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ท�ำควำมเข้ำใจ เทคโนโลยปัีญญำประดษิฐ์ 
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและล�้าสมัยมากขึ้น 
การน�าเทคโนโลยีที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือหลาย ๆ คนรู้จักในชื่อ
ของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาช่วยในการท�างานจึงมีความส�าคัญที่หลาย ๆ  
องค์กรให้ความสนใจ วันนี้ทาง SITEM Magazine ฉบับนี้จะพาผู้อ่าน
ทุกท่านไปทราบถงึความหมายและความส�าคญัของปัญญาประดษิฐ์ AI 
ว่าจะมีข้อดีใดบ้าง และจะช่วยให้การท�างานในอนาคตเดินไปทิศทางใด

นอกจากน้ีแล้วเราจะพาท่านไปเปิดมุมมองและรบัทราบถงึมาตรฐานของ
การจัดท�าศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังติดตามข่าวสารเก่ียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการท�างานของคุณให้ง่ายขึ้น 
รวมถึงข่าวสารกิจกรรมในแวดวง DATA CENTER  อื่น ๆ  อีกมากมาย 
ท่านสามารถอพัเดทขอ้มลูขา่วสารใหม่ ๆ  ผ่านทาง www.sitem.co.th

Nowadays, technology has been developed more advanced 
and advanced. The introduction of technology called Artificial 
intelligence or many people know as the name of AI                               
technology to help with work, so it is important that many 
organizations pay attention. Today, SITEM Magazine, this 
issue will take all readers to know the meaning and importance. 
Of artificial intelligence that will have any advantages And 
which direction will the future work be helped?

In addition, we will take you to open up the view and be                      
informed of the standards of creating a computer data center. 
As well as follow the news about new technologies that will 
come to help support your work easier Including news and 
activities in many other DATA CENTER circles. You can update 
new news information via www.sitem.co.th



4   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   5  

s i t e m  n e x t  s t e p s i t e m  n e x t  s t e p

Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์

หากถามว่าเทคโนโลยอีะไรท่ีก�าลงักลายเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ใครคว้าก่อนก็ได้โอกาสก่อน เทคโนโลยีน้ัน
ก็คอื AI หรอืปัญญาประดษิฐ์น่ันเอง หากพดูค�าน้ีปุ๊บ หลายคนมักนึกภาพ AI ในรปูแบบของหุน่ยนต์ แต่แท้จรงิ 
AI คือทักษะที่เลียนแบบและอาจท�าได้ดีกว่ามนุษย์ จนสามารถแทนที่งานบางส่วนของมนุษย์ ได้ ในบทความนี้

เราจะมาท�าความรู้จัก AI และแนวโน้มการน�าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประเทศไทย 

AI คืออะไร AI (Artificial intelligence) หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคที่ถูกน�ามา
พูดถึงไม่น้อยไปกว่า Blockchain และทุกบริษัทก�าลังมุ่งพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จริง AI ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยทีีถู่กพฒันามาหลายสบิปีแล้ว เพยีงแต่ปัจจบุนัโลกเราได้ก้าวเข้าสูยุ่คของ AI อย่าง

แท้จริงจากการเข้ามาของสมาร์ทโฟน และการเกิด Big Data มหาศาล ที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้ AI สามารถพัฒนา
ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเราได้เห็นความสามารถของ AI ที่มีทักษะที่มีความคล้ายมนุษย์ หรือมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์ และท�าได้ดีกว่ามนษุย์ ทั้งสามารถ ‘คิด’ แก้โจทย์ต่างๆ สามารถ ‘มองเห็น’ จดจ�า แยกแยะ 
ระบสุิง่ต่างๆได้ อกีทัง้ยังสามารถ ‘ได้ยนิเสยีง’ และ ‘โต้ตอบ’ กับมนษุย์ได้  โดยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา AI เผยให้เหน็
การพัฒนาที่ก้าวกระโดด เราได้เห็นการน�า AI มาใช้ในการวินิจฉัยโรค การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ

AI ในไทยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างในปัจจุบัน
หากมองกลับมาท่ีประเทศไทย เรียกได้ว่าหลายบริษัทต่ืนตัวในการ
พัฒนา AI อยู่พอสมควร เราเริ่มเห็นหลายธุรกิจท่ีน�า AI มาใช้ในเชิง
พาณิชย์กันแล้ว ท้ังยังมีการวางแผนพัฒนาต่อ ยกตัวอย่างเช่น ภาค
ธนาคารท่ีมีการน�า AI ท�างานเบ้ืองหลัง หรือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้
บริโภค และน�าเสนอบริการท่ีตรงใจท่ีเห็นกันบ่อยในภาคธุรกิจ ก็มีการ
พฒันา Chatbot ท่ีท�าหน้าทีแ่ทนคอลเซน็เตอร์ ในการตอบค�าถาม ดูแล
ลูกค้า ช่วยวางแผนและหาสิ่งท่ีลูกค้าต้องการมากท่ีสุด คุ้มท่ีสุด ให้
บริการได้ตลอดเวลา

AI ในไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคต
อย่างที่กล่าวไปว่า หลายบริษัทก็มุ่งพัฒนา AI มาใช้ประโยชน์ ซึ่งหาก
แบ่งตามภาคธุรกิจต่างๆ หรือแม้กระทั่งภาครัฐแล้ว มาดูต่อถึงแนวโน้ม
การใช้งาน AI ในอนาคต

นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถพัฒนา Solution จาก Pain Point 
ท่ีพบเจอในอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ เช่น AI Solution ใน                
AgriTech, Food Tech ไปจนถึงธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่ง Solution เหล่านี้
ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพภายในเท่าน้ัน แต่ยังสามารถส่งออกไปแก้
ปัญหาท่ีต่างๆ นับเป็นโอกาสท่ีไทยจะเป็นผู ้น�าด้านนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมท่ีเราถนัดอยู่แล้ว แม้ว่าในวันน้ีประโยชน์ของ AI ใน
ประเทศไทยจะอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่จะต้องมีบทบาทกับเราไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่งแน่นอน เป็นการดีท่ีเราจะเริ่มเตรียมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ช่วยกันกระตุ้นเตือนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพราะทุกความเปลี่ยนแปลงคือโอกาสส�าหรับคนที่เตรียมพร้อมนั่นเอง

