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องค์กรที่มีศักยภาพคือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ องค์กรทีอ่ยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจรงิได้น้ันก็คอืองค์กรท่ีต้อง
มีการปรับตัวตลอดจนพัฒนาให้ก้าวทันโลกท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละยุค
ด้วยนั่นเอง ดังนั้นเป้าหมายหน่ึงของทุกองค์กรก็คือการมุ่ง “พัฒนา
องค์กร (Organization Development  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดขีึน้อยู่ตลอดเวลา แล้วผูท่ี้มีส่วนส�าคญัในการพฒันาองค์กรให้ก้าวไป
ข้างหน้าน้ันไม่ใช่เฉพาะแค่ในส่วนของผูบ้รหิารทีมี่วสัิยทัศน์เท่าน้ัน แต่ยงั
รวมไปถงึบุคลากรทุกฝ่ายท่ีรกัในการพฒันาศกัยภาพตัวเองให้ดย่ิีงขึน้
ด้วยนั่นเอง 

ปัจจบัุน SITEM ได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพจาก
ภายในองค์กรเป็นหลักเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ทักษะ การบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน เพื่อจะสามารถยืนยันได้ว่า กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการดูแล
จากเรา จะได้รับความใส่ใจ ความเชื่อใจ ความไว้ใจ เพ่ือให้การด�าเนิน
งานของท่านบรรลุไปตามจุดมุ่งหมายและช่วยลดปัญหาในการท�างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ลดเวลาในการด�าเนินงานนั้นเอง

โดยแมกกาซีนฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหญ่ๆเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ี sitem ได้เล็งเห็นถงึความส�าคญัและมุ่งมนัพฒันา
เพือ่การลุกค้าได้รบัประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถงึสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ตได้ในแมกกาซีนฉบับนี้อีกด้วย

A potential organization is an organization that keeps growing 
and developing. An organization that can survive in the real 
world is an organization that adapts and evolves to keep up 
with the changing world in each era. Therefore, a goal of every 
organization is to focus on “Organization Development" to 
change for the better. People who play an important role in 
the organization's development are not just the visionary 
executives but also those in all departments who love to               
develop their own potential even further.

Currently, SITEM recognizes the importance of potential    
development within the organization in order to build staffs 
with knowledge, skills, and sustainable management. This is 
to ensure that customer groups taken care of by us will receive 
attention, trust, and confidence to achieve your goals and 
avoid issues at work which lead to higher work efficiency and 
reduced worktime.

This magazine opens your perspective on modern technology 
that Sitem has recognized its importance and strived to                   
develop for customer benefits. You can also follow other                
interesting and useful information in this magazine as well.

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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การบริหารโครงการด้วย 

3D Camera Technology 

กล้องสามมิติ
เน่ืองจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน 
ท�าให้มีการน�ากล้องสามมิติมาใช้งานในหลาก
หลายรูปแบบ โดยกล้องสามมิติในปัจจุบัน
นอกจากจะใช้เวลาในการสแกนไม่นาน ยัง
สามารถให้ภาพท่ีชดัเจนขึน้มากกว่าสมัยก่อน 
การใช้งานในสมัยก่อนน้ันอาจยังไม่เป็นท่ีแพร่
หลายเน่ืองจากประโยชน์การใช้งานท่ียงัไม่มาก
เท่าปัจจุบัน 

ในต่างประเทศการใช้งานกล้องสามมิติน้ันมี
การใช้งานหลากหลาย โดยการใช้งานกล้อง
สามมิตินั้นส่วนใหญ่จะใช้ในงานท่ีต้องการ
ความละเอียดและท�าได้ยากหากใช้เพียงการ
ถ่ายภาพธรรมดา ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ 
การใช ้กล ้องสามมิติเพื่อสแกนสินค ้าใน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนในงานวิศวกรรมการน�า
กล้องสามมิติมาใช้สแกนไซท์งานเพื่อวางแผน
ปรับปรุงอาคาร ในฝั่งคดีความในต่างประเทศ
มีการน�ากล้องสามมิติไปสแกนจดุเกิดเหตุไม่ว่า
จะเป็นอบุติัเหตุรถยนต์ อคัคภียั หรอืจดุท่ีมีเหตุ
ฆาตกรรมซึง่จะเป็นการบันทึกพยานหลักฐาน
จากท่ีเกิดเหตุได้มากกว่าแค่รูปถ่าย นอกจาก
น้ีในสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ต่างๆ ก็มีการน�า
กล้องสามมิติไปแสกนเพื่อเก็บรายละเอียด
ดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดก่อนจะมีการปรับปรุง ใน
พพิธิภณัฑ์ต่างๆการน�ากล้องไปแสกนเพือ่เกบ็
รายละเอียดการจัดวางวัตถุแต่ละชิ้น

