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 STORAGE SWITZERLAND 
 

ข้ อ กํา หนดขอ ง  SMB NAS:  

จั ด เ ก็ บ  ปก ป้ อ ง  แล ะ ร่ ว ม มื อ  
 

โดยปกติแล้ว ธรุกิจขนาดเลก็จะมีพนกังานไม่เกิน 25 คน ในมมุมองของ IT

พนกังานเป็นจํานวนมากจะใช้แลบ็ท็อปและแอพพลิเคชัน่คอมพิวเตอร์เพ่ือทํางานใ

ห้สําเร็จลลุ่วง และโดยสว่นใหญ่จะเป็นแอพพลิเคชัน่สําหรับสํานกังาน ในปัจจบุนั 

สิ่งท่ีเคยเป็นแอพพลิเคชัน่หลกัๆ ในการดําเนินธรุกิจ เช่นแอพพลิเคชัน่ทางบญัชี 

ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการให้บริการทางออนไลน์ ซึง่หมายความวา่ สําหรับ SMB 

สว่นใหญ่แล้ว "เซิร์ฟเวอร์" 

ตวัแรกท่ีบริษัทซือ้คือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ในรูปแบบของระบบจดัเก็บข้อมลูเครือข่าย 

(network attached storage หรือ NAS)  

 

ในธรุกิจขนาดเลก็ ระบบ NAS 

จะต้องทําหน้าท่ีมากกวา่เพียงการเป็นเซิร์ฟเวอร์จดัการไฟล์เท่านัน้ 

การเป็นเซิร์ฟเวอร์จดัเก็บข้อมลูสําหรับสํานกังานขนาดเล็กต้องมีประสิทธิภาพมาก

กวา่นัน้ เน่ืองจากต้องทําหน้าท่ีจดัเก็บ ปกป้อง และรองรับการทํางานร่วมกนั 

แตปั่ญหาก็คือผู้ผลิตนัน้ได้ผลิตอปุกรณ์ NAS เข้าป้อนตลาดอย่างมากมาย 

และผลิตภณัฑ์เหลา่นัน้ก็มีความหลากหลายทัง้ในด้านรูปแบบและฟังก์ชัน่การใช้งา

น ความแตกต่างด้านการอพัเกรด การปกป้อง และคณุสมบติัการใช้งาน 

ตอ่ไปนีคื้อปัจจยัท่ีสําคญัท่ี SMB ต้องการจากระบบ NAS  

 

ระบบจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบนีมี้ความสามารถท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสงูขึน้และปกป้องข้อมลูซึง่เป็นทรัพย์สินของบริษัท 

ทัง้ยงัสามารถช่วยประหยดัเงินได้อย่างมากมายด้วย 

ระบบเหลา่นีจ้ะสามารถใช้แทนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ Windows® หลายๆ ตวัได้ 

และช่วยลดคา่ใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์ิของระบบปฏิบติัการอีกด้วย  

 

คา่ใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์ิไคลเอนต์ย่ีสิบห้าชดุนัน้คิดเป็นจํานวนเงินท่ีสงูถึง 

3,500 ดอลลา่ร์ ซึง่ยงัไม่รวมถึงคา่ใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ 

พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูเพ่ือใช้งานฟังก์ชัน่ หรือระบบตา่งๆ 

เพ่ือการปกป้องข้อมลูและการทํางานร่วมกนั   

 

 

สิ่งแรกท่ีต้องคํานงึถึง – ความง่ายในการใช้งาน 

 

SMB นัน้จะไม่มีพนกังาน IT เตม็เวลาเหมือนในองค์กรขนาดใหญ่ 

แตม่กัจะใช้บริการของท่ีปรึกษาอิสระเม่ือมีปัญหาด้าน IT ผลก็คือ SMB มกัจะ 

"ต้องพึง่ตวัเอง" เม่ือต้องการการสนบัสนนุด้านผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ อปุกรณ์ NAS 

ของ SMB ต้องสามารถเช่ือมตอ่ ตัง้คา่ และใช้งานได้ง่าย 

 

อปุกรณ์ NAS เช่น ผลิตภณัฑ์ Western Digital®’s  

WD Sentinel™ DX4000 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการออกแบบมาให้สามารถเสียบเข้ากบัเครือ

George Crump นกัวิเคราะห์อาวโุส 



[2] 

 

คณุสมบติัท่ีจําเป็น #1: จดัเก็บข้อมลู 

 
คณุสมบติัท่ีสําคญัประการแรกของ NAS คือการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือให้ฝ่ายตา่งๆ 

