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การเปล่ียนแปลงมักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยท่ีสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา โดยพืน้ฐานถอืเป็นเรือ่งธรรมชาติท่ีมีลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป หรอือาจเกิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันทีเ่ป็นผลของการกระท�าของ
บุคคลท่ีตกอยู่ในภาวะความผันผวน ของสถาบันการเงินโลก วิกฤต
ทางการเมือง สภาพสังคมท่ีวุ่นวาย โลกปัจจุบันได้ถูกพัฒนาไปอย่าง
ก้าวกระโดดโดยอย่างย่ิงด้านเทคโนโลยีท่ีมีความล�้าสมัยอยู่เสมอจน
ท�าให้เราต้องมกีารเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา  ปัจจบุนัทาง SITEM ได้เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกท�าให้องค์กรของ
เราได้มีการพัฒนาเรียนรู้อยู่อย่างเสมอ  SITEM ได้มีการแสะหาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

SITEM แมกกาซีนฉบับนี้จะพาทุกท่านไปพบกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น
อาทิ ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน�้า เครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS) ด้วย
เทคโนโลยี Super Capacitor และ Dynamic UPSที่เป็นเทคโนโลยีที่เก็
บพลังงานส�ารองให้ Data Center ในรูปแบบพลังงานจลน์ โดยเลิกใช้
แบตเตอรีแ่บบเดมิ รวมท้ังยังมบีทความท่ีน่าสนใจอืน่ ๆ  ทีจ่ะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้ก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

Change is often seen as a norm and it can happen at any time. 
Basically, it is a gradual nature or it could be caused by                     
unexpected events as a result of the actions of a person who 
has been in a state of fluctuation of the global financial                          
institutions, political crisis and busy society. In today's world, 
there's a great leap in development especially in technology. 
There's always a new cutting-edge technology that requires 
us to learn constantly. Now, SITEM recognizes the importance 
of the world's changing trends. We are constantly developing 
and learning. SITEM is constantly looking for and developing 
products to support the changing world.

This SITEM magazine will bring you to discover more products 
designed to support future technologies that are more                     
friendly to the world such as water mist, a fire extinguishing 
systems, SuperCap UPS and Dynamic UPS which are back-
up power systems used in data center that store energy in the 
form of kinetic energy, eliminating the use of traditional                    
batteries. There are also other interesting articles that will help 
readers keep up with the changes in new technology.

s i t e m  e d i t o r i a l s i t e m  c o n t e n t
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ควรแบ่งความส�าคัญของอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็น 3 ระดับ 
เพื่อง่ายต่อการให้ความค�าคัญในการบ�ารุงรักษา

การปรับแต่ง hot Sport           

การให้บรกิารบ�ารงุรกัษาศนูย์ข้อมูลคอมพวิเตอร์ในปัจจบัุน

การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีความส�าคัญมาก ไม่ใช่แค่การบ�ารุงรักษาแค่อุปกรณ์เพียง
อย่างเดียว  แต่มีความจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในองค์รวมของระบบ Data Center  ค่ามาตรฐานต่างๆ และต้องบริหารจัดการ
ให้อยู่ในประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ที่พึงท�าได้   ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นานาประเทศได้พัฒนาการบริการจัดการศูนย์

ข้อมูล (Data Center) ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร  

ปัจจุบันเราจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์วัดค่าการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อน�าค่ามาวิเคาราะห์และปรับปรุง           
เครื่องมือที่จ�าเป็น ได้แก่ ระบบ BAS / ระบบ DCIM / ระบบ Power Management  และยังมีระบบอื่นๆ อีก  ค่า Parameter 

ที่ส�าคัญคือ ค่าการใช้พลังงาน PUE ความความร้อน Hot Sport" "
ระบบไฟฟา้ ความตอ้งการการบ�ารุงรกัษา ความส�าคญั

