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ผู้สนับสนุน
อีบุ๊กฉบับนี้จัดทำาโดยผู้เชี่ยวชาญสี่ท่านในสาขา IT และเทคโนโลยีเกิดใหม่

Neil Cattermull 

Neil มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในด้านเทคโนโลยี
ท่ีหลากหลาย ดังน้ันถือเป็นผู้ท่ีมีมุมมองท่ี
เจนจัดและเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ด้านเทคนิค
ท่ีสามารถอธิบายให้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีและไม่มี
ประสบการณ์ด้านเทคนิคสามารถเข้าใจได้
ง่าย นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและโซเชีย
ลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์สำาหรับกลุ่มเทคโนโลยี
เกิดใหม่ต่าง ๆ นักวิเคราะห์ระดับแถวหน้าของ
กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคธุรกิจมากมาย รวมท้ัง
ในธุรกิจคลาวด์ บล็อคเชน 5G ส่ือบันทึกข้อมูล
และอีกมากมาย รวมไปถึง CEO จาก Future as 
a Service ท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเลือกใช้บริการ
แต่ละตัวตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

Simon Besteman

Simon ดำารงตำาแหน่ง CEO ของ ISPConnect 
ผู้ให้บริการโฮสต์ภายใต้โครงการร่วมทุนของ
เนเธอร์แลนด์ ในฐานะบุคคลระดับแนวหน้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรม เขาได้ใช้โอกาสหลาย 
ๆ ครั้งทำาหน้าที่เป็นบล็อกเกอร์ให้ความรู้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและด้านนโยบาย และยัง
เป็นผู้บรรยายคนสำาคัญในงานประชุมขนาด
ใหญ่หลายงาน และยังเคยร่วมเสวนากับภาค
รัฐของเนเธอร์แลนด์ในการพิจารณาประเด็น
ด้านโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูลและการกำากับ
ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เขารับตำาแหน่ง
คณะกรรมการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งในด้านการศึกษา การจ้างงาน
และธรรมาภิบาล

Giuliano Liguori
Giuliano Liguori คือผู้นำาในกลุ่มดิจิตอลและ
นวัตกรรมท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและไม่หยุด
น่ิงท่ีมีประวัติความสำาเร็จยืนยันมากมาย โดยมี
ความเช่ียวชาญด้านความเปล่ียนแปลงในโลก
ดิจิตอลและการกำาหนดกลยุทธ์และเทคนิคด้าน
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เขามีประสบการณ์
ท่ียาวนานในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ สามารถขับเคล่ือนการเติบโตและสร้าง
ช่ือเสียงข้ึนในโลกไซเบอร์ ปัจจุบันเขาดำารง
ตำาแหน่ง CIO ของหน่วยงานภาครัฐในอิตาลี 
และเป็นคณะกรรมการของ CIO Club Italia 
(Italian Association of CIOs and IT Managers) 
รวมท้ังยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์แอม
บาสเดอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เขามีโอกาส
ร่วมงานกับสตาร์ทอัพ หน่วยงานด้านระบบ
ดิจิตอล และองค์กรขนาดใหญ่มากมายท่ัวโลก

Rafael Bloom

Rafael เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลด้านการ
ตลาดและการพัฒนาธุรกิจ คำาแนะนำาของเขา
เน้นหนักที่ข้อจำากัดใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์กร 
ผลิตภัณฑ์และการสื่อสารเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อ
บังคับ การทำางานที่มีความหลากหลายเป็น
อย่างยิ่งทำาให้ต้องเรียนรู้ทักษะในหลาย ๆ 
ด้านเกี่ยวกับการกำากับดูแลข้อมูลและการ
ควบคุมมาตรฐานด้านการออกแบบ ความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและเทคโนโลยีเกิด
ใหม่ เช่น AdTech, Mobile & 5G, AI และระบบ
การเรียนรู้ของเครื่องจักร



