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จากการออกมาเปิดเผยข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด

ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ของนาย บัน เส็ง เท รองประธานและกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ

การตลาด ประจำภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิคและญี่ปุ่น บริษัท ซีเกท 

เทคโนโลยี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูล พบว่า มีข้อมูลหลายประการที่น่า

สนใจ รวมถึงแนวโน้มที่เหล่าบรรดาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทั้งหลายกำลังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เรียกว่า Solid State 

Drive หรือ SSD 

 

วิกฤติทางการเงิน ความท้าทายของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกเมื่อปี พ.ศ.2551 ซึ่งถือเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะย่ำแย่ และในปีนั้นได้มีการคาดการณ์

กันว่า ในปี พ.ศ.2553 เศรษฐกิจจะดีขึ้น หันกลับมามองอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา พบว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) สามารถทำกำไรได้กว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และถือเป็นตัวเลขสูงสุดที่อุตสาหกรรมนี้

เคยทำมา ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะตกต่ำ มูลค่าตลาด HDD โดยรวม เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2551 

กับ พ.ศ.2552 ลดลงจาก 20 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ ฉุดรั้งให้ตัวเลขจีดีพีทั่วโลกจาก 3.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นติดลบ 1.4 

เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ.2552 ในตอนนั้นหลายฝ่ายมองว่า อุตสาหกรรม HDD คงประสบกับภาวะขาดทุนเช่นเดียวกันกับ

อุตสาหกรรมอื่น แต่ปรากฏว่าในช่วงเศรษฐกิจแย่ อุตสาหกรรม HDD ยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ปริมาณความต้องการใช้พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลจากข้อมูลการผลิต HDD พบว่า ทุก ๆ วัน 

อุตสาหกรรม HDD ทั้งกลุ่ม สามารถผลิต HDD ได้ 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน อีกทั้งแนวโน้มความต้องการใช้ HDD ของตลาด พบว่า  

ผู้บริโภคที่ต้องการเก็บข้อมูลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรม HDD จะมีอัตราการ

เติบโตสูงถึง 650 เปอร์เซ็นต์  

โดยในปี พ.ศ.2553 นี้ทั้งปี คาดว่า จะมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 40 เอ็กซาไบต์ ซึ่งเป็นปริมาณข้อมูลที่มากมาย

มหาศาล และเมื่อเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้เล่นกับข้อมูล พบว่า มีการส่งข้อความสั้น 

ประมาณ 6.5 พันล้านข้อความ ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของโลกทั้งหมด หรือหากพิจารณาจากปริมาณคนที่เข้าสู่ระบบอินเทอร์-

เน็ต จะพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตต่อปีมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม HDD 

 

ความท้าทายของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ นอกจากจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโซลูชั่น

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นแล้ว ยังต้อง

ต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางด้านการเงินเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

ความท้าทายของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ นอกจากจะต้อง

พัฒนาโซลูชั่นตอบโจทย์ความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ ในการจัด

เก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นแล้ว ยังต้องต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจ 

และวิกฤตทางด้านการเงินเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

 

 

กองบรรณาธิการ 

e-mail: technology@tpa.or.th 

 

Solid State Drive (SSD) 

เล็ก พริกขี้หนู Data Storage 
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เติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ประกอบกับสิ่งที่การ์ทเนอร์ 

(Research Director at Gartner)ได้วิเคราะห์ 11 แนวโน้มที่

จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น ในช่วงปี พ.ศ.2552-2555 

ดังนี้ ระบบปฏิบัติการเสมือน เน็ตบุ๊ก ระบบประหยัดพลังงาน

และไอทีสีเขียว กระแสบริโภคนิยม การสื่อสารแบบองค์รวม 

ระบบพกพาแบบไร้สาย การวิเคราะห์ข้อมูล วิดีโอดิจิทัล 

ความหนาแน่นของระบบ Mashups & Portals และการ

ประมวลที่อิงความต้องการผู้ใช้ ทั้งหมดนี้เป็นตัวผลักดันให้

เกิดความต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรม HDD สามารถพลิก

กลับมาทำกำไรได้เทียบเท่ากับปี พ.ศ.2551 คือ 20 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 คือ SSD ขนาด 2.5 นิ้ว 

สำหรับโน้ตบุ๊ก ที่มีความต้องการมากกว่า HDD ขนาด 3.5 

นิ้ว” คุณบีเอส กล่าว  

 

Solid State Drive (SSD) 

โซลูชั่นใหม่ที่น่าลงทุน 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ตาม

ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า แม้จะ

เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ แต่กลุ่มอุตสาห-

กรรม HDD ยังสามารถทำกำไรได้ค่อน

ข้างสูง และมีโอกาสจากการออกผลิต-

ภัณฑ์ที่หลากหลาย ณ ขณะนี้ อุตสาหกรรม 

HDD กำลังมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผลิต-

ภัณฑ์ตัวใหม่ คือ SSD หรือ โซลิดสเตท-

ไดร์ฟ (solid state drive) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด 

เนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ทนทาน สามารถจุข้อมูลได้

มาก และมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็ว ทำให้

อุตสาหกรรม HDD เชื่อว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะช่วยขยายตลาด