Transformer Torque of connection นอ้ย

Transfer switch Switch components, torque มาก

Generator Fuel filter, Oil filter, belt, Coolant, Water 

Pump, Fan Hub

มาก

UPS Fan, Capacitors, Electronic Boards มาก

PDU Power Consumption นอ้ย

Battery Torque of Connection, Temperature มาก

ระบบปรบัอากาศ ความตอ้งการการบ�ารุงรกัษา ความส�าคญั

Crac Air Filter, Piping Connection, Fan, 

Compressor, Coil

มาก

Raise floor Physical Tiles, Air Flow มาก

Contentment Bank Pleat Panel ปานกลาง

water piping Insulation, Valve นอ้ย

Chillers Oil Pressure Level, Gas Level, Tempera-

ture Settings

มาก

ระบบรกัษาความปลอดภยั ความตอ้งการการบ�ารุงรกัษา ความส�าคญั

Fire Alarm Location, Function, Clean มาก

Fire Suppression Valve, Function มาก

Water Leak Location, Clean มาก

BAS, Power management History, Power, PUE มาก

DCIM Hot Sport, Rack Capacity มาก

ปรบัแต่งค่าพลังงาน PUE  (POWER USAGE 
EFFECTIVENESS)   เป็นดชันท่ีีผู้บรหิาร ศนูย์
ข้อมูล (Data Center) ให้ความส�าคัญเป็น
มาตรฐานการชี้วัดความคุ ้มค่าของการใช้
พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
ค�านวณจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ใน
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หารด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าท้ังหมดท่ีใช้โดยอุปกรณ์ ไอที เราต้อง
ทราบว่าปัจจุบันศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
ของเราอยู่ท่ีค่าเท่าใดแล้ว จะสามารถ Find 
Tune ให้ได้ดีว่าเดิมได้อย่างไร  อันนี้ก็เป็นงาน
ท่ีต้องวางแผน ในงานซ่อมแซมบ�ารุงด้วย  ซึ่ง
โดยปกติศูนย์ข้อมูล (Data Center) ชั้นน�า ค่า 
PUE อยู่ระหว่างน้องกว่า 1.5 ส่วนศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) ท่ีไม่ได้วางแผนเรื่องพลังงาน 
ค่า PUE อาจจะเกิน 2.5 ก็เป็นได้

ในปัจจุบัน การบ�ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
ต้องท�าให้ประหยัดพลังานด้วย ศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) ในปัจจบัุน มีอปุกรณ์ทีส่ามารถ
วัดปริมาณความร้อน (Hot Sport ) เมื่อเราได้
กราฟแสดงปริมาณความร้อนภายในศูนย์
ข้อมูล (Data Center) แล้ว เราต้องท�าการปรบั
แรงดัน (Static Pressure) และปริมาณลม              

(Air Flow ) ให้เพียงพอต่อระระบายควมร้อน 
ลดในพื้นที่ที่ใช้ พลังงานความเย็นน้อย เพิ่มให้
เพียงพอ ในพื้นที่ ที่โหลดเยอะ ท�าให้เหมาะสม
กับการท�างานจริง จะท�าให้ระบบปรับอากาศ
ท�างานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น โดย
การปรับแต ่ งอุณหภู มิ ให ้ ยึดมาตรฐาน 
ASHRAE
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MAINTENANCE OF DATA CENTER
Maintenance of various equipment within the data center is very important. It is not just maintenance of an equipment 
but it requires an understanding of the whole data center system, standard values in order to manage equipment to 
achieve its highest efficiency. During the past 10 years, many countries have developed data center management to 

make it more efficient by reducing costs and optimizing resources.

The importance of the equipment within the data center should be divided 
into three levels for easy maintenance.