แม้ว่าสถานการณ ์Covid-19 จะส่งผลกระทบอยู่ไม่น้อย แต่
จำานวน ประเภท และวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ก็ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2020 ผู้
เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการติดตั้งอุปกรณ์ IoT จะมีจำานวน
มากถึง 31,000 ล้านตัว โดยเป็นอุปกรณ์ IoT ใหม่ 127 ตัวที่
เชื่อมต่อทางเว็บในทุก ๆ หนึ่งวินาที1 หน่วยงานต่าง ๆ เริ่ม
ให้ความสำาคัญกับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลมากขึ้น
เรื่อย ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยี IoT จึงมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ ระบบการทำางาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวง
กว้างผ่านระบบเครือข่าย

“ สถานการณ์แพร่ระบาดล่าสุดยิ่งทำาให้จำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่
สามารถช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการทำางาน
ต่าง ๆ จากทางไกลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม ”Giuliano Liguori

ตั้งแต่ระบบช่วยเหลือผ่านเสียงสำาหรับผู้สูงอายุ ไปจนถึง
ระบบติดตามผู้ป่วยอัจฉริยะ หรือแม้แต่สมาร์ทซิตี้ ความ
สามารถในการขยายการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ความ
ช่วยเหลือของมนุษย์คือจุดเด่นที่สำาคัญของ IoT ขณะ
ที่สถานการณ์แพร่ระบาดส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ต้อง
หยุดชะงักไป แต่ก็กลับเป็นปัจจัยเร่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่
วางแผนไว้ล่วงหน้าและมีความจำาเป็นในระยะยาว
แม้เราจะนำา IoT มาประยุกต์ใช้ได้ระยะหน่ึง แต่เรา
พร้อมสำาหรับ IoT แล้วจริงหรือ

ข้อมูลจาก Cisco ระบุว่า 75% ของโครงการ IoT ไม่ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ประสบความสำาเร็จ2 กล่าวได้ว่าเรายังอยู่ระหว่าง
ช่วงการพิจารณาทบทวนที่สำาคัญก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะนำา
การเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมในเชิงประจักษ์ การขาดแคลน
ทักษะ ข้อกังวลด้านความปลอดภัย และความซับซ้อนของ
ระบบคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำาคัญของ IoT และความสำาเร็จ
ของโครงการนี้ เทคโนโลยีนี้มีความเป็นไปได้อยู่มากมาย
พอ ๆ กับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีนี้
อย่างแท้จริง

“ รถยนต์ใหม่ ๆ ในปัจจุบันมักรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากมาย แต่
เราก็ยังไม่พร้อมสำาหรับระบบขับขี่แบบไร้คนขับอยู่ดี อีกตัวอย่างก็
คือโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่เริ่มใช้ประโยชน์จาก IoT ทั้งในส่วน
ของการก่อสร้างและดูแลลักษณะ เช่นในกรณีโครงการ Crossrail 
ของลอนดอนที่เราได้เห็นการทำางานของ IoT แต่ก็ยังพบความ
ล่าช้าและข้อจำากัดด้านต้นทุนมากมายจากเทคโนโลยีนี้ ”Rafael Bloom

จุดเริ่มต้นของ IoT สรุปเรื่องราวที่ผ่านมา

“ สำาหรับผม ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดเก่ียวกับ IoT ไม่ใช่ท่ีขอบข่ายด้าน
เทคนิคหรือโอกาสในการใช้งานท่ีเติบโตได้อย่างไม่จำากัด แต่
ส่ิงท่ีผมสนใจคือประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีจะส่งผลดีต่อผู้คน 
อย่างเช่นระบบอัตโนมัติภายในบ้านสำาหรับผู้พิการซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
การใช้งาน IoT ท่ีถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริง และเป็นส่ิง
ท่ีคุณอาจไม่สามารถคาดหวังได้จากเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ”Simon Besteman