จะเห็นได้ว่าการน�ากล้องสามมติิไปในแต่ละงาน
น้ันจะเน้นไปยังงานท่ีต้องการความละเอียด
มากๆ ท่ีไม่สามารถบนัทึกได้ด้วยวธิอีืน่ซึง่ข้อดี
หลักของกล้องสามมิติในปัจจุบันคือความเร็ว
ในการบนัทึกภาพและรายละเอยีดท่ีได้ค่อนข้าง
ชัดเจน นอกจากนี้ไฟล์สามมิติท่ีได้จากกล้อง
สามมิติยังสามารถน�าไปใช้งานต่อได้อีกหลาย
ทาง เช่น การน�าไปใช้ในการโฆษณาบ้านเพือ่ให้
ลูกค้าสามารถชมตัวบ้านได้โดยไม่ต้องเดนิทาง
มาดูตัวบ้านจริง หรือ การน�าแบบสามมิติไปใช้
ร่วมกับเทคโนโลยีวีอาร์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน SITEM  ได้น�าเทคโนโลยีกล้องสาม
มิติมาใช้ในงานบรหิารโครงการและงานบรกิาร
เพ่ือช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวก โดย SITEM 
ได้น�ากล้องสามมิติไปแสกนท่ีไซท์เพือ่ใช้ในร่วม
ในการส่งงาน นอกจากนี้  SITEM ยังน�า
ภาพถ่ายสามมิติท่ีได้ไปใช้กับซอฟแวร์บริหาร
จดัการทรพัย์สินเพือ่ให้ระบุต�าแหน่งทรพัย์สิน
ได้อย่างแม่นย�ากว่าการใช้งานแบบแปลนทั่วไป

Because of technology nowadays, 3D 
cameras have been used in many                   
aspects. 3D cameras can scan with a short 
amount of time and clearer  pictures.  

In many countries, the usage of 3D                 
cameras are varied. The most use cases 
are the work that has many details and is 
hard with only general cameras. The                 
example of the 3D camera projects are 
quality control for production in factories.  
In engineering cases, the scanning                         

of  bui ldings before renovation is                                   
implemented. Other cases in the lawsuit,  
the scanning of car crash incidents, fire 
and crime scene are capable of recording 
all of the evidence. Apart from that, it is 
usually to scan the historical site and 
museum for the placement of objects. 

 You can see that the usage of 3D                     
camera is more on detail work. The                
advantages are the speed and detail of the 
recording. Apart from that, the recording 

file can be used in many applications such 
as  home sellers can use recording files 
for customers to walk around the house 
and integration with VR technology.

Now SITEM brings 3D camera technology 
to use in project management and                        
services. SITEM uses a 3D camera to scan 
the site before handing over to  the                     
customer. Apart from that we use 3D 
camera with asset management software 
to indicate the location of assets.
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เป็นทีท่ราบกันดว่ีามาตรฐาน TIER CERTIFICATE เป็นมาตรฐานการรบัรองศนูย์คอมพวิเตอร์ระดบั
โลก แน่นอนว่าการรับรองมาตรฐานน้ีเป็นไปอย่างเข้มข้นท้ังการรับรองงานออกแบบของ TDDC                     
(Tier Certification of Design Documents) และ การรับรอง Facility TCCF ((Tier Certification 
of Constructed Facility) โดย SITEM ได้ด�าเนินการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์กรมธนารักษ์

ส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมธนารักษ์น้ันได้
ออกแบบตามหลัก TIER III  ท่ี เรียกว ่า                     
Concurrently Maintainable ซึ่งมีข้อดีคือ
การท่ีสามารถบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ Facility ได้
โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เกิด downtime 
โดยช่วงไตรมาสที่ผ่านมา SITEM ด�าเนินการ
ส่งแบบในงานออกแบบ เอกสารอ้างองิอปุกรณ์
ท่ีใช้ และ รายการค�าณวณทุกระบบ เพื่อให้ผู้
เชี่ยวชาญจาก Uptime รับรองและออกใบรับ
รอง TDDC  โดยในขณะเขยีนบทความน้ัน  ศนูย์
คอมพิวเตอร์กรมธนารักษ์อยู ่ในขั้นตอน
สุดท้ายในการขอมาตรฐาน TDDC 