Electrical system Maintenance requirements Importance

Transformer Torque of connection Less important

Transfer switch Switch components, torque Very important

Generator Fuel filter, Oil filter, belt, Coolant, Water 

Pump, Fan Hub

Very important

UPS Fan, Capacitors, Electronic Boards Very important

PDU Power Consumption Less important

Battery Torque of Connection, Temperature Very important

Air conditioning system Maintenance requirements Importance

Crac Air Filter, Piping Connection, Fan, 

Compressor, Coil

Very important

Raise floor Physical Tiles, Air Flow Very important

Contentment Bank Pleat Panel Medium

water piping Insulation, Valve Less important

Chillers Oil Pressure Level, Gas Level, Tempera-

ture Settings

Very important

Security system Maintenance requirements Importance

Fire Alarm Location, Function, Clean Very important

Fire Suppression Valve, Function Very important

Water Leak Location, Clean Very important

BAS, Power management History, Power, PUE Very important

DCIM Hot Sport, Rack Capacity Very important

PUE (POWER USAGE EFFECTIVENESS) is a metric that the administrators of data 
centers focus on as a standard for measuring energy efficiency of data center which 
is calculated from total consumption of electricity in the Data Center divided by the 
total electrical power used by the IT equipment. We need to know our current PUE 
of our data center for improvement. This is a job that needs to be planned while 
doing maintenance. Generally, the leading data center has the PUE below 1.5 while 
the data center that has no plan on power has the PUE exceeding 2.5.

At present, the maintenance of air conditioning systems must save power. Data 
Center currently has a device that can measure the amount of heat (Hot Sport). 
When we have a graph showing the amount of heat within the data center, then we 
have to adjust the static pressure and air flow to be sufficient for heat dissipation, 
making it suitable for work. This will make the air conditioning system work less and 
save more energy by adjusting the temperature to comply with ASHRAE standard.

We need a data center energy consumption measurement device to analyze 
and improve it. The necessary tools are BAS system / DCIM system / Power 
Management system etc. The important parameters are PUE, Hot Sport.
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การใช้งาน Water Mist ใน Tier Facility

ห้อง  Data Center นั้นมีความส�าคัญต่ออค์กร ไม่ต่างจากคลังเก็บทรัพย์สินของมีค่าขององค์กรนั้นๆ 
และเมือ่เป็นเช่นน้ัน นอกจากระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลทาง IT Security แล้ว การปกป้องหรอื
การป้อ งกันในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็ถูกออกแบบไว้ด้วยเช่นกัน การป้องกันเพลิงไหม้ในศูนย์
คอมพวิเตอร์น้ันนยิมใช้อยู ่2 ประเภทหลัก นัน่คอื การดับเพลิงโดยใช้ก๊าซหรอืสารสะอาด (clean agent) 
และ การดบัเพลงิโดยใช้น�า้ ซึง่การดับเพลิงแต่ละประเภทจะมคีวามเหมาะสมต่อการใช้งานและข้อดข้ีอเสยี
ต่างกั น ซึ่ง Water Mist คือหน่ึงในระบบการดับเพลิงโดยใช้น�้าซึ่งแตกต่างจากสปริงเกอร์ปกติเพราะ 
Water Mist ใช้การฉีดน�้าด้วยแรงดันสูงผ่านหัวฉีดขนาดเล็กท�าให้น�้ากลางเป็นละอองซึ่งเพิ่มผิวสัมผัส
กับไฟ ท�าให้ไฟถูกควบคุมไม่ให้ลุกลามและดับในที่สุด