ด้านการเงินและธนาคาร
หลายธนาคารก�าลังมุ่งพัฒนา AI ไปในทิศทางเดียวกัน ในอนาคต เรา
จะได้เห็นหลากหลายบรกิาร ท้ังการเป็นผู้ช่วยให้กับลูกค้า เป็นทีป่รกึษา
ทางการเงนิ เป็นต้น โดยปัจจบุนัเราได้เห็นหลายธนาคารน�า AI มาใช้แล้ว
อย่างท่ีกล่าวไป ซึง่ไม่เพียงแค่ในด้านของธนาคารเท่าน้ัน ยงัมี FinTech 
Startup ที่น�า AI มาวิเคราะห์ด้านการลงทุน หรือการออมเงิน เป็นต้น 
ภาครัฐ
ปัจจุบัน ภาครัฐมีแนวโน้มการน�า AI มาใช้ในการวิเคราะห์แทนกิจกรรม
ที่ใช้คนท�ามากขึ้น เช่นกรณีของ สรรพากรที่เล็งพัฒนา AI มาวิเคราะห์
การย่ืนภาษีของประชาชน ทั้งยังมีแผนในการพัฒนาใช้งานด้านการ
ศึกษาและด้านอื่นๆ 
ด้านอสังหาฯ
ในฟากอสงัหา AI สามารถเข้ามาช่วยในงานก่อสร้าง  เช่น การวเิคราะห์ 
วางแผน ส�ารวจโครงสร้างต่างๆ ก่อนก่อสร้าง เพื่อให้สามารถก่อสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสุขภาพ
เราเริ่มเห็นการพัฒนา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคกันบ้างแล้ว ยกตัวอย่าง
เช่น โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ น�า IBM Watson เทคโนโลยี AI เข้ามา
ช่วยวิเคราะห์การรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการน�า AI มา
วินิจฉัยโรคอื่นๆ

ด้าน Logistic
ด้วยเทคโนโลย ีAI ท่ีพฒันาอย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง และสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้งานเพ่ิมเติมในอตุสาหกรรม Logistic  ตัวอย่างเช่น การต่อ    
ยอดประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experiences) ผ่านการ
สนทนา และยังสามารถคาดเดาพฤติกรรมเพ่ือวางแผนจดัส่งสินค้าล่วง
หน้าก่อนท่ีลูกค้าจะส่ังซือ้อกีด้วย  โดยภาค Logistic สามารถน�า AI เข้า
มาเปล่ียนแปลงรปูแบบการด�าเนนิงานต้ังแต่ส่วนของระบบหลังบ้าน งาน 
Operation และการให้บริการลูกค้า ด้วยความสามารถด้านการคาด
เดาเหตุการณ์ท่ีได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
ตัวอย่างการใช้งาน AI ได้แก่ ใช้ AI จดจ�าสินค้าจากรูปภาพและรูปแบบ 
พร้อมกับด�าเนินการย้ายสินค้าใน Store อัตโนมัติได้ และสามารถคาด
การณ์ข้อมูลที่จ�าเป็นได้รวดเร็ว เช่น ความผันผวนของปริมาณการจัด
ส่งสินค้าทั่วโลกล่วงหน้าก่อน จากข้อมูลหลายส่วนที่ได้รับมาประกอบ
กัน
ด้านการศึกษา
ด้วยความสามารถของ AI จะช่วยลดเวลาการท�างาน ดังนั้น AI 
อาจสามารถช่วยครูในการท�ากิจกรรมที่ต้องซ�้าๆ อย่างการตรวจ
การบ้านได้ เช่นการตรวจการบ้านท่ีเป็นตัวเลือก ก็สามารถใช้ AI มา
ช่วย เพือ่ให้เวลาครไูด้มีเวลาท่ีจะพฒันาท�ากิจกรรมอย่างอืน่กับนักเรยีน
มากขึ้น
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Artificial Intelligence
How has AI been developed in Thailand today? If looking back 
at Thailand It can be said that many companies are awake in 
the development of AI. We are beginning to see many                         
businesses using AI for commercial use. There is still deve     
lopment plan for example The banking sector with AI working 
behind the scenes Or analyze consumer behavior and offer 
the right service As is often seen in the business sector, there 
is the development of Chatbot that acts as a call center. 

In answering questions, taking care of customers, helping to 
plan and find what customers need the most, best service at 
all times.

What is the trend of AI in Thailand in the future? As said before 
Many companies are focusing on developing AI to use. Which, 
if divided by various business sectors Or even the government 
sector Let’s look at the future trends of AI.

How has AI been developed in Thailand 
today? 
If looking back at Thailand It can be said 
that many companies are awake in the 
development of AI. We are beginning to 
see many businesses using AI for                 
commercial use. There is still develop-
ment plan for example The banking 
sector with AI working behind the scenes 
Or analyze consumer behavior and offer 
the right service As is often seen in the 
business sector, there is the develop-
ment of Chatbot that acts as a call                 
center. In answering questions, taking 
care of customers, helping to plan and 
find what customers need the most, best 
service at all times.
What is the trend of AI in Thailand in the 
future?
As said before Many companies are         
focusing on developing AI to use. Which, 
if divided by various business sectors Or 
even the government sector Let’s look 
at the future trends of AI.
Logistic
With AI technology that develops fast and 
continuously And can be applied to additional 
appl icat ions in  the logist ic  industry.                                           

For example, customer experiences (conver-
sations) and behavior predictions for product 
delivery before they are ordered.The Logistic 
sector can bring in AI to change the operation 
model, from the backyard system, Operation 
and customer service. With the ability to predict 
events That gets more insights and costs less 
examples of AI applications include using AI to 
recognize products from images and formats. 
While automating product relocation in the 
Store, and can quickly predict the necessary 
information, such as fluctuations in global 
shipping volumes in advance From many parts 
that have been added together
Education
With the ability of AI to reduce work time, so AI 
may be able to help teachers to do activities 
that require repetition. Like checking the                           
homework For example, an optional homework 
test can use AI to help teachers give more time 
to develop other activities with students.

Finance and banking
Many banks are focusing on developing AI in 
the same direction. In the future, we will see a 
variety of services. Both being a helper for 
customers Is a financial advisor etc. Nowadays, 
we have seen many banks already using AI as 
mentioned Not only in the banking side, there 
is also FinTech Startup that uses AI to analyze 
investment. Or saving money etc.