หลังจากการด�าเนินการขอ TDDC แล้ว 
SITEM จะด�าเนินการยืน่ขอทดสอบ TCCF แต่
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID19 จึงท�าให้
กระบวนการเปล่ียนไปจากท่ีต้องมผู้ีเชีย่วชาญ
จาก Uptime มาท�าการตรวจสอบหน้างาน มา
เป็นการท�า Remote TCCF โดยกระบวนการ
ทดสอบจะเน้นท่ีระบบไฟฟ้าและระบบปรับ
อากาศต้องสามารถท�างานต่อได้แม่จะมีการ
ขัดข้องในส่วนใดส่วนหน่ึง โดยการทดสอบจะ
แบ่งเป็น 3 วันโดยใน 2 วันแรกจะเป็นการ
ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบต้ังแต่ต้นทางคือ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าไปถึงปลาทางคือตู้ PDU 
โดยใน 2 วันจะแบ่งเป็นการทดสอบไฟฟ้าจาก
แหล่งก�าเนิด A และ B โดยทั้งกระบวนการจะใช้
ไฟจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเท่าน้ัน ส่วนในวัน
สุดท้ายจะเป็นการทดสอบระบบปรบัอากาศว่า
สามารถควบคมุอณุหภมิูในศนูย์คอมพวิเตอร์
ได้หรือไม่ นอกจากน้ีจะเป็นการทดสอบไฟ
ฉุกเฉนิ และระบบอืน่ๆเล็กน้อย หลังจากจบการ
ทดสอบจะได้การรบัรองจาก Uptime ชัว่คราว
จนกว่าผู้เชี่ยวชาญจาก Uptime จะเข้ามา
ตรวจสอบท่ีศนูย์คอมพวิเตอร์จรงิอกีครัง้ โดย
ในขณะท่ีเขียนบทความอยู่ SITEM ได้เตรียม
พร้อมการทดสอบ TCCF เพือ่ให้กระบวนการ
ทดสอบด�าเนินการไปอย่างเรียบร้อย 

หลังจากได้ใบรับรอง TDDC และ TCCF แล้ว
ข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์จะ
ไปแสดงบนเว็บไซท์ของ Uptime จะเป็นการ
เสร็จ ส้ินการด�า เนินการขอการรับรอง
มาตรฐาน Tier Certificate โดย ศูนย์
คอมพิวเตอร ์กรมธนารักษ ์จะ เป ็นศูนย ์
คอมพวิเตอร์แห่งท่ี 4 ในประเทศไทยท่ีได้รบัการ
รับรอง Tier III ทั้ง TDDC และ TCCF  โดยผม
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้มาอพัเดทให้ทุกท่านได้
อ่านอีกครั้งว่ากดทดสอบ TCCF เป็นอย่างไร

กรมธนารักษ์

TIER III Certification

กับการรับรองมาตรฐาน TIER III

of The Treasury Department Data Center
We all know that TIER Certification is the 
world standard for data centers. So the 
approval of these standards must be 
intense in both kinds of standards which 
are TDDC and TCCF . Sitem is in charge 
of  The Treasury Department Data                 
Center TIER Certif icate approval                        
request.

The Treasury Department Data Center is designed with TIER III standard called 
“Concurrently Maintainable” which can be maintained on facility devices with no 
downtime on computer devices. In this quarter, Sitem submitted the design plan, 
product document and calculation sheets to the expert from Uptime Institute to 
approve the design and certify  this data center. We are in the last process for TDDC 
certification.