สามารถเข้าถึงและทํางานร่วมกนัได้อย่างง่ายดาย โดยปกติแล้ว 

ในสภาพแวดล้อมการทํางานของธรุกิจขนาดเลก็ 

ผุ้ใช้จะสร้างข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะหรือเค

ร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแลป็ท็อปของตน 

แม้วา่วิธีการนีจ้ะเป็นวิธีการท่ีสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา 

แตก็่อาจจะทําให้มีข้อมลูเป็นจํานวนมากท่ีไม่จําเป็นในเครือข่ายของบริษัทได้ 

นอกจากนี ้

วิธีการดงักลา่วยงัมกัจะก่อให้เกิดความสบัสนวา่ข้อมลูเวอร์ชัน่ลา่สดุหรือถกูต้องท่ีสุ

ดนัน้อยู่ท่ีใด ดงันัน้ NAS 

จะเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในท่ีสดุการจดัเก็บข้อมลูท่ีสําคญัทางธรุกิจ 

ความต้องการในการใช้ NAS 

เป็นพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูกลางจะเพ่ิมขึน้เน่ืองจากความนิยมท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้ใช้เคร่ื

องคอมพิวเตอร์แบบแลป็ท็อปท่ีมีตอ่ไดร์ฟโซลิดสเตทซึง่มกัจะมีพืน้ท่ีการจดัเก็บน้อย

กวา่ แม้วา่ไดร์ฟชนิดนีจ้ะมีประสิทธิภาพการทํางานท่ียอดเย่ียม 

แตก็่มีพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูการทํางานเพียงจํากดั 

 
ความสามารถในการจดัเก็บข้อมลูของอปุกรณ์ NAS 

ต้องยืดหยุ่นสามารถตอบสนองการเจริญเติบโตของ SMB 

ได้และต้องสามารถอพัเกรดได้อย่างง่ายดาย ท่ีสําคญัท่ีสดุ 

ระบบดงักลา่วจะสามารถเร่ิมใช้งานด้วยฮาร์ดไดร์ฟต่ําสดุสองตวั  

(ใช้ระบบมิเรอร์เพ่ือการปกป้องข้อมลู) 

และสามารถเพ่ิมพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูได้ในภายหลงัเม่ือจําเป็น 

ในระหวา่งการเพ่ิมพืน้ท่ีการจดัเก็บ 

ผู้ใช้บางรายอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบการปกป้องข้อมลูแบบมิเรอร์ให้เป็นแบบ 

RAID 5 เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลู 

การดําเนินการดงักลา่วอาจจะถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีซบัซ้อนของระบบ 

NAS บางชนิด เน่ืองจากต้องมีการฟอร์แมตและโหลดข้อมลูใหม่ อปุกรณ์ NAS 

ของ SMB 

ควรสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงดงักลา่วได้โดยอตัโนมติัโดยไม่จําเป็นต้องมีการ

โหลดข้อมลูใหม่ 

การขยายพืน้ท่ีจดัเก็บไม่ควรต้องเป็นสาเหตขุองการเสียเวลาการทํางานเป็นวนัๆ   

 
คณุสมบติัท่ีจําเป็น #2: ปกป้องข้อมลู 

 
การปกป้องข้อมลูเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน และมกัจะทําให้ผู้ประกอบการ SMB 

"สบัสนและปวดหวั" 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแลป็ท็อปและแบบตัง้โต๊ะเป็นจํานวนมากท่ีต้องปกป้องข้อ

มลู มีข้อมลูในอปุกรณ์ NAS ท่ีจําเป็นต้องปกป้อง และมีการดําเนินการตา่งๆ 

ท่ีต้องทําเพ่ือให้แนใ่จวา่ NAS สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

แม้ในกรณีท่ีไฟฟ้าตกหรือฮาร์ดดิสก์เสียก็ตาม   

 
หน้าท่ีรองโดยทัว่ๆ ไปของอปุกรณ์ NAS 

คือการสํารองข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะหรือแลป็ท็อปในระ

บบ ดงันัน้ NAS 

จะต้องมีซอฟต์แวร์ท่ีสามารถปกป้องและสํารองข้อมลูได้อย่างน้อยในไดเร็กทอร่ี 

"my document" ของผู้ใช้แตล่ะราย อปุกรณ์คณุภาพสงูบางชนิด เช่น 

ผลิตภณัฑ์  

WD Sentinel DX4000 ของ Western Digital 

นัน้มีความสามารถการปกป้องข้อมลูขัน้สงูซึง่สามารถปกป้องข้อมลูทัง้หมดในเคร่ือ

งคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะหรือแลป็ท็อปทกุเคร่ือง 

ทัง้ยงัใช้พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูจํานวนน้อยท่ีสดุเน่ืองจากระบบดงักลา่วจะสํารองข้อมลูใ

หม่หรือข้อมลูท่ีมีการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

ซึง่จะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถกู้ คืนข้อมลูแบบธรรมดา 

