุรกิจของตนเองในระบบดิจิตอล

Giuliano Liguori

”

ในขณะที่ขีดความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการทำ�งานจึงมีความ
ฉลาดมากขึ้นโดยสามารถผนวกข้อมูลเข้าในใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แทนการแจ้งข้อมูล

ดิบ ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อจะเริ่มมีการจัดสรรเป็นข้อมูล
ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพื่อป้อนต่อไปยังเครื่อง ระบบ
คอมพิวเตอร์และผู้คนเพื่อใช้ประเมินและตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลดิบสู่สารสนเทศที่นำ�
ไปใช้งานได้จริงจะทำ�ให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็วกว่าเดิม รวมทั้งสามารถควบคุมสภาพ
แวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“

แนวทางการจัดการข้อมูลของเรามีความล้าสมัย อุปกรณ์ IoT มี
การจัดทำ�กระแสข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราทำ�เพียงแค่
รวบรวมข้อมูลนำ�ไปจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์ในภายหลัง ซึ่งถือว่ายัง
ใช้ไม่ได้ รถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองคาดว่าจะทำ�ให้เกิดและ
ต้องใช้ข้อมูลเป็นปริมาณมากถึง 40 เทราไบท์ในทุก ๆ แปดชั่วโมง
ของการขับขี่ นั่นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูล
ตั้งแต่ต้นทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Simon Besteman

”

เพื่อให้ตอบสนองเงื่อนไขนี้ เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลจึงต้อง
มีการพัฒนาและเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำ�งานได้เร็วขึ้น พร้อม
กับฟังก์ชั่นการเข้ารหัส ความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลที่
รวดเร็ว และระบบบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การปรับ
เปลี่ยนจาก SCSI ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม (SAS) เป็นไดร์ฟ
Solid State (SSD) เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างผลกระ
ทบอย่างมีนัยสำ�คัญในการลดการใช้พลังงานสำ�หรับศูนย์
ข้อมูล

5G และเทรนด์ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล

“

สำ�หรับเครือข่ายการจัดการขนาดใหญ่ เช่น ระบบพลังงานและน้ำ�
หรือในโรงงานที่มีกระบวนการซับซ้อน IoT ร่วมกับเครือข่าย 5G จะ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทันทีและสามารถควบคุมการ
ดำ�เนินการต่าง ๆ ได้อย่างที่ต้องการ...ผมเชื่อว่าเครือข่ายข้อมูล
5G ที่สมบูรณ์จะทำ�ให้ IoT เติบโตขึ้นไปได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อ
จำ�กัดของเครือข่าย 4G / LTE ที่มีความเร็วต่ำ�กว่ามาก

”

Rafael Bloom

เมือ
่ พูดถึงการต่อยอดระบบ IoT อย่างเป็นรูปธรรม เครือข่าย
5G คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลือ
่ นการเปลีย
่ นแปลงและเป็น
รากฐานในการปลดปล่อยเทคโนโลยีนใ้ี ห้ท�ำ งานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ การเชือ
่ มต่อทีร่ วดเร็วเป็นพิเศษ พืน
้ ทีใ่ ห้บริการ
ทีค
่ รอบคลุม และค่าหน่วงเวลาทีต
่ �ำ่ มากของเครือข่าย 5G จะ
ทำ�ให้เราสามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ถงึ หนึง่ ล้านตัวได้ใน
นพืน
้ ทีห
่ นึง่ ตารางกิโลเมตร สิง่ นีจ
้ ะนำ�ไปสูโ่ อกาสมากมายใน
การยกระดับการใช้ชวี ต
ิ และการทำ�งานของเราทุกคน ความ
ท้าทายคือความสามารถในการจัดการข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ทัง้
รถยนต์ เซ็นเซอร์การจราจรในเมืองอัจฉริยะ แปลงเกษตร
โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ

“

การพัฒนาของเครือข่าย 5G จะทำ�ให้เราเป็นการจุดปะทุของการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริงที่จะเป็นไปได้ในที่สุด โลกแห่งการ
เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงที่ล้ำ�สมัย จะทำ�ให้เราสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และทราบผลลัพธ์เกือบจะในทันทีสำ�หรับ
ตอบโจทย์ทางธุรกิจต่าง ๆ

Neil Cattermull

”

ปริมาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากเครือข่าย 5G และ
IoT ทำ�ให้คาดการณ์ได้ว่าศูนย์ข้อมูลจะมีการเติบโตในระดับ
ไฮเปอร์สเกล ในขณะเดียวกัน เราก็เห็นเทรนด์คู่ขนานของ
ศูนย์ข้อมูลไมโครที่มุ่งเข้าหา “Edge” มากขึ้น ซึ่งหมายถึง
การผลิตและใช้ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน

“

ระบบแจ้งข้อมูลและแอพพลิเคชั่นการใช้งานระดับองค์กร รวมทั้ง
เครือข่าย Edge ต่างต้องอาศัยระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งสิ้น ระบบจัด
เก็บข้อมูลนี้จะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่
(และเล็ก) ได้แบบเรียลไทม์เพื่อรองรับการผลิตและการเติบโต
ของเทคโนโลยีและการต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ สำ�หรับใช้ในฐาน
การผลิต การเรียกค้นชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก
พร้อม ๆ กับวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทม์จะปลายเป็นวิถีใหม่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม

”

Neil Cattermull

5G และเทรนด์ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล

“

การเติบโตของเครือข่าย 5G และอัลกอริทึม AI ที่มีความซับซ้อนขึ้น
เรื่อย ๆ ทำ�ให้คาดว่าในปีนี้เราอาจได้เห็นการเติบโตของแอพพลิ
เคชั่นในกลุ่ม Edge Computing อย่างชัดเจน เทรนด์เหล่านี้เกิดขึ้น
จากตัวแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์
และบริการอีกมากมายที่อาศัย Edge Computing

Giuliano Liguori

”

ที่ Kingston เราคาดการณ์ว่าเทรนด์เหล่านี้คือสิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ้นและได้มีการพัฒนาหน่วยความจำ�และสื่อบันทึก
ข้อมูลที่พร้อมรองรับทั้งปริมาณ ความเร็วและเงื่อนไขที่เข้ม
งวดในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ ที่สำ�คัญกว่านั้น เรายังได้
ประสานความร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจโดยพิจารณาจากโครงสร้างระบบ IT ของ
ลูกค้าเป็นสำ�คัญ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราเกิดขึ้นจากความช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการช่วยให้
ลูกค้าสามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
สูงสุด ในทุก ๆ ขั้นตอน เราพร้อมรับฟัง เรียนรู้ และเป็นส่วน
หนึ่งกับลูกค้า นั่นหมายถึง แทนที่จะรีบร้อนตัดสินใจสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุด คุณจะได้รับบริการเพื่อช่วยใน
การประเมินเป้าหมายของคุณ และค้นหาเทคโนโลยีที่ดี
ที่สุดสำ�หรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่มี
เช่น คุณอาจต้องการเลือกซือ
้ SSD แต่คณ
ุ อาจไม่ทราบว่ามี
SSD ทีต
่ อบสนองความต้องการในการใช้งานทีแ
่ ตกต่างกัน
ไป ไดร์ฟแต่ละตัวจะมีประสิทธิภาพสำ�หรับการใช้งานเฉพาะ
ด้าน เทคโนโลยีควรจะเป็นตัวเอือ
้ อำ�นวยในการทำ�ธุรกิจ และ
การได้รวู้ า่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ซือ
้ ตอบโจทย์ของคุณอย่างแท้จริงทำ�ให้
คุณตระหนักถึงความสำ�คัญของความร่วมมือกับผูเ้ ชีย
่ วชาญ
ทีน
่ า่ เชือ
่ ถือทีพ
่ ร้อมอยูด
่ ว้ ยกับคุณตลอดเส้นทาง

มองไปข้างหน้า - การจัดการปัจจัยเสีย
่ งด้านความปลอดภัย
ภายในปี 2025 คาดการณ์ว่าจะมีเครือข่ายเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ IoT กว่า 30,000 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับ
อุปกรณ์ IoT เกือบสี่เครื่องต่อคนโดยเฉลี่ย ในระดับโลก
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อทางเว็บจะเปลี่ยนโลกของ
เราให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีวันหลับไหลมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้
เราสามารถดำ�เนินชีวิตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เมื่อมองไปข้าง
หน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจกลายเป็นวิถีชีวิตของเรา
ไปในที่สุด

“

เรากำ�ลังก้าวไปสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อแบบครบวงจร ซึ่งนี่เป็นสิ่ง
ที่เราเริ่มสังเกตได้จากบ้านเรือนของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ช่วยใน
บ้าน กริ่งประตู กล้อง และเทอร์โมสตัทต่าง ๆ แต่ผลกระทบอย่าง
มีนัยสำ�คัญคือการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลและด้าน
การเกษตร

”

Simon Besteman

อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นด้าน IoT ที่สำ�คัญ ๆ ยังพบข้อ
จำ�กัดอยู่หลายประการ ซึ่งได้แก่ระบบเครือข่ายที่มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับการทำ�งานกับอุปกรณ์ได้ใน
ทุกพื้นที่ทั่วโลก จากสถานการณ์ COVID เมื่อเร็ว ๆ นี้เราจะ
เห็นผลกระทบหลายประการที่เกิดขึ้นผ่าน IoT และการขาด
มาตรการควบคุมที่อาจเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่
อาจยิ่งทำ�ให้เกิดภัยคุกคามได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงอุปกรณ์ได้
เป็นจำ�นวนมากขึ้น

“

ผมมีความกังวลใจว่าการมีอยู่ของ IoT และความสามารถของ
เทคโนโลยีในการตัดสินใจได้เองสำ�หรับผู้คนเป็นจำ�นวนมากอาจ
ส่งผลที่ร้ายแรงได้เช่นกัน การป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้คือสิ่งที่
หลายฝ่ายให้ความสนใจ เห็นได้จากการบัญญัติกฎหมายควบคุมที่
เข้มงวดมากขึ้น แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
หากเราไม่ระมัดระวัง