After the TDDC certificate is completed, the TCCF will begin. With the COVID19 
situation the process will be changed. The expert from Uptime Institute will not come 
to the site to do the inspection and The Remote TCCF will be used instead. The 
testing process will focus on the electrical system and cooling system. The test will 
be 3 days long. The first 2 days are the electrical system test from the generator to 
pdu. Source A and B will be tested on different days. Another day is a cooling                 
capacity test. When the testing ends and passes, the provisional certificate will be 
issued and the real certificate will be issued once the expert could come to visit the 
site. Sitem has prepared the site to be ready for the TCCF test. 
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ขั้นตอนการด�าเนินการ
Tier Certificate

"
"

ในปีที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยได้มีการด�าเนินการท�า Tier Certification 
โดยมีขั้นตอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทีท�าให้ผู้เชี่ยวชาญ                
ไม ่สามารถเดินทางมาท่ีประเทศไทยได้ ก ่อนจะกล่าวถึงขั้นตอนการด�าเนินการ                                                        
Tier Certification เราต้องเข้าใจก่อนว่า Tier Certification คอือะไร เหตุใดต้องด�าเนินการ
ขอ Tier Certification 

Tier Certification เป็นมาตรฐานการรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์โดยองค์กร Uptime 
เพ่ือเป็นการแบ่งระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามระบบ Facility ของศูนย์
คอมพิวเตอร์น้ันๆ Tier Certification แบ่งได้ 4 ระดับ คือ TIER I  (Basic                           
Capacity), TIER II (Redundant Component), TIER III (Concurrently 
Maintainable) และ TIER IV (Fault Tolerance)  โดยประเทศไทยจะนิยมขอ
การรับรอง TIER III ขึ้นไปเนื่องจาก TIER III จะรองรับการซ่อมบ�ารุงรักษา
ทุกอุปกรณ์ 

Tier Certification ยังสามารถแบ่งตามประเภทได้ 2 ประเภท คือ TCDD 
(Tier Certification of Design Documents) ซ่ึงเป็นการรับรองงาน
ออกแบบ โดยทางผู้ออกแบบต้องส่งแบบก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และราย
การค�าณวณทุกระบบ เพ่ือให้ Uptime ยืนยันว่าการออกแบบศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งนี้ผ่านการรองรับใน Tier ที่ต้องการ 

หลงัจากด�าเนินการก่อสร้างเรยีบร้อย จะเป็นข้ันตอนการรบัรอง Facility หรอื เรยีก
ว่า Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) โดยผู้เชี่ยวชาญจะทดสอบ
ระบบต่างๆในศนูย์คอมพวิเตอร์ว่าท�างานได้ตามการออกแบบหรอืไม่ โดยจะเน้นท่ีระบบไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศว่าเป็นไปตามการค�าณวณและออกแบบหรือไม่ โดยทุกขั้นตอนผู้
เชีย่วชาญจะควบคมุ แต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID19 ท�าให้รปูแบบเปลีย่นไปเป็น Remote 
TCCF แทน ซ่ึงตลอดการทดสอบจะผ่านการประชุมระหว่างทีมงานในประเทศและผู้เชีย่วชาญ
ต่างประเทศ หลังจากจบการ Remote TCCF จะต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบท่ีศูนย์
คอมพิวเตอร์อีกรอบจึงจะได้รับ Certificate อย่างสมบูรณ์

In the past year,  a data center in Thailand was submitted for Tier Certification 
and the process was different because of COVID19 that made the expert unable 
to come to Thailand. Before the explanation of the Tier Certification process, 

we have to know about the Tier Certification background.

After the construction is complete, The Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) 
will begin. The expert from Uptime Institute will come to observe the testing that all equip-

ment could work  according to the design and calculation. However, because of COVID19, 
the working process has changed to “Remote TCCF” which the expert and designer team use 

as an online conference program. After that the expert will visit the site and the certification is 
complete.

Tier Certification is the standard of data centers     
issued by Uptime Institute which classifies 

the level of data center facility. Tier Cer-
tificate can be divided into 4 levels which 

are TIER I (Basic Capacity), TIER II 
(Redundant Component), TIER III 
(Concurrently Maintainable) and TIER 
IV (Fault Tolerance). Data Center in 
Thailand mostly minimum submit for 

Tier III.
Tier Certification can also be classified into 2 types. 
First is TCCD (Tier Certification of Design Docu-
ments) which is for the design stage. The designer 
has to send the all plans and calculation sheets after 
that Uptime will certify that your data center can 
support this Tier level.
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D A T A  C E N T E R  W O R L D s m i l e  s e r v i c es m i l e  s e r v i c e