If asked what technology is becoming the technology of the future Who grabs first, gets a chance 
first That technology is AI or  artificial intelligence. If you say this word immediately Many  people 
visualize AI in the form of robots, but in reality, AI is a skill that mimics and may be better than                

humans. To the extent that it can replace parts of human work In this article, we will get to know AI 
and the trend of using this technology in Thailand.

Government sector 
Nowadays, the government is more likely to use 
AI in the analysis instead of human activities, 
such as the Revenue Department, which aims 
to develop AI to analyze tax filings of people. 
There are also plans for the development of 
educational and other applications. 
In terms of property
On the other hand, AI can come in to help with 
construction work, such as analysis, planning, 
and surveying various structures before                      
construction in order to be able to construct 
efficiently.
Health 
We are beginning to see the development of AI 
to help diagnose the disease. For example 
Bumrungrad Hospital brought IBM Watson AI 
technology to help diagnose cancer treatment 
Which is likely to have AI to diagnose other 
diseases 

In addition, Thailand is able to develop solutions 
from the Pain Point found in the main industries 
of the country such as AI Solution in AgriTech, 
Food Tech, to the tourism business. These 
solutions not only increase internal efficiency 
But can also be exported to solve various            
problems It is an opportunity for Thailand to be 
the leader in innovation in our industry. Although 
today, the benefits of AI in Thailand are at the 
initial stage. But there must be a role with us in 
one way or another for sure. It is good for us to 
start preparing for the relevant part. And help 
each other to be alert to be ready for changes 
that will occur in the future Because every 
change is an opportunity for those who prepare

What is AI? Artificial intelligence Is the technology of the era 
that is no less talked about than Blockchain, and every                    
company is continuously developing AI. In fact, AI is not new. 
But is a technology that has been developed for many decades 
Only now, the world has truly entered the era of AI due to the 
arrival of smartphones and the enormous Big Data that drives 
AI to develop rapidly. Nowadays, we have seen the ability of 

AI with skills that are similar to humans. Or imitating human 
behavior and can do better than humans Both can ‘think’ to 
solve various problems Can ‘see’, remember, identify,                           
identify things It is also possible to ‘hear’ and ‘interact’ with 
humans. In the last 2-3 years, AI has revealed a leap in                        
development. We have seen the use of AI in the diagnosis of 
unmanned  vehicle development.

Reference : https://techsauce.co/tech-and-

biz/dhl-ibm-report-ai-in-logistic/ 
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D A T A  C E N T E R  W O R L D

มาตรฐาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
DATA CENTER STANDARD.

ในปัจจบัุนเป็นท่ีทราบกันดว่ีา ระบบการบรหิาร
จดัการและเก็บรกัษาข้อมูลทางด้านสารสนเทศ 
(Information Technology) เป็นส่ิงส�าคัญ
อย่างย่ิงส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเกือบทุก    
ขนาด ในองค์กรขนาดใหญ่ท่ีต้องการบริหาร
จัดการเครือข ่ายสาขาจ�านวนมาก เช ่น 
ธนาคาร ผู้ให้บริการระบบส่ือสาร/Internet 
บริษัทธุรกิจน�้ามัน การไฟฟ้าฯ ต่างก็ต้องมี
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกว่า
ศนูย์คอมพวิเตอร์ (Data Center) เพือ่จดัการ
ข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่ตลอดเวลา โดย Data 
Center น้ีอาจต้ังอยู่ภายในองค์กร หรือไป
จัดหาพื้นที่ภายนอกที่มีผู้ให้เช่า Data Center 
ด�าเนินการจัดสร้างไว้เป็นการเฉพาะก็ ได้ 
นอกจากน้ีองค์กรแต่ละแห่งอาจมีศูนย์ข้อมูล
ส�ารองส�าหรับการกู้คืนระบบ (Disaster Re-
covery Site – DR Site) เพื่อใช้ในกรณีที่ศูนย์
หลัก (Main Site) มีปัญหาจากความเสียหาย
จากภัยพิบัติต่างๆอีกด้วย

ศู น ย ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์  ( D a t a  C e n t e r ) 
ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ระบบ IT ต่างๆ 
ท�างานอยู่ภายในน้ันจงึมีความส�าคญัอย่างยิง่ 
การที่ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาท่ี
ธุรกิจต้องการ จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็น
อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ตลอดจนส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจน้ันๆ ดงันัน้
ผู้บริหาร Data Center ทุกคน จึงมีความ
ต้องการให้ Data Center ของตนมีระบบหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความเชื่อถือได้สูงและ
ต้องการให้มีเวลาท่ีใช้การได้ (Availability) 
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ Data Center จึงต้อง
ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ความ
พร้อมที่ Data Center นั้นๆ ใช้การได้ (Avail-
ability) สูงสุด หรือมีช่วงเวลาท่ีต้องหยุด 
(Downtime) ต�่าสุด สอดคล้องกับความ
ต้องการทางธุรกิจน้ัน โดยพิจารณาระดับ
ความเ ส่ียงที่ยอมรับได ้ และงบประมาณ 
เนื่องจากการให้ได้มาซึ่ง Data Center ท่ีมี 
Availability ทีสู่งขึน้ ก็ย่อมหมายถงึการลงทุน
ท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ช่วงเวลาท่ี Data Center 
หนึ่งๆ สามารถใช้การได้ หรือ Availability นั้น 
จึงเป็นปัจจัยหลักในการพจิารณาความพร้อม
ของ Data Center โดยสามารถก�าหนดได้ใน
หลายลักษณะ เช่น มาตรฐานของ UPTIME 
INSTITUTE เป็นต้น

ซึ่งการขอรับรองมาตรฐานของ Uptime                 
Institute นั้นสามารถท�าได้ สามส่วนหลักคือ