แม้ว่าจะมีความท้าทายและความซับซ้อนอยู่มากใน
การพัฒนา IoT แต่ธุรกิจจำานวนมากก็ได้คว้าโอกาสจาก
นวัตกรรมที่มีอนาคตสดใสนี้ไปแล้ว โลกาภิวัตน์ได้นำาการ
เปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันมาสู่การทำาธุรกิจของเรา ทำาให้
เกิดช่องว่างใหม่ ๆ ในตลาด และเป็นโอกาสในการลงทุน
ใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน เทคโนโลยี IoT 
คือตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิตอลนี้

“ ผมคิดว่าคำาว่า IoT เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเทคโนโลยีหลังจากเริ่ม
มีการเปิดตัวเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จาก
ความจำาเป็นด้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น... ผมเชื่อว่าคำานี้ก็เหมือน
กับคำาศัพท์ด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ที่จะนำาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่เราอาจยังไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพที่แฝงอยู่อย่างแท้จริงได้
ทั้งหมด ”Neil Cattermull

ปัจจัยขับเคลื่อน IoT: นวัตกรรมหรือความจำาเป็นกันแน่

อย่างไรก็ตาม ความจำาเป็นในการก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำาให้เราไม่สามารถหยุดที่จะสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ทำาให้เกิดเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่าง
ความจำาเป็นกับนวัตกรรม เราต้องการบางอย่าง เราจึงได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แต่ประเด็นโต้เถียงที่สำาคัญที่สุด
อาจเป็นตัวอย่างของพัฒนาการของ IoT ที่เริ่มจะปรับตัว
เข้ากับเทรนด์ และนั่นคือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงเบื้องหลังความ
คิดสร้างสรรค์ แน่นอนว่าเงินก็มีบทบาทสำาคัญในการขับ
เคลื่อน IoT ขณะที่มีคนคิดค้นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นอะไร
ก็ตาม ผลในทางเศรษฐกิจของสิ่งนี้จะสร้างความแตกต่าง
ได้อย่างมหาศาล

“ เมื่อไม่กี่ปีก่อน ลูกค้าของผมพัฒนาเซ็นเซอร์แท็กสำาหรับสินค้าเน่า
เสียได้ที่ต้องมีการแจ้งอุณหภูมิ ความชื้นและคุณสมบัติอื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง วิศวกรได้เข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้เนื่องจากต้องการ
ลดปริมาณอาหารเสีย แต่เทคโนโลยีนี้ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่าง
ดีและกลายเป็นตัวอย่างสถานการณ์ทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่คุ้มค่ากับการลงทุนก่อนที่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเปิด
ตัวสู่ตลาด ”Rafael Bloom



การปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรม เศรษฐกิจ และความ
จำาเป็นคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาอยู่เสมอก่อนที่ IoT จะเกิด
ขึ้นและสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเรา เช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เมื่อได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และเมื่อ
ได้แนวคิดที่ตรงกับความต้องการในตลาด โอกาสที่ IoT จะ
เข้ามาแก้ปัญหาก็จะมีอยู่อย่างไม่จำากัด

“ อนาคตของ IoT คือศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จำากัด จากประสบการณ์
ของผม ผมเคยใช้งานเทคโนโลยี IoT เพื่อแก้ไขความต้องการที่มี
ทั้งในแนวขวางและแนวดิ่ง
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำาเสนอเกี่ยวกับโครงการที่ผมติดตาม
มาเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าในกลุ่มระบบขนส่งสาธารณะ อุปกรณ์ IoT 
ถูกนำามาใช้เพื่อช่วยผู้ให้บริการระบบขนส่งในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยของระบบและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ยกระดับ
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
การให้บริการ และลดต้นทุนในการดำาเนินกิจการ ”Simon Besteman