การบริการประจ�าไซท์งาน
S e r v i c e  H e l p d e s k

ในปัจจบัุนน้ีในโลกเราน้ีมีการด�าเนินชวีติท่ีเปล่ียนไปและต้องการความรวดเรว็ในการท�ากจิกรรม
ต่างๆ มากให้ ท�าให้หลายๆธุรกิจต้องมีแอฟพริเคช่ัน (Appication) เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจ
สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดและทันท่วงที ดังนั้นธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) จึง
ต้องเติบโตมีและเสถียรภาพการให้บริการที่ดีด้วยเช่นกัน

ฉน้ันดาต้าเซน็เตอร์ (Data Center) ต้องสามารถให้บรกิารได้ 24 ชัว่โมง x 7 วนั น่ันหมายความว่าดาต้าเซน็เตอร์ 
(Data Center) ต้องไม่มีการหยุดท�างานของอุปกรณ์ (Down time) หรือหยุดให้บริการโดยเด็ดขาด ซึ่งการจะ
ท�าให้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนั้นสามารถท�าได้หลายวิธิ เช่น การมีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ส�ารอง (DR Site) ก็
เป็นวิธิหน่ึงท่ีลดความเส่ียงของการชะงักการให้บริการได้เช่นกัน แต่อีกด้านหนึ่งการมีการบริหารจัดการท่ีดีก็
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ (Down time) ได้เช่นกัน 

Service Helpdesk หรอืท่ีเราเรยีกกนัว่า การให้บรกิารประจ�าที ่จงึเป็นทีมงานท่ีมีส�าคญัต่อดาต้าเซน็เตอร์(Data 
Center) เป็นอย่างมาก โดยทีมงานนี้จะต้องประกอบด้วยบุคคลากรท่ีมีความรู้ด้านการบริหารจัดการดาต้า
เซน็เตอร์ (Data Center Managerment) รวมถงึการบรหิารจดัการด้านอปุกรณ์สนับสนุนดาต้าเซน็เตอร์ (Data 
Center Facility Managerment) ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน SITEM ได้มีทีมงานให้บริการประจ�าไซท์งาน (Service Helpdesk) ณ ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) 
ของลูกค้าอยู่หลายๆท่ี จึงท�าให้ลูกค้าม่ันใจว่าดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ของท่านได้มีการบริหารจัดการ
ตามมาตราฐานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001) โดยมีการจัดการหลากหลาย
ด้านอาท ิเอกสารควบคมุคนเข้า-ออกศนูย์ดาต้าเซน็เตอร์ (Work Permit) ,เอกสารควบคมุการน�าของเข้า-ออก
ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ,การทบทวนสิทธิ์คนเข้า-ออก (Access Right Review) ,การสอบเทียบเวลาของอุปกรณ์
ภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (Time Syn.) ,การรีวิวพาสเวิร์ดของอุปกรณ์ภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (Review 
Password) ,เอกสารการท�าลายของเสียท้ังในรูปแบบเอกสารเเละส่ิงของ รวมไปถึงการบริหารความเส่ียง 
(Change Management) ,การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในทุก ๆด้าน  เช่น                          
Capacity Management  ที่บริหารทั้งในด้านพื้นที่การจัดวางตู้ Rack และการบริหารในเรื่องความจุที่พร้อม
ใช้งานในด้านระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ,Assert Management เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ทรพัย์สินของลูกค้าภายในตู้ Rack ส�าหรบัลูกค้าท่ีให้บรกิารในการเช่าใช้ตู้ Rack  และ Availability Management 
เป็นการบรหิารจดัการนอกจากเรือ่งความจท่ีุเพยีงพอของระบบไฟฟ้าและปรบัอากาศท่ีเพียงพอแล้ว แต่ยังรวม
ไปถงึความพร้อมใช้งานของอปุกรณ์ท้ังในระบบไฟฟ้า ปรบัอากาศ และความปลอดภยั โดยทีมงานให้บรกิารประ
จ�าไซท์งาน (Service Helpdesk) จะมีการท�างานในรูปแบบของการวางแผนรายปี (Planting) เพื่อที่จะสามารถ
น�าไปออกแบบรูปแบบการท�างานให้เหมาะสมว่างานประเภทไหนจะท�าเวลาไหนเพื่อจัดการบุคลากรและทรัพย์ให้
มีความพร้อมต่อการท�างานอยู่เสมอน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีครบถ้วนตามแผนงานท่ีถูกวางแผนไว้ ถ้าเราไม่มีการ
วางแผนงานทีด่จีะน�าไปสูค่วามเส่ียงท้ังในด้านการความปลอดภัยในการเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ และในส่วนของ
อุปกรณ์ Facility ถ้าไม่มีการวางแผนบ�ารุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance) โดยทีมงานที่มีความรู้
มีประสบการณ์ก็จะท�าให้อปุกรณ์สารสนเทศอยู่ในความเส่ียงเน่ืองจากความไม่พร้อมใช้งานของอปุกรณ์สนับสนุน
ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Facility) นอกจากการ บ�ารุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance) ที่มี
คุณภาพแล้วทีมงานของเรายังมีการวางแผนจัดท�าคลังอะไหล่ ประจ�าไซค์งาน (Stock on-Site) เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์ในกรณีที่เกิดงานซ่อมแก้ไขฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ขึ้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบของ
ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)ให้น้อยท่ีสุด และยังมีคลังอะไหล่ประจ�าไซค์งาน (Stock on-Site) ในส่วนท่ีเป็น
อะไหล่ส้ินเปลืองหรืออะไหล่ท่ีต้องเปล่ียนตามวาระ (Cycle Life Time) เพื่อให้อุปกรณ์ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพอยู่สม�า่เสมอ และยังมีการจดัการฝึกอบรมเพือ่ให้บุคลากรมีทักษะความรูเ้พิม่ขึน้เป็นประจ�าทุกเดือน 