การจัดเก็บข้อมูลโดยรวมของ SSD และ HDD ให้กว้างออกไป 

เมื่อไม่นานมานี้ ซีเกทเอง ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

สำหรับจัดเก็บข้อมูลในองค์การอันดับหนึ่งของโลก ได้เปิดตัว

ไดร์ฟซีเกท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นแรกในตระกูล โซลิดสเตท-

ไดร์ฟ รุ่นพัลซ่าร์ สำหรับใช้งานในองค์การ (new enterprise 

solids state drive (SSD) family) ด้วยการออกแบบสำหรับ

เบรดขององค์การ (enterprise blade) และระบบปฏิบัติการ

ของเครื่องแม่ข่ายทั่วไป ไดร์ฟพัลซ่าร์ของซีเกท ใช้เทคโนโลยี

ซิงเกิ้ล-เลเวล เซลล์ (single-level cell (SLC) technology) ซึ่ง

ทำให้ไดร์ฟมีความจุสูงถึง 200 กิกะไบต์ ในขนาดเล็กเพียง 

2.5 นิ้ว พร้อมอินเตอร์เฟสแบบซาต้า (SATA interface)  

คุณสมบัติของโซลิดสเตทไดร์ฟ ของซีเกท สามารถ

ทำงานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการแบบ

เบรดสำหรับองค์กรหรือแม่ข่ายทั่วไป มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยอัตราการอ่านอินพุต และเอาท์พุต 30,000 ครั้งต่อนาที 

(30,000 read IOPA) มีอัตราการเขียนอินพุตและเอาท์พุต 

25,000 ครั้งต่อวินาที (25,000 write IOPS) การอ่านแบบ

ลำดับ 240 เมกกะไบท์ต่อวินาที (240MB/s sequential read) 

และการเขียนแบบ 200 เมกกะไบท์ต่อวินาที (200 MB/s 

sequential write) การออกแบบด้วยเทคโนโลยีซิงเกิ้ล-เลเวล 

เซลล์ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความทนทานในระดับ

สูงสุด และทำให้อัตราความล้มเหลวโดยเฉลี่ย (AFR) เพียง

ร้อยละ 0.44 นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีที่ไฟดับ  

ด้วยศักยภาพของ SSD ที่กล่าวมาข้างต้น คุณ บีเอส 

มองว่า โซลิดสเตทไดร์ฟ จะสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์

จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากปัจจุบัน (พ.ศ.2552) ร้อยละ 5-10 ของ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทุกเทราไบท์ อยู่ในช่วง I/O Intensive ซึ่ง 

SSD มีเวิร์คโหลดแบบ I/O Intensive ที่สามารถขจัดข้อจำกัด

ต่าง ๆ ออกไป เป็นอีกขั้นของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสร้างความแข็งแกร่ง ด้วย

ระบบที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ โซลิดสเตทไดร์ฟ สำหรับ

องค์การ คือ การจัดเก็บข้อมูลภายนอก 

ระดับสูง เช่น EMC DMX, HDS Ligh-

tning ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผล-

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้

พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษา

ระดับความเป็นผู้นำ การจัดเก็บข้อมูล

ระดับกลาง เช่น Mid-range Systems 

(LSI, EMC CX, HP EVA) ที่ต้องการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวด-

ล้อม ลดการใช้พลังงาน แต่มีราคาปานกลาง รวมถึงเครื่อง-

แม่ข่าย (DAS) ระดับต้น เช่น LSI MagaRAID, HP MSA ที่

ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลด

การใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของแซนโดยไม่ต้องมีค่า  

ใช้จ่ายโครงสร้างของแซน และเครื่องแม่ข่าย (DAS) Perfor-

mance UpselI ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน 

(เบลด) ทำให้มีเครื่องแม่ข่ายที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น  

“ปัจจุบันตลาดโซลิดสเตทไดร์ฟ สำหรับองค์การเป็น

ตลาดที่มีความสำคัญ และได้รับการวางตำแหน่งไว้เป็นอย่าง

ดีสำหรับการเจริญเติบโตทั้งในด้านรายรับและปริมาณการจัด

จำหน่าย ซึ่งการ์ทเนอร์ ได้คาดการณ์การเติบโตของปริมาณ

การจัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า และยอดขายจะสูงถึง 

1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีพ.ศ.2553” นายโจเซฟ อัน-

สเวิร์ธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร ์ กล่าวเสริมและว่า 

“โซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับองค์การที่มีคุณภาพสูง นำมาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงของศักยภาพ เมื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บันทึก และการใช้งานในเครื่องแม่ข่าย”  