หรือกู้ คืนข้อมลูเตม็ระบบได้ในกรณีท่ีระบบเสียทัง้ระบบหรือถกูขโมยแลป็ท็อป  

 
เม่ือมีข้อมลูลบัในอปุกรณ์ NAS เพ่ิมมากขึน้ 

และผู้ใช้เร่ิมใช้อปุกรณ์ดงักลา่วเพ่ือแบ่งปันข้อมลูกบัผู้ ใช้รายอ่ืน 

อปุกรณ์ดงักลา่วจะไม่ได้จดัเก็บข้อมลูท่ีสํารองไว้เท่านัน้ 

แตจ่ะต้องจดัเก็บข้อมลูสําหรับผู้ใช้แต่ละรายด้วย ไฟล์จะสามารถถกูสร้าง แก้ไข 

และดําเนินการโดยไม่ต้องออกจากอปุกรณ์ NAS เลยด้วยซํา้   

 
การจดัเก็บข้อมลูสําหรับผู้ใช้แตล่ะรายหมายถึงการท่ีอปุกรณ์ NAS ของ SMB 

จะต้องมีคณุสมบติัการสามารถเข้าถึงข้อมลูได้เสมอสําหรับองค์กรของตน 

เน่ืองจากไฟล์ดงักลา่วอาจจะมีอยู่เพียงชดุเดียว "การเข้าถึงได้เสมอ" 

หมายถึงการดําเนินการตา่งๆ 

ให้แน่ใจวา่แม้ในกรณีท่ีมีความขดัข้องทางกายภาพตอ่ฮาร์ดแวร์ แต่ NAS  

ก็จะสามารถให้บริการไฟล์ได้ในระหวา่งท่ีเปลี่ยนสว่นประกอบท่ีเสีย 

และยงัหมายความวา่ 

การท่ีมีสว่นประกอบตวัใดตวัหนึง่เสียจะไม่ทําให้ผู้ ใช้ต้องรอจนกระทัง่ซอ่มแซมและ

กู้ คืนข้อมลูเสร็จก่อนจงึจะสามารถทํางานตอ่ไปได้ อย่างท่ีทราบกนัดีในโลกปัจจบุนั 

SMB นัน้ก็เหมือนองค์กรใหญ่ๆ ท่ีไม่สามารถจะเสียเวลาทํางานเป็นเวลาหลายๆ 

ชัว่โมงหรือหลายๆ 

วนัเน่ืองจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระหวา่งท่ีรอให้กู้ คืนข้อมลูเสร็จสิน้ 
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ตวัอย่างเช่น อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตอาจจะเสียได้ ดงันัน้เราจงึควรมีพอร์ทหลายๆ 

ช่อง ด้วยเหตดุงักล่าว ผู้ใช้จงึควรหาระบบ NAS  

ท่ีสนบัสนนุแหลง่จ่ายพลงังานสํารอง และอย่างท่ีทราบ แม้วา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

อาจจะไม่คอ่ยเสีย แตก็่มีโอกาสท่ีจะเสีย 

ดงันัน้การมีแหลง่พลงังานสํารองจงึช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ตลอดเวลาเม่ือ

ต้องการ   

 
การเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงได้ตลอดเวลาท่ีมกัจะถกูมองข้ามคือการใช้อปุกร

ณ์แหลง่พลงังานเสริม (Uninterrupted Power Supply หรือ UPS) 

ร่วมกบั NAS การสญูเสียแหลง่พลงังานภายนอกอาจจะกลายเป็น "หายนะ" 

ท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุสําหรับ SMB การท่ี NAS 

มีความขดัข้องด้านพลงังานโดยไม่คาดฝันอาจเป็นสาเหตขุองการสญูเสียข้อมลู 

การเสียหายของข้อมลู หรือแม้แตก่ารขดัข้องของระบบปฏิบติัการ NAS 

ในบางกรณีท่ีมีความรุนแรง 

อาจจะเป็นสาเหตขุองการต้องโหลดระบบปฏิบติัการของ NAS สําหรับ SMB 

ใหม่   

 
UPS เป็นอปุกรณ์ท่ีไม่แพง แตม่กัถกูมองข้ามในการนําไปใช้งานกบั NAS 

สําหรับ SMB ในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั UPS 

เกือบทกุชนิดจะพยายามสง่สญัญาณทาง USB 

ไปยงัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่เพ่ือแจ้งวา่ไฟฟ้าดบั 

และเซิร์ฟเวอร์ควรจะปิดระบบเพ่ือความปลอดภยั 

และหลีกเล่ียงการสญูเสียและการเสียหายของข้อมลู เม่ือพิจารณาวา่ SMB 

สว่นใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อป และอปุกรณ์เครือข่ายของ SMB 