งานด้านการออกแบบ (Tier Certification of 
Data Center Design Documents) 
ซึง่จะเป็นการรบัรองระดบัชัน้(Tier)ของเอกสาร
การออกแบบ โดยจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดของ UPTIME INSTITUTE ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบไปด้วยงานทัง้ทางด้าน
โครงสร้าง, เครือ่งกล ,ไฟฟ้า, และองค์ประกอบ
ของไซท์น้ันๆ ซึง่ผู้เชีย่วชาญของทาง UPTIME 
INSTITUTE จะตรวจสอบเอกสารการ
ออกแบบของเราและให้การสนับสนุนค�าปรกึษา
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นสุดท้าย 
ตามการจัดระดับชั้น(Tier) ที่เราต้องการ 
หมายเหตุ เอกสารรับรองการออกแบบ Tier 
Certification of Data Center Design                 
Documents ทั้งหมดที่ออกให้หลังจากวันที่ 1 
มกราคม 2014 จะหมดอายสุองปี หลงัจากวัน
ที่ได้รับเอกสารรับรองการออกแบบ

“ “UPTIME INSTITUTE ซึ่งเป็นองค์กร

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งขั้น

ล�าดับออกเป็น 4 ระดับ คือ Tier I, Tier 

II, Tier III และ Tier IV

D A T A  C E N T E R  W O R L D

1
2

3

UPTIME INSTITUTE, the organization in United States, has divided 

into 4 tiers: Tier I, Tier II, Tier III and Tier IV. 

Reference : https://uptimeinstitute.com/

งานด้านการก่อสร้าง (Tier Certification of 
Constructed Data Center Facility) ซึ่งจะ
เป็นการรับรองระดับชั้น(Tier)ของอาคารศูนย์
ข้อมูล (Data Center) พร้อมระบบสนับสนุน
ประกอบ(Facility)  ได้รับการสร้างตามที่
ออกแบบและตรวจสอบว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านความพร้อม ตามท่ีก�าหนด
ไว้ในการออกแบบ Tier Certification of Data 
Center Design แม้แต่การวางแผนงาน การ
บริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการก่อสร้างท่ัวไปหรือทางวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามการออกแบบท่ีวางไว้ได้อย่างถูก
ต้อง รวมไปถึงการสาธิตการใช้งานระบบจริง
ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง เพื่อเป็นการตรวจ
สอบประสิทธิภาพว่าได้บรรลุตามวัตถปุระสงค์
หรอืไม่ เพือ่ให้เกดิความม่ันใจได้ว่าอาคารศนูย์
ข้อมลู (Data Center) ดงักล่าว มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ
อาคารศนูย์ข้อมูล (Data Center) น้ันๆอกีด้วย
หมายเหตุ เอกสารรับรองการก่อสร้าง Tier 
Certification of Constructed Data Center 
Facility จ�าเป็นจะต้องมี เอกสารรับรองการ
ออกแบบ Tier Certification of Data Center 
Design Documents มาก่อน

The Data Center which is the infrastructure of IT systems and operated in the orga-
nization is therefore substantially essential. If the IT systems cannot be properly 
operated when the business requires, it will cause great damage such as credibil-
ity as well as income of the business. As all directors of the Data Center anticipate 
reliable system or equipment and maximum availability of their Data Center, the 
Data Center is built with the aim of its maximum availability and minimum downtime 
corresponding to the requirement of the business. An acceptable risk and budget 
will be considered as the Data Center with more availability will result in more                  
investment. A period of time when the Data Center available is the main factor to 
consider the availability of the Data Center and it can be determined by different 
characteristics such as standard of UPTIME INSTITUTE etc.

To gain standard certification of Uptime Institute, it can be performed in three                
major parts as follows: 

Tier Certification of Data Center Design Documents: this is to certify the tier of             
design documents depending on the criteria determined by UPTIME INSTITUTE 
including structure, machinery, electricity and element of that sites. The specialists 
of UPTIME INSTITUTE will verify the design documents and provide advice to guide 
the final design according to the consequence of Tiers.

Tier Certification of Constructed Data Center Facility: this is to certify the tier of Data 
Center together with its facility constructed according to the design and it will be 
verified whether it meets the requirement of availability determined in Tier  Certifi-
cation of Data Center Design including the plan and risk management in order to 
follow the general or engineering process of construction corresponding to the 
design correctly.  This includes the usage demonstration in realistic environment in 
order to verify efficiency whether it meets the goal and to be assured that the              
stated Data Center contains efficiency and effectiveness as well as the credibility 
of that Data Center.

Tier Certification of Data Center Operational Sustainability: this is to certify the Tier 
of operators and managers by prioritizing work behavior, training, process,                       
maintenance procedure and risk for operating the Data Center, in order to be a 
guideline for the management practice. This should be appropriately consistent to 
support the operation, reduce the risk of downtime and increase the efficiency of 
using power to reduce expense of data center.

งานด้านการปฏิบัติการ (Tier Certification 
of Data Center Operational Sustainabil-
ity) ซึ่งจะเป็นการรับรองระดับชั้น(Tier) ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการ โดยมีการจัดล�าดับ
ความส�าคัญของพฤติกรรมการท�างาน การ
ฝึกอบรม กระบวนการ ขัน้ตอนการบ�ารงุรกัษา
และความเส่ียงในการด�าเนินงานของศูนย์
ข้อมูล (Data Center) ให้เป็นแนวปฏิบัติด้าน
การจัดการ โดยจะต้องสอดคล้องกันอย่าง
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความเสี่ยงการหยุดท�างาน(Down Time) และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือลดค่าใช้
จ่ายของศูนย์ข้อมูล (Data Center)
หมายเหตุ เอกสารรับรองการปฏิบัติการ Tier 
Certification of Data Center Operational 
Sustainability ท้ังหมดท่ีออกให้หลังจากวนัท่ี 
1 มกราคม 2014 จะหมด ดังต่อไปน้ี สามปี
ส�าหรบัระดบั Gold ,สองปีส�าหรบัระดบั Silver 
,สองปีส�าหรับระดับ Bronze



10   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   11  

&s m a r t  b u i l d i n g 

FACE DETECTION
RECOGNITION
ในปัจจุบัน โลกถูกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอล โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) มา
ประยุกต์ ใช ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้
ปัญหาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีมนุษย์ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้

AI คืออะไร
AI (Artificial intelligence) หรือ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคที่ถูกน�า
มาพูดถึงไม่น้อยไปกว่า Blockchain และทุก
บริษัทก�าลังมุ่งพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่
จริง AI ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยีท่ีถูก
พัฒนามาหลายสิบปีแล้ว เพียงแต่ปัจจุบันโลก
เราได้ก้าวเข้าสู่ยคุของ AI อย่างแท้จรงิจากการ
เข้ามาของสมาร์ทโฟน และการเกิด Big Data 
มหาศาล ท่ีเป็นส่วนขับเคล่ือนให้ AI สามารถ
พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