ยกตัวอย่างเช่น ในระดับปัจเจกบุคคล ความสามารถในการ
ควบคุมระบบทำาความร้อนจากส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าก็จะส่งผลดีในด้านต้นทุน แต่สิ่งที่สำาคัญมากยิ่ง
กว่าอาจเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปล่อย
มลพิษในระดับประเทศ ในลักษณะเดียวกัน การเลือกใช้
รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนได้เองเพื่อเป็นทางเลือกในการ
เดินทางสำาหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มก็ทำาให้เกิดกระแสความ
ต้องการใหม่ขึ้น ความสามารถในการตรวจสอบการจราจร
ในเมืองได้แบบครอบคลุมจะทำาให้สามารถจัดการรถยนต์
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้จึงได้เกิดขึ้น ข้อมูล
เกี่ยวกับ IoT3 คือรูปแบบข้อมูลสำาหรับสมาร์ทซิตี้ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้ในการตรวจสอบการทำางานต่าง 
ๆ ตั้งแต่การจราจรบทท้องถนนไปจนถึงการใช้พลังงานใน
ครัวเรือนและในกลุ่มธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในความเป็นจริง 86% 
ของเจ้าหน้าที่ใน UK คาดหวังว่าเซ็นเซอร์ IoT และอุปกรณ์
สวมใส่จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้เพื่อสนับสนุนสมา
ร์ทซิตี้ในช่วงสามปีต่อจากนี้4

สำาหรับนักพัฒนาระบบ การใช้หน่วยความจำาแบบมีฟังก์ชั่น
สำาเร็จ (embedded) เช่น  eMMC และส่วนประกอบ DRAM 
จาก Kingston สามารถนำามาช่วยลดความซับซ้อนในการ
ออกแบบอินเทอร์เฟซและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
ทำาให้การเปิดตัวระบบการทำางานสู่ตลาดเร็วขึ้น และยัง
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบสนองเป้าหมายด้าน
นวัตกรรม IoT ของตนเองได้รวดเร็วกว่าเดิม

ส่วนประกอบ ePOP และ eMCP ของเราเหมาะอย่างยิ่ง
สำาหรับใช้ในระบบการทำางานที่มีข้อจำากัดด้านพื้นที ่เช่น 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์แบบสวมใส่และอุปกรณ์ IoT 
อื่น ๆ ในขณะที่การ์ด SDCIT ระดับอุตสาหกรรมของเราก็ได้
รับการออกแบบมาสำาหรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน และ
สามารถรองรับเงื่อนไขการทำางานของสมาร์ทซิตี้ได้ทั่วโลก

แพคเกจ Design-in SSD ของเราครอบคลุมทั้งนักออกแบบ
และพัฒนาระบบสำาหรับสื่อบันทึกข้อมูลที่รองรับการทำางาน
ร่วมกันทั้งในด้านวิศวกรรมและมาตรฐาน PCN, Locked 
BOM/เฟิร์มแวร์ นอกจากนี้ยังมีการรับประกันนานถึงสามปี
ทั่วโลก ไม่ว่าระบบ IoT ในปัจจุบันและในอนาคตจะก้าวไป
ในทิศทางใด Kingston พร้อมก้าวไปกับคุณ

https://www.kingston.com/embedded/design-in-ssd


นอกเหนือจากสมาร์ทซิต้ี ยังมีตัวอย่างอีกมากมายของรูปแบบ
การใช้งานในกลุ่มตลาดแนวด่ิงท่ีได้รับประโยชน์จาก IoT ท้ัง
ในด้านการเกษตร การผลิต ค้าปลีกและระบบโลจิสติสก์

“ IoT จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตร ผ่านการ
ใช้ชุดเซ็นเซอร์เพื่อติดตามสภาพไร่สวน ละเอียดมากถึงระดับ
ความชื้นในดิน ทำาให้สามารถระบุตำาแหน่งในการจัดสรรระบบ
ชลประทานแบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำาเป็นพิเศษ นี่จะเป็นตัวขับ
เคลื่อนด้านผลผลิตที่สำาคัญ และยังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำาลงได้
อย่างมาก ”Simon Besteman

ในด้านการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างอุปกรณ์
ช่วยหายใจและปากกาฉีดอินซูลินอัจฉริยะล้วนช่วยให้ผู้
บริโภคสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตัวเองได้ดีข้ึน