ใน Tier Facility นั้นการใช้งานระบบ Water Mist มีอย่าง
แพร่หลายท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ระบบดับ
เพลิงแ บ บ  Water Mist น้ันถูกน�ามาใช้เน่ืองจาก ศูนย์
คอมพิว เ ต อร์ที่ออกแบบด้วย Tier Design มักเป็นศูนย์
คอมพิว เตอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ มีพื้นที่กว้างและมีพื้นที่ปฏิบัติ
งานอื่ น เ พิ่มขึ้นมาเช่น ห้องเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่อง
ส�ารองไฟฟ้า ห้องแบตเตอรี ่ห้องเก็บของ พืน้ท่ีเกบ็สนิค้า ซึง่
จะเห้นได้ว่าพืน้ท่ีค่อนข้างหลากหลาย ห้องแต่ละประเภทต่าง
กนั บางห้องเป็นพืน้ทีเ่ปิดหรอืพืน้ทีท่ี่มผู้ีปฏบัิตงิาน จงึท�าให้
การใช้ร ะ บ บก๊าซไม่สามารถครอบคลุมท่ัวทั้งพื้นท่ีศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้ ท�าให้การใช้ Water Mist เป็นการประหยัด
ต้นทนุกว่าแบบก๊าซเพราะใช้ได้ท้ังอาคารศนูย์คอมพวิเตอร์ 

นอกจากนี้  Water Mist ยังควบคุมต้นเพลิงที่
อาจเกิด จ า กส่วนท่ีเป็นออฟฟิศได้ท�าให้ความ
เสียหาย ถู กจ�ากัดได้ดีกว่า นอกจากน้ี Water 
Mist ยังใช้น�้าน้อยกว่าแบบสปริงเกอร์ซึ่งท�าให้
ความเสี่ยงเรื่องน�้าท่วมนั้นลดลงไปด้วย 

นอกจากเหตุผลด้านต้นทุนและความเสีย่ง Water 
Mist จาก HIFOG® เป็นระบบดับเพลิงด้วยหมอก
น�้า เจ้าแรกที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน FM 
APPROVAL  นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก
สถาบัน V d s , UL, BSL และผ่านมาตรฐาน 
NFPA750 (Standard on Water Fire Protec-
tion), CEA4001 (Sprinkler System: Planning 
and Installation) และ มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ( EIT Standard 
3002-51)

WATER MIST SYSTEM

IN TIER FACILITY

Data Center is important for the organization as much as the asset storage. Apart 
from data security, the prevention of unpredictable incidents has been designed 
e.g. fire suppression system. The prevention of fire is divided into 2 types. First is 
gas or clean agent and another one is water. The both types are suitable and good 
in different usage. Water Mist is the water type that is different from the conven-
tional sprinkler because it compresses the water with the pressure and ejects from 
the special type of nozzle making the water turn into a small droplet of water that is 
increasing the contact area between water and fire and controlling the damage from 
fire.

In Tier Facility, the usage of Water Mist is popular both in Thailand and worldwide. 
The reason behind that is because most of the Tier Designed data centers are 
newly built and have big space for facilities such as  generator room, ups room, 
batteries room, storage and unpacked space. The space types are various. Some 
of them are operation spaces which make the gas type not suitable for Tier Facility. 
The Advantage of Water Mist in Tier Facility are the cost that is cheaper than gas 
type, prevents fire spreading and uses less water than conventional sprinkler.

Apart from the cost and risk which are advantages, Water Mist from HIFOG® is the 
first Water Mist that is approved by FM APPROVALand follow with Vds, UL, BSL. It 
also pass the standard of fire protection which are NFPA750 (Standard on Water 
Fire Protection), CEA4001 (Sprinkler System: Planning and Installation) and EIT 
Standard 3002-51. 

HI - FOG  WATER  MIST  SYSTEM 
FM  APPROVED  FOR   DATA  CENTER
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RIELLO SuperCap UPS
เครื่องส�ารองไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครือ่งส�ารองไฟฟ้า (UPS) ด้วยเทคโนโลยี Super Capacitor คอื เครือ่ง
ส�ารองไฟที่ใช้พลังงานจากการคายประจุไฟฟ้าจาก Capacitor น�ามา
จ่ายไฟฟ้าให้กบัโหลดในช่วงขณะที่ไฟฟ้าหลักดบั (Emergency Mode) 
แทนการใช้แบตเตอรี่ท่ีมีข้อจ�ากัดเรื่องอายุการใช้งานท่ีส้ัน และราคาค่า
เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีมูลค่าสูง โดยแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานยังจัด
เป็นขยะที่มีพิษอีกด้วย