และทีมงานยังมีการจัดท�าแผนการซ่อมฉุกเฉิน แผน
ฉุกเฉินของระบบภายในไซท์งานเพือ่ให้บุคลากรท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดจากตัว
บุคคลน้อยที่สุด (Human Error) 

การบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน (Energy 
Managerment) ก็เป็นอกีหนึง่งานท่ีส�าคญัของทีมงาน
บรกิารประจ�าท่ี (Service Helpdesk) PUE  (POWER 
USAGE EFFECTIVENESS) เป็นดัชนีท่ีผู้บริหาร 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้ความส�าคัญเป็น
มาตรฐานการชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ค�านวณจากการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด ในศนูย์ข้อมลู (Data Center) 
หารด้วยพลังงานไฟฟ้าท้ังหมดท่ีใช้โดยอุปกรณ์ไอที 
เราต้องทราบว่าปัจจุบันศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
ของเราอยู่ที่ค่าเท่าใดแล้ว จะสามารถ Find Tune ให้
ได้ดว่ีาเดมิได้อย่างไร  อนันีก้เ็ป็นงานท่ีต้องวางแผน ใน
งานซ่อมแซมบ�ารุงด้วย  ซึ่งโดยปกติศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ชัน้น�า ค่า PUE อยู่ระหว่างน้องกว่า 1.5 ส่วน
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ท่ีไม่ได้วางแผนเรื่อง
พลังงาน ค่า PUE อาจจะเกิน 2.5 ก็เป็นได้"

ในปัจจบุนั การบ�ารงุรกัษาระบบปรบัอากาศ ต้องท�าให้
ประหยัดพลังานด้วย ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ใน
ปัจจุบัน มีอุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณความร้อน 
(Hot Sport ) เมือ่เราได้กราฟแสดงปรมิาณความร้อน
ภายในศนูย์ข้อมลู (Data Center) แล้ว เราต้องท�าการ
ปรับแรงดัน (Static Pressure) และปริมาณลม (Air 
Flow ) ให้เพียงพอต่อระระบายควมร้อน ลดในพื้นที่ที่
ใช้ พลังงานความเย็นน้อย เพิ่มให้เพียงพอ ในพื้นที่ ที่
โหลดเยอะ ท�าให้เหมาะสมกับการท�างานจริง จะท�าให้
ระบบปรบัอากาศท�างานน้อยลง ประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น โดยการปรับแต ่งอุณหภูมิ ให ้ ยึดมาตรฐาน 
ASHRAE

In modern world, we have a changing lifestyle and need speed in doing various                          
activities. Many businesses need to have applications to answer and respond to 

customers on the spot and in a timely manner. Therefore, the data center                 
business must grow with good service as well.