“ อุปกรณ์อัจฉริยะใดบ้างช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในวง
กว้าง โดยที่ยังสามารถควบคุมการใช้งานได้ในระดับปลีกย่อย นี่คือ
ความสามารถในการนำาเสนอประสบการณ์การใช้งานแบบเฉพาะ
บุคคลผ่านบริการดิจิตอลมากมายของเรา บริการเหล่านี้สามารถ
นำาเสนอระบบอัตโนมัติในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และช่วย
อำานวยความสะดวก ทำาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังลดผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อม ”Rafael Bloom

อุปกรณ์สวมใส่ เช่น ไบโอเซ็นเซอร์ ช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ป่วยได้
จากระยะไกล การดูแลจึงไม่ได้จำากัดอยู่ที่กำาแพงของสถาน
พยาบาลอีกต่อไป

“ ผมเลือกใช้สมาร์ทวอทช์เพื่อติดตามความดันโลหิต อัตราการเต้น
ของหัวใจ และการออกกำาลังกายพร้อมกับจำานวนแคลอรี่ที่เผา
ผลาญ นี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการติดตามดูแลสุขภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวไปยังแพทย์ประจำาตัวของคุณเพื่อ
ช่วยในการรักษาหรือวางแผนสุขภาพสำาหรับบุคคล ”Neil Cattermull

ศักยภาพของ IoT ที่ไม่ได้อยู่แค่สมาร์ทซิตี้



แก้ไขแนวทางการจัดการข้อมูลที่ล้าสมัย

นอกจากการใช้งานผ่านอุปกรณ์แล้ว IoT ยังรองรับบริการ
อื่น ๆ อีกมากมายสำาหรับผู้ใช้ และสามารถจัดการข้อมูลเป็น
จำานวนมากระหว่างกระบวนการ ในช่วงปี 2020 ข้อมูลขนาด 
1.7MB จะถูกจัดทำาขึ้นในทุก ๆ วินาทีโดยคนทุกคน และ
ภายในปี 2025 คาดการณ์ว่ารวมกันแล้ว เราจะผลิต
ข้อมูลมากถึง 464 เอกซาไบต์ในแต่ละวัน5 ข้อมูลเหล่า
นี้จำานวนมากจะกลายเป็นขยะดิจิตอลในที่สุด กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกมองข้ามไปโดยไม่ก่อให้เกิด
ข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ขึ้นเลย ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการต่าง ๆ 
จึงต้องการเทคนิคในการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่สำาคัญที่สุด ซึ่งก็คือความคาด
หวังของลูกค้า

“ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยปลายทางจุดต่าง ๆ และถูกจัดเก็บ
ในไดร์ฟตามความต้องการและระดับความจำาเป็นในบริบทและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากเลือกที่จะลงทุนใน
บริการฐานข้อมูลระดับสูง บริษัทจัดการข้อมูล ระบบจัดสรรข้อมูล 
และระบบบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์เพื่อรองรับข้อมูลที่สำาคัญ 
ๆ ทางธุรกิจของตนเองในระบบดิจิตอล ”
Giuliano Liguori

ในขณะที่ขีดความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการทำางานจึงมีความ
ฉลาดมากขึ้นโดยสามารถผนวกข้อมูลเข้าในใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แทนการแจ้งข้อมูล

ดิบ ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อจะเริ่มมีการจัดสรรเป็นข้อมูล
ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพื่อป้อนต่อไปยังเครื่อง ระบบ
คอมพิวเตอร์และผู้คนเพื่อใช้ประเมินและตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลดิบสู่สารสนเทศที่นำา
ไปใช้งานได้จริงจะทำาให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็วกว่าเดิม รวมทั้งสามารถควบคุมสภาพ
แวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ แนวทางการจัดการข้อมูลของเรามีความล้าสมัย อุปกรณ์ IoT มี
การจัดทำากระแสข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราทำาเพียงแค่
รวบรวมข้อมูลนำาไปจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์ในภายหลัง ซึ่งถือว่ายัง
ใช้ไม่ได้ รถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองคาดว่าจะทำาให้เกิดและ
ต้องใช้ข้อมูลเป็นปริมาณมากถึง 40 เทราไบท์ในทุก ๆ แปดชั่วโมง
ของการขับขี่ นั่นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูล
ตั้งแต่ต้นทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ”
Simon Besteman