SuperCap UPS ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการจ่ายพลังงานในช่วง
เวลาอันสั้น เพ่ือรอพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารอง (จาก
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า) จ่ายให้กับระบบ และ SuperCap UPS ยังมีอายุ
การใช้งานท่ียาวนานกว่าแบตเตอรี ่2-3 เท่า พร้อมท้ังขนาดและน�า้หนัก
ท่ีเบากว่า จึงเป็นข้อได้เปรียบหากมีการติดต้ังและใช้งาน SuperCap 
UPS 

โดย RIELLO SuperCap UPS มีขนาดพกิดัให้เลือกใช้งานต้ังแต่ 20kVA 
ขึ้นไป ท่ีผลิตและน�าเข้ามาจากประเทศอิตาลีโดยตรง ผู้ใช้งานสามารถ
มั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้

คุณสมบัติ
• เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส�าหรับระบบที่มีแนวโน้มในกระหยุดชะงักในเวลาสั้น ๆ จากแหล่งจ่าย
• สามารถท�างานในสภาวะแวดล้อม -30oC – 45oC
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและทดแทนแบตเตอรี่
• ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย สามารถทดแทน UPS ที่ใช้กับแบตเตอรี่ได้
• Riello SuperCaps UPS มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน

Riello SuperCaps UPS is designed to provide protection 
against power interruptions. Is a backup power source                         
developed by Riello UPS, using capacitors to accumulate 
energy instead of conventional batteries. The duration of the 
backup depends on the size of the load. The most important 
thing for Riello SuperCaps UPS is to control the super                            
capacitor discharge circuit and adjust the charge and                           
discharge cycle to suit the electrical system. 

SuperCaps UPS can provide higher energy efficiency.                         
Reduced cost The installation space is reduced. Environmen-
tally friendly And save the cost of installing batteries. Lower 
maintenance costs and waste, as batteries generally last 3-5 
years

Highlight
• Energy that is environmentally friendly.
• Suitable for systems that are prone to short-term
• interruptions from sources
• Can work in the environment -30oC – 45oC

• Cost of battery replacement and replacement
• Use less installation space, can replace the UPS used with
        the battery.
• Riello SuperCaps UPS is highly efficient Save energy
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ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยใบหน้า
Face Recognition & Access Control System

ปัจจุบันการใช้ระบบท่ีลดการสัมผัส ได้รับการยอมรับและขยายออกไปใน
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุม
การเข้าออก อีกท้ังยังสามารถลดอัตราการสัมผัสและความเสี่ยงในการ 
กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทาง SITEM ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกด้วย
ใบหน้าของผลิตภัณฑ์ MEGVII ซึ่งได้ติดตั้งท�างานร่วมกับเครื่องกั้นการเข้า
ออกบคุคล (Turnstile)  ของผลิตภณัฑ์ BOON EDAM ณ อาคารวฒันวภิาส 
ส�านักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยใบหน้า โดยระบบจะท�าการเปิดประตูโดย
อัตโนมัติหากระบบตรวจสอบพบบุคคลท่ีได้ท�าการถ่ายภาพลงทะเบียนเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้ประยุกต์ได้กับหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท
หรอือาคารที่ได้มีการบนัทึกลงทะเบียนฐานข้อมลูรปูภาพพนักงานหรอืผู้มา
ติดต่อ ที่ได้ส่งรูปมาให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า (สามารถใช้
ภาพหน้าตรง และด้านข้างลงในฐานข้อมูลได้ถึง 3 ภาพ) โดยตัวอุปกรณ์ 
Smart PAD M5 จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Relay ไปส่ังการกับ  Electro 
Magnetic Turnstile Gate หรือประตูเปิดปิด โดยอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ 
Smart PAD M5 จะเป็นการรองรับการ Detect ในลักษณะคราวละ 1 คน/
Frame