มกัจะมีอตัราการดงึพลงังานท่ีน้อย เราจงึสามารถใช้ UPS ตวัเลก็ๆ 

เพ่ือสนบัสนนุรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายและข้อมลูได้   

 
ปัจจยัประการสดุท้ายของการปกป้องข้อมลูและการสร้างความสามารถในการเข้าถึ

งข้อมลูได้ตลอดเวลาของ NAS สําหรับ SMB 

คือการดําเนินการเพ่ือรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถใช้งานสถานท่ีปฏิบติังานได้ 

เช่น เม่ือเกิดเพลิงไหม้ นํา้ท่วม หรือเหตไุม่คาดฝันอ่ืนๆ อปุกรณ์ NAS สําหรับ 

SMB จงึควรสามารถจดัทําสําเนาข้อมลูไปยงัอปุกรณ์อ่ืนๆ 

หรือบริการจดัเก็บข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตได้ หาก SMB 

มีสถานท่ีปฏิบติัการมากกวา่หนึง่แห่ง การแลกเปล่ียนข้อมลูสําเนาระหวา่งอปุกรณ์ 

NAS หลายๆ ตวั จะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสดุ แต่หาก SMB  

มีสถานท่ีปฏิบติังานเพียงแห่งเดียว คณุสมบติัท่ีสําคญัซึง่ NAS สําหรับ SMB 

จําเป็นต้องมีคือการสง่สําเนาข้อมลูไปยงัระบบจดัเก็บข้อมลูนอกสถานท่ีปฏิบติังาน 

เช่น บริการจดัเก็บข้อมลูแบบกลุม่สาธารณะ (public cloud storage)  

 
คณุสมบติัท่ีจําเป็น #3: การทํางานร่วมกนั 

 
ระบบ NAS 

เองนัน้สามารถช่วยให้ผู้ ใช้ทํางานร่วมกนัได้โดยการมอบพืน้ท่ีกลางสําหรับการจดัเจ็

บข้อมลูทางธรุกิจและไฟล์ผู้ ใช้อ่ืนๆ ด้วยเหตผุลดงักลา่ว 

อปุกรณ์ชนิดนีจ้งึกลายเป็นไดร์ฟเวอร์หลกัสําหรับคณุสมบติัการจดัเก็บและปกป้องข้

อมลูตา่งๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี ้ความสามารถท่ีอปุกรณ์ NAS สําหรับ 
SMB 
มกัจะไม่คอ่ยมีคือความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในอปุกรณ์ได้จากระย

ะไกล 

น่ีเป็นเหตผุลหลกัประการหนึง่ท่ีผู้ ใช้เลือกท่ีจะจดัเก็บข้อมลูทัง้หมดไว้กบัตวัแทนท่ีจะ

เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ระยะไกล 

การสามารถเข้าถึงข้อมลูได้จากระยะไกลจะช่วยเพ่ิมจํานวนผู้ใช้งานอปุกรณ์และลด

คา่ใช้จ่ายในการซือ้ระบบฮาร์ดไดร์ฟขนาดใหญ่ของผู้ใช้ได้   

 
การเข้าถึงข้อมลูจากระยะไกลนัน้จะถือวา่เป็นคณุสมบติัท่ีสําคญั หาก SMB 

ต้องการความคุ้มค่าตอ่การลงทนุแตล่ะดอลลา่ร์ท่ีมากกว่าการใช้ NAS 

แคเ่พียงเพ่ือสํารองข้อมลู ผลิตภณัฑ์ NAS สําหรับ SMB เช่น  

WD Sentinel DX4000 ของ Western Digital 

จะมีความสามารถท่ีช่วยให้ผู้ ใช้ พนกังานท่ีอยู่ระยะไกล 

และพนัธมิตรท่ีได้รับอนญุาตสามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์

แวร์เครือข่ายสว่นตวัเสมือนจริง  

(virtual private network หรือ VPN) ท่ีมีราคาแพง 

ความสามารถเหล่านีจ้ะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ได้อย่างมากมายด้

วยการทํางานร่วมกนัอย่างง่ายดายซึง่เป็นการเพ่ิมรายต่อการลงทนุ (ROI) ให้แก่ 

NAS สําหรับ SMB 

 
สรุป 

 
SMB นัน้มีตวัเลือกมากมายเม่ือพิจารณาหาระบบ NAS แม้วา่ตวัเลือกตา่งๆ 

ข้อมลูเก่ียวกบั Storage Switzerland 

Storage Switzerland เป็นบริษัทนกัวิเคราะห์ท่ีมุ่งเน้นท่ีตลาดอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูและคอมพิวเตอร์ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม  
โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของเรา:  http://www.storage-switzerland.com 
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