เพื่อให้ตอบสนองเงื่อนไขนี้ เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลจึงต้อง
มีการพัฒนาและเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำางานได้เร็วขึ้น พร้อม
กับฟังก์ชั่นการเข้ารหัส ความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลที่
รวดเร็ว และระบบบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การปรับ
เปลี่ยนจาก SCSI ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม (SAS) เป็นไดร์ฟ 
Solid State (SSD) เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างผลกระ
ทบอย่างมีนัยสำาคัญในการลดการใช้พลังงานสำาหรับศูนย์
ข้อมูล



5G และเทรนด์ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล

“ สำาหรับเครือข่ายการจัดการขนาดใหญ่ เช่น ระบบพลังงานและน้ำา 
หรือในโรงงานที่มีกระบวนการซับซ้อน IoT ร่วมกับเครือข่าย 5G จะ
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทันทีและสามารถควบคุมการ
ดำาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างที่ต้องการ...ผมเชื่อว่าเครือข่ายข้อมูล 
5G ที่สมบูรณ์จะทำาให้ IoT เติบโตขึ้นไปได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อ
จำากัดของเครือข่าย 4G / LTE ที่มีความเร็วต่ำากว่ามาก ”Rafael Bloom

เม่ือพูดถึงการต่อยอดระบบ IoT อย่างเป็นรูปธรรม เครือข่าย 
5G คาดว่าจะเป็นตัวขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและเป็น
รากฐานในการปลดปล่อยเทคโนโลยีน้ีให้ทำางานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ การเช่ือมต่อท่ีรวดเร็วเป็นพิเศษ พ้ืนท่ีให้บริการ
ท่ีครอบคลุม และค่าหน่วงเวลาท่ีต่ำามากของเครือข่าย 5G จะ
ทำาให้เราสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ถึงหน่ึงล้านตัวได้ใน
นพ้ืนท่ีหน่ึงตารางกิโลเมตร ส่ิงน้ีจะนำาไปสู่โอกาสมากมายใน
การยกระดับการใช้ชีวิตและการทำางานของเราทุกคน ความ
ท้าทายคือความสามารถในการจัดการข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ท้ัง
รถยนต์ เซ็นเซอร์การจราจรในเมืองอัจฉริยะ แปลงเกษตร 
โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ

“ การพัฒนาของเครือข่าย 5G จะทำาให้เราเป็นการจุดปะทุของการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริงที่จะเป็นไปได้ในที่สุด โลกแห่งการ
เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงที่ล้ำาสมัย จะทำาให้เราสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และทราบผลลัพธ์เกือบจะในทันทีสำาหรับ
ตอบโจทย์ทางธุรกิจต่าง ๆ ”Neil Cattermull

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

“ ระบบแจ้งข้อมูลและแอพพลิเคชั่นการใช้งานระดับองค์กร รวมทั้ง
เครือข่าย Edge ต่างต้องอาศัยระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งสิ้น ระบบจัด
เก็บข้อมูลนี้จะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ 
(และเล็ก) ได้แบบเรียลไทม์เพื่อรองรับการผลิตและการเติบโต
ของเทคโนโลยีและการต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ สำาหรับใช้ในฐาน
การผลิต การเรียกค้นชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก
พร้อม ๆ กับวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทม์จะปลายเป็นวิถีใหม่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม ”Neil Cattermull



“ การเติบโตของเครือข่าย 5G และอัลกอริทึม AI ที่มีความซับซ้อนขึ้น
เรื่อย ๆ ทำาให้คาดว่าในปีนี้เราอาจได้เห็นการเติบโตของแอพพลิ
เคชั่นในกลุ่ม Edge Computing อย่างชัดเจน เทรนด์เหล่านี้เกิดขึ้น
จากตัวแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์
และบริการอีกมากมายที่อาศัย Edge Computing ”Giuliano Liguori