ในขณะท่ีระบบ Face++ Camera ท่ีเชื่อมต่อไปยัง Face Recognition              
Server (AI Terminal) จะเป็นการท�างานท้ังแบบตรวจจับใบหน้า Face                 
Recognition และตรวจจบัวดีิโอ (Video Structureing) โดยรองรบัการตรวจ
จับมากกว่า 1 คน/Frame ในรูปแบบ Video โดยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะ Time Attendance, Guest Welcome, VIP Welcome หรือ Non 
Welcome/Black List Person Alert โดยตัวระบบสามารถรองรบัการเชือ่ม
ต่อไปยังจอ Digital Signage ท่ีมีการติดต้ังตรงหน้าทางเข้าหรอืประตูบรษัิท/
อาคาร

ระบบ Face++ Face Recognition Server ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ 
Application อื่นๆ ผ่าน API อาทิเช่นระบบฐานข้อมูลพนักงาน HR, Payroll 
เป็นต้น

ปัจจุบัน ทางบริษัท SITEM อยู่ระหว่างออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผู้มาติดต่อ ให้รองรับการใช้ระบบจดจ�าใบหน้า และให้มีความสอดคล้องกับ 
กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะบังคับใช้ในอนาคตต่อไป

Currently, the use of systems that reduce contact is recognized 
and expanded in various buildings around the world, increasing 
the safety of access control. It can also reduce contact and the risk 
of the COVID-19 virus spreading.

SITEM has been trusted to install MEGVII's face recognition access 
control system, which works together with the BOON EDAM's 
turnstile at the Wattanawipas Building, Headquarter of Metropoli-
tan Electricity Authority.

face recognition access control system will automatically open the 
door if the system detects the person whose image has been               
registered to the system successfully. It can be applied to depart-
ment stores, companies, or buildings that have database of                    
employee or visitor's image sent to the security agency in advance 
(Straight face image and side face image can be recorded in the 
database up to 3 images). The Smart PAD M5 device has a Relay 
port that commands the Electro Magnetic Turnstile Gate or the 
automatic door to open and close automatically. The Smart PAD 
M5 device support detection of 1 person at a time / Frame.

While the Face ++ Camera system that connects to the Face                  
Recognition Server (AI Terminal) will work both as Face Recognition 
and Video Structuring, supporting the detection of more than 1 
person/Frame in Video format. It can be applied as Time                                   
Attendance, Guest Welcome, VIP Welcome or Non-Welcome/Black 
List Person Alert. The system can support connection to digital 
signage screens that are installed in front of the entrance or                     
company building's door.

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

Now, SITEM company is in the process of designing and                                  
developing a visitor management system to support the use of face                      
recognition system and to be in line with Personal Data Protection 
Act (PDPA) that will be enforced in the future.
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CLIMATE & LOW CARBON 

SOCIETY สังคมคาร์บอนต�่า

แนวคิดสังคมคาร์บอนต�่า หมายถึง การด�าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ซึง่จะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมาก โดยการใช้แหล่งพลังงาน
และเทคโนโลยีคาร์บอนต�า่ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 