Rafael Bloom

”

มองไปข้างหน้า - การจัดการปัจจัยเสีย
่ งด้านความปลอดภัย
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ภาระสำ�คัญมักจะตกอยูท
่ ผ
่ี ใู้ ช้
อุปกรณ์ IoT หลายคนไม่เข้าใจว่าอุปกรณ์ IoT อาจเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยซึง่ ทำ�ให้ตอ
้ งมีการอัพเดตและป้องกัน
อุปกรณ์ลก
ั ษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ผู้
ประกอบการต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือพนักงานของตนเอง
โดยการจัดการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความ
ปลอดภัยอย่างจริงจังตัง้ แต่ระดับบนสุดจนต่�ำ สุด และมีระบบ
ป้องกันภัยคุกคามไว้เพิม
่ เติมเพือ
่ ลดโอกาสเสีย
่ ง

“

ข้อกังวลที่สำ�คัญของผมสำ�หรับระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉับไวเป็น
พิเศษคือมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม (ซึ่งจะต้อง
ดำ�เนินการควบคู่กันไป) การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แบบองค์
รวม หากอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจกลายเป้นอาวุธร้าย/ถูก
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทำ�ให้ต้องมีการกำ�หนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเปิดใช้ IoT แบบวงกว้าง (ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องพิจารณาตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่ในอนาคต

Neil Cattermull

”

การใช้ระบบเข้ารหัส สื่อบันทึกข้อมูลและหน่วยความจำ�ที่
ทำ�งานได้รวดเร็วร่วมกับการปรับใช้แนวทางที่เหมาะสม
มาตรฐานและนโยบายที่เชื่อถือได้ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ Kingston ร่วมมือกับลูกค้า
ตลอดมา
สื่อบันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัสที่มีรางวัลรับรองจะช่วยปกป้อง
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกไฟร์วอลล์ ครอบคลุมตั้งแต่
ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงระบบคลาวด์ เวิร์คสเตชั่นและข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์พกพา ภายนอกไฟร์วอลล์ SSD แบบเข้ารหัส
และแฟลชไดร์ฟ USB ของเราถือเป็นแนวป้องกันที่สำ�คัญ
ต่อการเจาะข้อมูล
นี่คือสิ่งสำ�คัญสำ�หรับธุรกิจที่ต้องทำ�งานกับข้อมูล หรือมีแอ
พสำ�หรับให้บรีการภาคสนามและมีแรงงานที่ต้องทำ�งาน
นอกพื้นที่ ซึ่งเราสามารถกำ�หนดกลยุทธ์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวดแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ

สรุป
โลกใหม่ภายใต้ IoT มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และนี่
คือช่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมความพร้อม โอกาสที่มีอยู่
มากมายจากอุปกรณ์ IoT จะช่วยให้เราสามารถลดปริมาณ
ของเสีย ค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่สิ่งที่น่าดึงดูดมาก
ที่สุดสำ�หรับเทคโนโลยีนี้สำ�หรับเราคือการพัฒนาแนวทาง
เพื่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อผลผลิตและมาตรฐาน
คุณภาพที่สูงกว่าเดิม

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อดีของ Enterprise SSD ที่มีการนำ�
เสนอต่อระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงให้
เซิร์ฟเวอร์ทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญ
ในการกำ�หนดโครงร่างการทำ�งานจาก Kingston จึงได้ถูก
มอบหมายเพื่อช่วยเหลือคุณในการก้าวผ่านข้อจำ�กัดด้าน IT
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้ เราพร้อมก้าวไปกับ
คุณเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อตรงกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานทั้งในตอนนี้และในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เราจะต้องมีการศึกษาวิจัยและคิดนอก
กรอบอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจากการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ IoT ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการ
พิจารณาว่าอุปกรณ์ใดที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ของคุณมากที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.

เกี่ยวกับ Kingston
ประสบการณ์กว่า 30 ปีของ Kingston บวกกับความ
ฉับไวและการทำ�งานมาอย่างต่อเนื่องในตลาดทำ�ให้
บริษัทพร้อมช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและองค์กรต่าง ๆ
สามารถแก้ไขปัญหาและฉวยโอกาสที่มีจาก 5G, IoT
และ Edge Computing มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Security Today - https://securitytoday.com/Articles/2020/01/13/The-IoT-Rundown-for-2020.aspx?Page=2
CTE Mag - https://www.ctemag.com/news/industry-news/cisco-survey-almost-75-iot-projects-are-failing
CBRE.com - https://www.cbre.co.uk/research-and-reports/our-cities/smart-cities-uk-city-officials-survey
IoT Analytics.com - https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-2020-12-billion-iot-connections-surpassing-non-iot-for-the-first-time/
Tech Jury - https://techjury.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/#gref
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