 
ที่ Kingston เราคาดการณ์ว่าเทรนด์เหล่านี้คือสิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ้นและได้มีการพัฒนาหน่วยความจำาและสื่อบันทึก
ข้อมูลที่พร้อมรองรับทั้งปริมาณ ความเร็วและเงื่อนไขที่เข้ม
งวดในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ ที่สำาคัญกว่านั้น เรายังได้
ประสานความร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจโดยพิจารณาจากโครงสร้างระบบ IT ของ
ลูกค้าเป็นสำาคัญ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราเกิดขึ้นจากความช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการช่วยให้
ลูกค้าสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
สูงสุด ในทุก ๆ ขั้นตอน เราพร้อมรับฟัง เรียนรู้ และเป็นส่วน
หนึ่งกับลูกค้า นั่นหมายถึง แทนที่จะรีบร้อนตัดสินใจสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุด คุณจะได้รับบริการเพื่อช่วยใน
การประเมินเป้าหมายของคุณ และค้นหาเทคโนโลยีที่ดี
ที่สุดสำาหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่มี

เช่น คุณอาจต้องการเลือกซ้ือ SSD แต่คุณอาจไม่ทราบว่ามี 
SSD ท่ีตอบสนองความต้องการในการใช้งานท่ีแตกต่างกัน
ไป ไดร์ฟแต่ละตัวจะมีประสิทธิภาพสำาหรับการใช้งานเฉพาะ
ด้าน เทคโนโลยีควรจะเป็นตัวเอ้ืออำานวยในการทำาธุรกิจ และ
การได้รู้ว่าส่ิงท่ีคุณซ้ือตอบโจทย์ของคุณอย่างแท้จริงทำาให้
คุณตระหนักถึงความสำาคัญของความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญ
ท่ีน่าเช่ือถือท่ีพร้อมอยู่ด้วยกับคุณตลอดเส้นทาง

5G และเทรนด์ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล



ภายในปี 2025 คาดการณ์ว่าจะมีเครือข่ายเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ IoT กว่า 30,000 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับ
อุปกรณ์ IoT เกือบสี่เครื่องต่อคนโดยเฉลี่ย ในระดับโลก 
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อทางเว็บจะเปลี่ยนโลกของ
เราให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีวันหลับไหลมากยิ่งขึ้น ทำาให้
เราสามารถดำาเนินชีวิตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เมื่อมองไปข้าง
หน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจกลายเป็นวิถีชีวิตของเรา
ไปในที่สุด

“ เรากำาลังก้าวไปสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อแบบครบวงจร ซึ่งนี่เป็นสิ่ง
ที่เราเริ่มสังเกตได้จากบ้านเรือนของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ช่วยใน
บ้าน กริ่งประตู กล้อง และเทอร์โมสตัทต่าง ๆ แต่ผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญคือการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลและด้าน
การเกษตร ”Simon Besteman

มองไปข้างหน้า - การจัดการปัจจัยเส่ียงด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นด้าน IoT ที่สำาคัญ ๆ ยังพบข้อ
จำากัดอยู่หลายประการ ซึ่งได้แก่ระบบเครือข่ายที่มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับการทำางานกับอุปกรณ์ได้ใน
ทุกพื้นที่ทั่วโลก จากสถานการณ์ COVID เมื่อเร็ว ๆ นี้เราจะ
เห็นผลกระทบหลายประการที่เกิดขึ้นผ่าน IoT และการขาด
มาตรการควบคุมที่อาจเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่
อาจยิ่งทำาให้เกิดภัยคุกคามได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงอุปกรณ์ได้
เป็นจำานวนมากขึ้น 

“ ผมมีความกังวลใจว่าการมีอยู่ของ IoT และความสามารถของ
เทคโนโลยีในการตัดสินใจได้เองสำาหรับผู้คนเป็นจำานวนมากอาจ
ส่งผลที่ร้ายแรงได้เช่นกัน การป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้คือสิ่งที่
หลายฝ่ายให้ความสนใจ เห็นได้จากการบัญญัติกฎหมายควบคุมที่
เข้มงวดมากขึ้น แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
หากเราไม่ระมัดระวัง ”
Rafael Bloom
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การใช้ระบบเข้ารหัส สื่อบันทึกข้อมูลและหน่วยความจำาที่
ทำางานได้รวดเร็วร่วมกับการปรับใช้แนวทางที่เหมาะสม 
มาตรฐานและนโยบายที่เชื่อถือได้ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ Kingston ร่วมมือกับลูกค้า
ตลอดมา