Face Detection and Recognit ion 
เป็นหนึ่งใน Application ที่ถูกกล่าวถึงและน�า
มาประยุกต์ ใช้มากท่ีสุดส�าหรับเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ในปัจจุบัน จากการท่ีใน
ปัจจุบันในบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการ
ศึกษา หน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งเมือง
ใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ CCTV 
หรือ IP Camera กันอย่างแพร่หลาย แต่
กระน้ันก็ตาม การน�าข ้อมูลแบบวิดีโอท่ีมี
ปริมาณมหาศาลมาใช้ประโยชน์กลับมีไม่มาก

Face Detection and Recognition AIoT 
Solutions ส�าหรับ Gate Entry and Atten-
dance โดยผ่านอปุกรณ์ Smart PAD, Smart 
Camera และอุปกรณ์ AI Terminal หลักการ
ท�างานคือการติดตั้งกล้องของ Face++ หรือ 
3rd Party IP Camera ที่Support Protocol 
RTSP รวมท้ังอุปกรณ์ Smart PAD M5                
(Koala) ท่ีมีกล้องในตัว โดยจะท�าการติดต้ัง
อุปกรณ์ Smart PAD M5 ที่หน้าประตูปิดเปิด
หรือ Turnstile Gate
 
โดยระบบจะท�าการเปิดประตูโดยอัตโนมตัิหาก
ระบบตรวจสอบพบบุคคลท่ีได้ท�าการถ่ายภาพ
ลงทะเบียนเข้าระบบเรยีบร้อยแล้ว โดยสามารถ
ใช้ประยุกต์ได้กับหน่วยงาน ห้างร้าน บรษัิทหรอื
อาคารที่ได้มีการบันทึกลงทะเบียนฐานข้อมูล
รปูภาพพนักงานหรอืผู้มาติดต่อ ท่ีได้ส่งรปูมา
ให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า 
(สามารถใช้ภาพหน้าตรง และด้านข้างลงใน
ฐานข้อมูลได้ถึง 3 ภาพ) โดยตัวอุปกรณ์ 
Smart PAD M5 จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 
Relay ไปส่ังการกับ Electro Magnetic                  
Turnstile Gate หรอืประตูเปิดปิด โดยอตัโนมัติ 
โดยอุปกรณ์ Smart PAD M5 จะเป็นการ
รองรับการ Detect ในลักษณะคราวละ 1 คน/
Frame
 
ในขณะทีร่ะบบ Face++ Camera ท่ีเชือ่มต่อไป
ยงั Face Recognition Server (AI Terminal) 
จะเป็นการท�างานท้ังแบบตรวจจบัใบหน้า Face 
Recognition และตรวจจับวิดีโอ (Video 

s m a r t  b u i l d i n g 

Face Detection and Recognition AIoT 
Solutions for Gate Entry and Attendance 
via Smart PAD, Smart Camera and AI 
Terminal Devices.

The principle of operation is to install 
Face ++ or 3rd Party IP Camera at the 
Support Protocol RTSP including Smart 
PAD M5 (Koala) devices that have a       
built-in camera. The Smart PAD M5 
device will be installed in front of the 
turnstile gate.

Turnstile Gate or the automatically door. 
The Smart PAD M5 device will support 
Detectiomn of 1 person at a time / Frame.

While the Face ++ Camera system                   
connecting to the Face Recognition 
Server (AI Terminal), this will perform 
both Face Recognition and Video                     
Structureing, which supports more than 
1 person / frame in video format. It can 
be appl ied in  the form of  T ime                                         
Attendance, Guest Welcome, VIP                    
Welcome or Non-Welcome / Black List 
Person Alert. The system can support 
connection to the Digital Signage screen 
installed in front of the entrance or the 
company door / building

The Face ++ Face Recognition Server 
system can also be connected to other 
applications via the API, such as the 
database system, HR, Payroll etc.

 We can apply this to many departments, 
organizations, or companies or even 
residences, education institutions, 
schools, hotels, or even large industrial 
plants which have management issues, 
attendance record, work time, or OT of 
employees.

The system will open the door automati 
cally if the system detects the person 
who has already taken a photo and                  
registered in the system. It can be                     
applied for use at organization, stores, 
companies, or buildings that have                     
registered records, databases, images 
of employees or visitors that has been 
sent to the security agency in advance. 
(Straight face images and the side                         
images can be entered into the database 
up to 3 images). The Smart PAD M5 
device will have a Relay Connection Port 
to operate with the Electro Magnetic                  

Structureing) โดยรองรับการตรวจจับ
มากกว่า 1 คน/Frame ในรูปแบบ Video โดย
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ Time 
Attendance, Guest Welcome, VIP                   
Welcome หรือ Non Welcome/Black List 
Person Alert โดยตัวระบบสามารถรองรับ
การเชือ่มต่อไปยังจอ Digital Signage ทีม่กีาร
ติดต้ังตรงหน้าทางเข้าหรอืประตูบรษัิท/อาคาร
 
ระบบ Face++ Face Recognition Server 
ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Application อื่นๆ 
ผ่าน API อาทิเช่นระบบฐานข้อมูลพนักงาน 
HR, Payroll เป็นต้น
 
โดยเราสามารถน�าประยุกต์ใช้ ได้กับหลาย
หน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท หรือแม้แต่ ที่พัก
อาศยั สถาบันการศกึษา โรงเรยีน โรงแรมหรอื
แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีมี
ปัญหาเรื่องการจัดการ ตรวจสอบการบันทึก
เวลาเข้างาน เลิกงาน หรือโอทีของพนักงาน
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เปิดขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การคัดกรองถึงการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 
COVID-19 ตรวจพบเร็วมีโอกาสรักษาเร็ว ส�าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการไม่มากหรือ