ปัจจุบัน SITEM ได้ใช้เทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยมากขึ้นและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เช่น                          
Batteryless UPS (Flywheel UPS และ Dynamic UPS) ทีเ่ป็นเทคโนโลยีท่ีเกบ็พลังงานส�ารอง
ให้ Data Center ในรูปแบบพลังงานจลน์ โดยเลิกใช้แบตเตอรี่แบบเดิม ปัจจุบันได้มีการติดต้ัง 
Flywheel ups UPS ให้ Data Center เกือบ 20 ชุด ท้ังใน Data Center ท่ัวไป และ Data                    
Center ท่ีได้ Tier III และ Tier IV Constructed Facility certification (TCCF) จาก the                       
Uptime Institute ในประเทศไทย จนเริ่มเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและเทคโนโลยีระบบดับ
เพลิงแบบหมอกน�า้   (Watermist System)  ท่ีเราติดตัง้ให้กับ Data Center และอาคารส�านักงาน
มากมาย โดยชูจุดเด่น เรื่องระบบเดียวสามารถใช้ดับเพลิงได้ในหลายแอปพลิเคชัน ท้ังพื้นท่ี
ส�านักงาน พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า ห้องระบบส�ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ และ ห้องเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าที่มีน�้ามันเช้ือเพลิง อีกท้ังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากใช้น�้า แทนท่ีกลุ่มก๊าซท่ี
ท�าให้โลกร้อนหรอืท�าลายช้ันบรรรยากาศ สามารถทดสอบจรงิได้ทุกเวลา สามารถกลับมาพร้อม
ใช้ทันทีหลังใช้งาน และเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล อย่าง VDS และ FM 

A low carbon society is a society where most people collaborate to reduce carbon 
dioxide emissions in any form or in various activities emitting from daily life and 
especially from the production process of factories or industrial sectors. 

In order to live together in a society with a better quality of life, low carbon society 
is the pathway to encourage people to be aware of the quality of life in society with 
low carbon content. People in the society is closely linked with the technology 
application or development, which is environmentally friendly. Importantly, it is the 
must to be a society with urban planning in line with the ecological balance.

The society that helps reduce energy demand

• The society must help reduce energy demand
• The society must avoid the use of fossil fuels or oil and reduce greenhouse gas 

emissions and
• The society must have measures of energy 

security and have public participation for 
discussion of all group of people's needs.

The concept of a low carbon society defines 
actions that are in accordance with the princi-
ples of sustainable development. This will help to 
greatly reduce greenhouse gas emissions using low 
carbon energy sources and technologies and    
efficient energy use without incurring additional 
expenses.

สังคมคาร์บอนต�่า (Low Carbon Society) เป็นสังคมท่ีผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทกุรปูแบบหรอืในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่กิดจากการด�ารงชวีติปกติโดยเฉพาะการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคม
คาร์บอนต�า่จงึต้องท�าให้ผู้คนในสงัคมมีความตระหนักถงึคณุภาพชวีติท่ีเกดิจากการอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีปรมิาณคาร์บอนต�า่ โดย
ผู้คนในสังคมมคีวามยดึโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรอืการพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและท่ีส�าคญักค็อื จะต้องเป็น
สังคมที่มีการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลด้วย 
สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน

• สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน
• สังคมที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน�้ามัน และลดการปล่อยก๊าซ

               เรือนกระจก
• สังคมต้องมีมาตรการความมั่นคงทางพลังงานและเป็นสังคมที่มีการพบปะหารือกัน

               ในเรื่องความต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคม

SITEM is now using more advanced and 
more environmentally friendly technolo-
gies such as Batteryless UPS (Flywheel 
UPS and Dynamic UPS), a power                        
storage technology for Data Center in 
which the power is stored in form of           
kinetic energy, eliminating the use of 
traditional batteries. Currently, Flywheel 
ups have been installed to nearly 20 data 
centers including general data centers 
and data centers with Tier III and Tier IV 
Constructed Facility certification (TCCF) 
from the Uptime Institute in Thailand and 
now they are widely accepted. 

Water mist System technology that we 
have installed in many data centers and 
office buildings, is a single system that 
can be used to extinguish fire in many 
applications including office space, 
computer center area, electrical room, 
automatic backup system room and 
fueled generator room. It is also environ-
mentally friendly because it uses water 
in replacement of gas that causes                          
g lobal  warming or  destroys the                                   
atmosphere. The system can be tested 
at any time and is ready for use again 
immediately after use. It also meets           
international standards such as VDS and 
FM
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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
คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจ�านวน 71 ศูนย์ และได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งการเรียนรู้ 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 71st  Computer 
Center for learning and 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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