The data center must be able to provide services 24 hours x 7 days. This 
means that the data center must have no downtime or equipment                       
downtime. There are several ways to prevent this from happening. For                           
example, DR Site is one way to reduce the risk of downtime. On the 
other hand, having good management can also reduce the risk of                   
downtime. Service Helpdesk, also known as stationary service, is an 

important team for data center. This team must consist of personnel who 
has knowledge in data center management and data center facility                              

management.

Now, SITEM has Service Helpdesk at many customer's data cen-
ters. Therefore, customers can be ensured that their data center is 
managed according to the information security management 
standard (ISO 27001). The managements include Work Permit, 
Access Right Review, Time Syn., Review Password, Change                            
Management, monitoring the availability of the data center in all 
aspects, such as Capacity Management that manages both rack 
installation area and available capacity of power and cooling                    
system, Asset Management for customers who provide rack                      
rental service which is the management of customer’s assets 
within racks, and Availability Management which manages not only 
the  capacity of power and cooling system but also the availability 
of all equipment in power, cooling and security systems.

The Service Helpdesk has an annual planning so that it can be used 
to design work patterns to suit all types of work at different time. It 
can be used to manage personnel and assets so they are always 
ready to work, leading to completed work as listed out in the plan. 
If we do not have a good plan, it will lead to risks of the information 
access security. For facility equipment, if there is no preventive 
maintenance planned by a knowledgeable and experienced team, 
IT equipment can be at risk of becoming unavailable. In addition 
to quality preventive maintenance, our team also plans a stock 
on-site to supply equipment in case of Corrective Maintenance to 
minimize the impact on the data center system. There is also a 
stock on-site for consumable parts or spare parts that require 
lifecycle replacement to keep the equipment working efficiently 

and consistently. There is a monthly training program for personnel 
to gain more skills and knowledge. The team also has an emergen-
cy repair plan, contingency plans of on-site systems to enable 
personnel to work more efficiently and minimize human error.

Energy Management is another important function of the Service 
Helpdesk. PUE (POWER USAGE EFFECTIVENESS) is a value that 
data center managers focus on. It describes cost-effectiveness of 
electricity consumption in data centers and is calculated from the 
total electricity consumption in the data center, divided by the 
total electricity consumption of IT equipment. We need to know 
PUE value of our data center and how we can find tune. This is a 
task that requires planning in maintenance work as well. Usually, 
leading data centers have PUE value less than 1.5 but data centers 
that do not plan on power usage, may have the PUE value higher 
than 2.5."

At the present, maintenance of air conditioning systems need to 
save energy. Data Center has a Hot sport device that can measure 
the amount of heat. Once we have a graph showing the amount of 
heat in the data center, we need to adjust the static pressure and 
air flow to be sufficient for the cooling system. These should be 
decreased at a site required less cooling and increased at a site 
with high load.  If the adjustment matches real working condition, 
the cooling system will work less and save more energy. The                   
temperature adjustment should follow ASHRAE standard.
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เปิดข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ห ลั ง รั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น  C O V I D - 1 9

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ท่ีส่งผลให้มีผู้ล้มป่วยและเสียชีวิตจ�านวน
มากทั่วโลก หนึ่งในสิ่งที่จะกลายมาเป็นตัวแปรส�าคัญและความหวังในการควบคุมการระบาด ก็
คือวัคซีน ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้คน ทั้งยังสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วย
และลดการเสียชีวิตได้

ขณะนี้หลายบริษัททั่วโลกมีการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเริ่มมีการกระจายฉีดแก่ประชาชนแล้ว 
รวมถึงในประเทศไทยด้วย โดยปัจจุบันภาครัฐได้ด�าเนินการจัดหาวัคซีน ส�าหรับประชาชนเพ่ือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการป้องการลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต

• ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว หรือ มียาประจ�าที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจ�าตัวก่อน 
• สองวัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกก�าลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ท�าใจ

สบายๆ 
• หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ 
• ดื่มน�้าเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น�้าอัดลม หรือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 
• รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจ�าตัวก็ให้รับประทานได้เลย

• พักรอดูอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบ
แจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที 

• พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน 
• ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ได้ 1 เม็ด 

และรับประทานซ�้าได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia,                 
Celebrex เด็ดขาด) 

• เม่ือพกัรอดอูาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าท่ีจะท�าการวดัความดนัโลหิตอกีครัง้ก่อนกลับ และ
เมื่อกลบับ้านแล้วยงัต้องสงัเกตอาการของตวัท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการ
ผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