ปานกลาง อาจรักษาให้หายได้ใน 2 สัปดาห์ 

ขั้นตอนการรักษา

อาการปานกลาง

อาการหนัก

ข้อมูล กรมควบคุมโรค 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq.php

“ “

ไวรสัโคโรนาเป็นไวรสัท่ีจดัอยู่ในวงศ์ใหญ่ท่ีสดุใน
บรรดาไวรัสที่พบในทั้งสัตว์และคน ไวรัสโคโรนา
ยังเป็นสาเหตทุ�าให้เกิดความเจบ็ป่วยต่าง ๆ  ตัง้แต่
โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคท่ีท�าให้เกิดความเจ็บ
ป่วยอย่างรุนแรง เช ่น โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันร้ายแรง  (SARS) 

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้จะ
มีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่
ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ 
และมีไข้ โดยในบางรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมี
อาการปอดบวมหรือหายใจล�าบากร่วมด้วย บาง
รายเสยีชวีติได้แต่พบไม่บ่อยนัก แต่หากผู้สงูอายุ
และผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัว เช่น เบาหวาน และโรค
หัวใจ จะเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง
หากได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ได้แนะน�าให้
ประชาชน ลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการแพร่
เชือ้ในระยะต่างๆ มาตรฐานน้ียังแนะน�าให้ล้างมือ 
ดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ เมื่อไอหรือจามให้
ใช้ข้อพับแขนด้านในปิดปากหรอืใช้กระดาษช�าระ
แล้วทิ้งในถังขยะ รับประทานอาหารที่ สุก สะอาด 
ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ ท่ีมี
อาการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม

คัดกรองประวัติตรวจกลุ่มเสี่ยง

รอผลตรวจใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง

รักษาตัวที่บ้าน / รักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตรวจเลือดซ�้า

รักษาตามอาการ ยาลดไข้ /ยาลดน�้ามูก

ตรวจอาการปอดอักเสบ

ทานยาต้านไวรัส ฟาวิพิราเวียร์ / กลุ่มยาต้าน HIV

รักษาตัว 2 สัปดาห์

รักษาตัว 3-4 สัปดาห์

ผลเป็นลบ สามารถกลับบ้านได้

t a l k  o f  t h e  t o w n t a l k  o f  t h e  t o w n

Disclose medical procedure from screening to treating Covid-19 
patient, early detection leading to quick treatment, patients with mild 

or moderate symptom might be cured within 2 weeks.  

Treatment procedures

Moderate symptoms

Severe symptoms

“ “

Coronaviruses are considered to be the 
largest of the family of viruses found in 
living creatures such as animals and                   
humans. Coronaviruses also causes                   
illness and severe diseases such as                    
common cold, Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) and Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). 

People who become infected with 
Covid-19 would have the symptoms                   
similar to those who have respiratory                  
infection. Common signs of infection in-
clude nasal congestion, sore throat, cough 
and fever. In more severe cases, infection 
can lead to pneumonia, severe acute              
respiratory syndrome and even death 
which rarely occurs. Older People or those 
who already have existing chronic medical 
conditions such as diabetes, heart                      
disease, may be at higher risk of serious 
illness if infected by the novel coronavirus. 

The WHO recommends people to avoid 
touching and spreading the infection in 
different stages. The standard recommen-
dations to prevent infection includes 
regular hand washing, sneezing or cough-
ing into your sleeve or arm or using                    
the tissue then throwing in the trash, 
thoroughly eating cooked and clean food, 
avoiding close contact with anyone              
showing symptoms of respiratory illness 
such as coughing or sneezing.  

Screening

Wait for the results to take 4-6 hours

Treatment at home / treatment at the hospital

Blood test

Symptomatic treatment

Check for pneumonia

Taking antiretroviral drugs

Treat 2 weeks

Treat 3-4 weeks

Negative results can go home
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Smile Sitem คือ platform cloud service ที่จะมาช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของ Sitem 
ตดิตามงาน และตดิต่อกับ Sitem ได้สะดวกและรวดเรว็ย่ิงข้ึน โดย smile sitem เป็น platform 
ท่ี sitem ด�าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยรบัความคดิเหน็จากผู้ใช้งานจรงิเพือ่ให้ได้ระบบ
การใช้งานที่ตรงกับผู้ใช้งานทุกท่าน

ทั้งนี้เนื่องจากบางท่านยังอาจจะไม่ทราบว่า 
Smile Sitem สามารถใช้งานอย่างไรได้บ้าง               
ทางบรษัิท ฯ ขอแนะน�าฟังก์ชัน่การใช้งานดงัต่อ
ไปนี ้Smile Sitem เป็น platform ท่ีสามารถเข้า
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเว็บเบราเซอร์
ได้

ในส่วนรายละเอียดนอกจากข้อมูลทั่วไปจะมี
ลิงค์ ไปที่ Live Dashboard เพื่อเข้าดูระบบ
มอนเิตอร์ภายในศูนย์คอมพวิเตอร์ ในส่วนงาน 
CM นอกจากการติดตามงานเอกสารจะ
สามารถติดตามรถที่เข้าท�าการบ�ารุงรักษาได้  
ฟีเจอร์เหล่านีเ้ป็นฟีเจอร์พเิศษทีเ่ราเพิม่เติมขึน้
มาล่าสุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเรา
 
ส�าหรับลกูค้าของ sitem ท่านใดต้องการใช้งาน
บรกิาร Smile Sitem สามารถดาวน์โหลดผ่าน 
App store หรือ Play Store หรือเข้าผ่านเบรา
เซอร์ที่ smile.sitem.co.th 

App store Play Store

Smile Sitem จะแสดงรายละเอยีดของโครงการ
ทั้งหมด งานซ่อมบ�ารุงที่เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์
ทัง้หมด เอกสารจดหมาย และแบบ As Built ของ
โครงการ หากใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือ
ถือจะมฟัีงก์ชัน่เพิม่เติมคอื Scan Product QR 
code เพ่ือแจ้งเครื่องมีปัญหาทันที โดยทาง 
Call Center จะติดต่อกลับทันที 

s m i l e  s e r v i c e
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Smile Sitem is a cloud service platform that will help our customers 
to follow the project and contact us faster and easier. Smile is the 
platform that we have developed continuously by receiving comments 

from users to make it match the customer requirement.

App store Play Store

However, because some readers still do 

not know about the Smile Sitem function. 

Let us introduce you. Smile Sitem is the 

service platform that operates on applica-

tions and web browsers.