สื่อบันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัสที่มีรางวัลรับรองจะช่วยปกป้อง
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกไฟร์วอลล์ ครอบคลุมตั้งแต่
ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงระบบคลาวด์ เวิร์คสเตชั่นและข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์พกพา ภายนอกไฟร์วอลล์ SSD แบบเข้ารหัส
และแฟลชไดร์ฟ USB ของเราถือเป็นแนวป้องกันที่สำาคัญ
ต่อการเจาะข้อมูล

นี่คือสิ่งสำาคัญสำาหรับธุรกิจที่ต้องทำางานกับข้อมูล หรือมีแอ
พสำาหรับให้บรีการภาคสนามและมีแรงงานที่ต้องทำางาน
นอกพื้นที่ ซึ่งเราสามารถกำาหนดกลยุทธ์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวดแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ

ในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี ภาระสำาคัญมักจะตกอยู่ท่ีผู้ใช้
อุปกรณ์ IoT หลายคนไม่เข้าใจว่าอุปกรณ์ IoT อาจเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยซ่ึงทำาให้ต้องมีการอัพเดตและป้องกัน
อุปกรณ์ลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ผู้
ประกอบการต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือพนักงานของตนเอง
โดยการจัดการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยท่ี
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความ
ปลอดภัยอย่างจริงจังต้ังแต่ระดับบนสุดจนต่ำาสุด และมีระบบ
ป้องกันภัยคุกคามไว้เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเส่ียง

“ ข้อกังวลที่สำาคัญของผมสำาหรับระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉับไวเป็น
พิเศษคือมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม (ซึ่งจะต้อง
ดำาเนินการควบคู่กันไป) การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แบบองค์
รวม หากอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจกลายเป้นอาวุธร้าย/ถูก
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทำาให้ต้องมีการกำาหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเปิดใช้ IoT แบบวงกว้าง (ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องพิจารณาตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่ในอนาคต ”Neil Cattermull



โลกใหม่ภายใต้ IoT มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และนี่
คือช่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมความพร้อม โอกาสที่มีอยู่
มากมายจากอุปกรณ์ IoT จะช่วยให้เราสามารถลดปริมาณ
ของเสีย ค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่สิ่งที่น่าดึงดูดมาก
ที่สุดสำาหรับเทคโนโลยีนี้สำาหรับเราคือการพัฒนาแนวทาง
เพื่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อผลผลิตและมาตรฐาน
คุณภาพที่สูงกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม เราจะต้องมีการศึกษาวิจัยและคิดนอก
กรอบอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อจำากัดด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจากการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ IoT ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการ
พิจารณาว่าอุปกรณ์ใดที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ของคุณมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อดีของ Enterprise SSD ที่มีการนำา
เสนอต่อระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงให้
เซิร์ฟเวอร์ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญ
ในการกำาหนดโครงร่างการทำางานจาก Kingston จึงได้ถูก
มอบหมายเพื่อช่วยเหลือคุณในการก้าวผ่านข้อจำากัดด้าน IT 
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้ เราพร้อมก้าวไปกับ
คุณเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อตรงกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานทั้งในตอนนี้และในอนาคต
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ประสบการณ์กว่า 30 ปีของ Kingston บวกกับความ
ฉับไวและการทำางานมาอย่างต่อเนื่องในตลาดทำาให้
บริษัทพร้อมช่วยให้ศูนย์ข้อมูลและองค์กรต่าง ๆ 
สามารถแก้ไขปัญหาและฉวยโอกาสที่มีจาก 5G, IoT 
และ Edge Computing มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ Kingston