วัคซีนป้องกัน COVID-19 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน 100% ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธภิาพของวัคซีนและการตอบสนองของแต่ละบคุคล โดยประสทิธภิาพในการป้องกนัการ
ติดเชื้ออยู่ที่ 60-90% แล้วแต่ประเภทของวัคซีน แต่คุณสมบัติส�าคัญของวัคซีน COVID-19 ทุก
ตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ซ่ึงจะ
ท�าให้การต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลและการสูญเสยีชวีติลดลงได้อย่างมาก เพือ่ให้การ
รับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงจ�าเป็นต้องเต
รียมตัว เตรียมสุขภาพ เพื่อให้พร้อมส�าหรับการฉีดวัคซีน ดังนี้

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

WHAT TO DO BEFORE - DURING - AFTER THE 

COVID-19 VACCINATION

BEFORE THE COVID-19 VACCINATION   

AFTER THE COVID-19 VACCINATION   

• People with underlying disease or have regular medication that must be taken should consult 
your doctor first.

• Avoid strenuous exercise and get enough rest and relax for two days before receiving the 
vaccination.

• If you are sick, have a fever or are unwell, postpone your vaccination for at least 1-2 weeks.
• Drink lots of water and avoid caffeinated beverages such as tea, coffee, soft drinks or alcoholic 

beverages.
• Eat properly. You can take medication for your underlying disease.

• •Stay for 30 minutes at the hospital or the vaccination site. If you have any unusual symptoms 
such as dizziness, nausea, vomiting, or severe symptoms such as numbness, weakness in the 
limbs, face drooping, immediately inform the staff and see a doctor.

• Try not to strain the injected arm or lift heavy objects for at least 2 days.
• If you have a fever or severe pain, 1 tablet of 500 mg Paracetamol can be taken every 6 hours 

(Brufen, Arcoxia, Celebrex are strictly prohibited).
• After 30 minutes of waiting, the staff will measure the blood pressure again before going back. 

When you go home, you still need to observe your symptoms for another 48-72 hours. If you 
find any severe symptoms such as numbness, weakness in the limbs, face drooping, seek 
immediate medical attention.

Amid the epidemic situation that has resulted in many cases 
and deaths worldwide, one thing that will become important 
variable and hope of controlling the outbreak is vaccine that 
will boost people's immunity. It can also reduce the severe 
illness and death.

Many companies around the world are now developing 
COVID-19 vaccine, and the vaccination for people is starting                          
including in in Thailand. Currently, the government has pro-
vided vaccines for the people as another way to prevent the 
severe illness and death.

The COVID-19 vaccine is just like any other vaccine that does 
not provide 100% protection depending on the vaccine                   
effectiveness and the individual response. The effectiveness 
in preventing infection is 60-90%, depending on the type of 
vaccine. However, the key feature of all COVID-19 vaccines 
is that they can reduce the severity of symptom and mortality 
by almost 100%, thereby significantly reducing hospitalizations 
and loss of life. To get the most benefit from vaccination and 
prevent or reduce any side effects that may occur, we need to 
prepare to be ready for vaccination as follows:
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การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามมาตรฐาน วสท.

งานสัมมนาออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 sitem ได้ด�าเนินการจัดการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ มาตรฐานดา
ตาเซ็นเตอร์ และ ดร.กมล เอื้อชินกุล ต�าแหน่ง รักษาการผู้จัดการสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขึ้นเป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ 

เพ่ืออภิปรายบอกเล่าเก่ียวกับมาตรฐานการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ท่ีเข้าร่วมงานในครั้งน้ีได้รับทราบถึง
แนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นความรู้และประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจก่อสร้าง ปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

On June 25, 2021, Sitem organized a webinar focused on the topic of data center construction according to the                            
Engineering Institute of Thailand (EIT) standards. The event was cooperated by Mr. Prasit Hemwarapornchai, Chairman 
of Data Center committee and had Dr. Kamol Euachinkul, Acting Manager of the Digital Technology Evaluation and 
Certification Institute (DTEC), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), as the speaker.

In this event, there is a discussion about the data center construction standards in Thailand so that those who                                 
participated in this event were aware of various approaches and methods for benefits of various organizations                                     
interested in constructing and renovating the data center.
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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.     

s i t e m  c s r
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