 Smile Sitem shows all of the 

project details, maintenance plan, letters, 

products and as-built layout. If used in 

application, it has a couple more functions 

which are Scan QR code when failure 

happens. Call center will contact you 

immediately after the QR scan.

There are two brand new features for the 

new version. First is link to dashboard 

function that allows you to connect with 

the monitoring system in your data center. 

Second is the tracking system when there 

is corrective maintenance. Users can see 

the CM van on the way in this application.

For Sitem’s customers, you can use this 

platform by downloading the application 

from App Store or Play Store. By the way, 

you can access by going to smile.sitem.

co.th . 
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ปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีโปรแกรมซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไวไฟสมบูรณ์พรั่งพร้อมให้การสื่อสารท้ังภาพเสียงข้อมูลส่ง
ไปมาหากันได้อย่างรวดเรว็เพยีงแค่คลกิเมาส์ ท�าให้การท�างานไม่จ�ากัดอยู่
เพียงแค่ในออฟฟิศ องค์กรหลายแห่งเสนอให้พนักงานท�างานจากท่ีบ้าน 
หรือท่ีเรียกว่า Work from Home เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการประหยัด

การใช้ทรัพยากรในท่ีท�างาน หรือแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีพนักงานไม่
สามารถเดินทางมาออฟฟิศได้ อย่างไรก็ดี การ Work from Home นับ
เป็นความท้าทายท่ีพนักงานจะรักษาระดับการท�างานให้เทียบเท่ากับการ
ท�างานท่ีออฟฟิศ แนะน�า 5 กฎเหลก็ท่ีจะช่วยให้มนุษย์เงนิเดือน Work from 
Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต การ 
Work from Home เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงานให้

เป็นไปอย่างปกติ

กฎเหล็กรักษาประสทิธภิาพ
ท�างาน Work from Home5“ “

ก�าหนดโซนท�างานที่แน่นอน ตัดสิ่งรบกวนรอบตัว

ปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมสื่อสารกับทีม วางทุกอย่างเมื่องานเสร็จ

คงไม่ดีแน่ถ้าต้องนั่งตอบอีเมล ไลน์กลุ่มที่ท�างานที่โซฟา
หน้าทีวี หรือนั่งปั่นงาน ตรวจไฟล์ตัวเลขที่โต๊ะกินข้าว การ
มีโซนนั่งท�างานที่แยกจากส่วนอื่นๆ ของบ้านจะช่วยให้มี
สมาธิจดจ่อกับงานได้ดีกว่า ถ้าบ้านไม่มีห้องท�างานโดย
เฉพาะ ให้ลองส�ารวจหาพื้นที่หรือมุมใดมุมหนึ่งของห้อง
และใช้สิ่งของมากั้นให้แยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วน พร้อม
กับบอกกับสมาชิกในบ้านไม่ให้เข้ามารบกวนโซนพื้นที่

การ Work from Home ต้องใช้วินัยเป็นอย่างมาก 
โดยต้องเข้าประจ�าการหน้าคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้เป็น
เวลาเดียวกันทุกวัน วางแผนการท�างานที่ชัดเจน รวม
ถึงช่วงพักเบรกให้ผ่อนคลาย จากนั้นก็ตั้งสมาธิ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัดไม่วอกแวก
คิดถึงเรื่องอื่นๆ ในบ้าน ทางที่ดีให้รักษาตารางเวลา
เหมือนกับอยู่ที่ออฟฟิศ

การท�างานที่บ้านคนเดียวอาจท�าให้เรารู้สึกถูก
ตัดขาด เกิดความเหงาและเครียดได้ การใช้โปรแกรม 
Teleconference ไลน์แชทกลุ่ม จะช่วยให้เราไม่รู้สึก
อยู่คนเดียวแต่ยังมีเพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงาน การมีบัดดี้ไว้
คอยแชทส่งข้อความปรึกษางานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะ
ช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การท�างานที่บ้านคนเดียวอาจท�าให้เรารู้สึกถูก
ตัดขาด เกิดความเหงาและเครียดได้ การใช้โปรแกรม 
Teleconference ไลน์แชทกลุ่ม จะช่วยให้เราไม่รู้สึก
อยู่คนเดียวแต่ยังมีเพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงาน การมีบัดดี้ไว้
คอยแชทส่งข้อความปรึกษางานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะ
ช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

แม้รอบตัวจะมีเสียงรบกวนต่างๆ อย่างเสียงเพื่อนบ้าน รถวิ่ง ทีวีที่พ่อแม่ดูอยู่ การใส่หูฟังเพลง
เบาๆ ก็ช่วยให้เราสามารถเพ่งสมาธิกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้น นอกจากนี้การท�าความเข้าใจกับคน
รอบข้าง อย่างเพื่อน คนในครอบครัวว่าแม้ตัวเราจะนั่งท�างานที่บ้าน แต่ก็ต้องการสมาธิให้ผลงาน
ออกมาดี ดังนั้นจึงไม่ควรเข้ามาในโซนท�างานหรือโทรเข้ามาคุยระหว่างชั่วโมงท�างาน บอกคนใน
บ้านให้ทราบถึงเวลาท�างาน/เลิกท�างานที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น จะได้ไม่มีเกิดปัญหาในครอบครัว

1

2

3

4
5
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Fix your working zone 
Not a good idea to reply e-mails or send mes-
sages to your workgroup chat while sitting on 
sofa in front of TV or even doing your work and 
checking various numbers on the document file 
at your dining table. To fix your working zone 
apart from other zones of the house will help you 
concentrate on your work better. If your house 
does not have a working room, you can find 
some good areas at a corner of the room and 
set partition to separate this area. Furthermore, 
don’t forget to tell your family member not to 

Technology nowadays like software program, hardware, Wi-fi and internet allow us to commu-
nicate visually and audibly as well as to exchange information instantly just by clicking the mouse. 
For this reason, working is not limited only in the office. Many organizations offer their staff to 
work  remotely at home, also known as Work from Home, which is another option to save re-
sources in the workplace or when there is an emergency circumstance that the staff cannot 
commute to work. Nevertheless, working from home is another challenge for the staff to maintain 
work efficiency as same as when they work at the office. We suggest 5 golden rules to help the 
workers be productive and efficient when  working from home.

5 Rules to Keep Work from Home 
Productive and  Efficient

Get rid of surrounding disturbance 

Even if you’re surrounded by noises from neighbors, running 

cars, or your parent’s television, wearing earphones and turning 

on gentle music will help you concentrate on your work well. 

Besides, you should make a clear understanding with your 

friends or family that even you’re working at home, you still need 

concentration to produce good work. So, they should not enter 

your working zone or call you during working hours.  From the 

start, notify your family clearly about working hours to prevent 

any issues in your family. 

Ready to communicate with your team

Working alone at home may make you feel distant, lonely and 

stressed. To use Teleconference program or Line group chat 

will help you feel like you are not alone as you still have col-

leagues to support and exchange opinion about work. Having 

a buddy to chat and exchange opinion is another way to be 

more productive when working.

Put everything away when finishing work

Working from home also has disadvantage. That’s to say, work-

ing area and personal area are in the same place and someone 

may get stressed as they are unable to leave their work. The 

thing you should do is to keep your laptop, all working equipment 

including every little thing reminding you of work out of sight 

then do other activities like working out, watering the plants, 

playing with your lovely dog, watching a movie or cooking etc. 

to be relaxed and recover your energy and be ready for working 

tomorrow.

Follow your working plan strictly

You need to stay disciplined when working from home. Station 

yourself in front of your laptop at the same time every day, plan 

your work schedule intelligently, set time for taking breaks then 

give full attention to your work and do not be distracted by               

other matters in the house. Well, your work schedule should be 

the same as when working in the office. 



18   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   19  

s i t e m  c s r s i t e m  c s r

ระบบหุน่ยนต์ช่วยบคุลากรทางการแพทย์ปฏบิตังิานใน
โรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา FIBO AGAINST COVID-19 : FACO

 “FACO” ย่อมาจาก FIBO AGAINST 
COVID-19 ระบบหุ่นยนต์ที่สถาบันวิทยาการ
หุ ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ ้) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) ออกแบบ
และพัฒนาเพื่อใช้ในวอร์ดผู้ป่วย COVID-19 
โดยเฉพาะ สร้างขึ้นจากความต้ังใจที่ต้องการ
จะช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ 
FACO ไม่ได้ไปท�าการรกัษาผู้ป่วย COVID-19 
โดยตรง

FACO จะสามารถเข้าไปช่วยลดความเส่ียงให้
กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ส่งผลท�าให้
คนไทยท่ีป่วย COVID-19 ได้รบัการดแูลรกัษา
เป็นอย่างดี

ปัจจุบันทางบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจ
เมนท์ จ�ากัด หรือ SITEM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนและพัฒนา “FACO” เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกันและลดปัญหาเรือ่ง 
COVID-19 เพ่ือคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ร่วมไปถึงยังป้องกัน
การแพร่กระจายของ COVID-19 อีกด้วย

“FACO” stands for FIBO and COVID-19, 
a robotic system at King Mongkut’s          
Institute of Technology Thonburi (Mboth). 
Designed and developed for COVID-19, 
it was created with the intention of               
helping to ease the burden of personnel. 
Doctors FACO does not directly treat 
patients with COVID-19.

FACO will be able to help reduce the risk 
for all medical personnel. As a result, 
Thai patients with COVID-19 are well 
looked after. 

Site preparation Management Company 
Limited or SITEM has joined as a part to 
support and develop “FACO” as part of 
helping to prevent and reduce COVID-19 
for quality of life. Of personnel and those 
who wil l  be affected As wel l  as                                
preventing the spread of COVID-19.
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โครงการสร้างศูนย์ สร้างสรรค์ ปันน�้าใจให้น้อง

ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 13 ของมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ กับ โครงการ “สร้างศูนย์ 
สร้างสรรค์ ปันน�้าใจให้น้อง” ด้วยการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการ
เรยีนรู้ให้กับโรงเรยีนท่ีขาดแคลนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์และทุนทรพัย์ ซึง่
ทางมูลนิธิ เห็นถึงความส�าคัญเรื่องการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ที่มีบทบาทส�าคัญมากในปัจจุบัน 

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ด้วยความ
ยึดม่ันในปณิธาน ท่ีต้องการเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าประโยชน์แก่สังคม                  
โดยเริ่มจากเยาวชนของชาติ ท่ีในอนาคตจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พฒันาประเทศ คอมพวิเตอร์จะเป็นเครือ่งมือหน่ึงทีจ่ะท�าให้เยาวชนได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องท่ีสนใจ ถือเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทางมูลนิธิรู้สึก
ภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหน่ึงในการเปิดโลกทัศน์ ให ้กับน้องๆ 
สอดคล้องกบัพระบรมราโชบายของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ รชักาลท่ี 10 
ด้านการศึกษา ความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน” 
     
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  มูลินิธ ยู.ซี.เอฟ  ได้ด�าเนินการสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์ท้ังส้ินจ�านวน 70 ศูนย์ และมีแผนงานจัดสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ท่ี 71 โรงเรียนวัดพังยอม ม.9 408 
บ้านพังยอม ต.สวนหลวง   อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสนับสนุนมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ สามารถติดต่อได้ที่                   
คุณชมพูนุช สุทธิธรรม กรรมการผู้ก่อต้ังมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ หมายเลข
โทรศัพท ์   02-589-5820 หรือดูรายละเอียดเพิ่ม เ ติมได ้ที่                                           
www.ucf.or.th

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project                 
“Building, Creating, Sharing for Children” by building                       
computer learning centers for schools that lacks computers 
and funds. The foundation is aware of the importance of the 
education for children, especially in technology. 

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to                
provide technology information support for education for 
disadvantaged schools. In this regard, we are committed to 
providing benefits to society by taking initiatives from children 
which are deemed an integrated part of the country’s future. 
computers are tools for them to learn and study and we are 
pleased to have to give them expanding visions in accordance 
with a speech by the King Rama 10 that “education must aim 
to provide fundamental basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 70th  Computer 
Center for learning and plans to build a learning center at 71, 
Phangyom Temple School, Village Nakhon Si Thammarat                 
Province. and will focus on building a creative center for               
children for all 77 provinces according to the goal.

If you would like to make a support to U.C.F. Foundation, 
please contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding 
director of U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit www.
ucf.or.th.     
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