แบบสอบถามเพื่อการประเมินและจัดทามาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center)
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถำม
หน่วยงำน/กระทรวง/กรม/บริษัท
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม
เรำเรียนขอเวลำท่ำนเล็กน้อยในกำรตอบแบบสอบถำมชุดนี้ ขอให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ท่ำนตอบลงในแบบสอบถำมนี้จะถูกเก็บเป็น
ควำมลับ กำรศึกษำนี้มีจุดประสงค์เพื่อบ่งชี้สถำนะปัจจุบันในกำรนำมำตรฐำนมำใช้ในศูนย์ข้อมูลของท่ำน ซึ่งจะช่วยเรำในกำรจัดทำมำตรฐำน
บริกำรศูนย์ข้อมูลภำครัฐ (Data Center) ต่อไป
ส่วนที่ 1: ภาพรวมด้านมาตรฐานของหน่วยงาน
โปรดตอบคำถำมเกีย่ วกับสถำนะปัจจุบันของกำรนำมำตรฐำนมำประยุกต์ใช้ในศูนย์ข้อมูลของท่ำน
โปรดระบุ
Q1. ในปัจจุบัน

หน่วยงำนของท่ำนปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลด้ำนศูนย์ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมำ
หรือไม่
ท่ำนคิดว่ำมำตรฐำนมีควำมสำคัญที่จะทำให้
เกิดควำมเป็นเลิศในกำรส่งมอบกำรบริกำรและ
กำรบริหำรข้อมูลหรือไม่
Q2.

เมื่อพูดถึงมำตรฐำน ท่ำนคิดว่ำมำตรฐำนใดมี
ควำมสำคัญกับศูนย์ข้อมูลของท่ำนเป็นอันดับแรก
Q3.
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q4. โปรดจัดอันดับองค์ประกอบมำตรฐำนดังต่อไปนี้

มิติของมำตรฐำน

ตั้งแต่ 1-5 ตำมลำดับควำมสำคัญที่มตี ่อศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำน
จัดอันดับ

โปรดระบุรำยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกำรจัดอันดับของท่ำน

ตั้งแต่ 1-5

พลังงำนและไฟฟ้ำ
(Energy & Power)
กำรออกแบบและโครงสร้ำง
(Design and Structure)
เครื่องแม่ข่ำย กำรจัดเก็บ และกำรใช้
ประโยชน์
(Server Storage and Utilization)
สถำนที่ตั้งศูนย์ข้อมูล
(Location of Data Center)
ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำรและควำม
พร้อมใช้งำน
(SLA and Availability)
คำถำมในส่วนต่อไปนี้ ประกอบด้วยคำถำมเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยของมำตรฐำน โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคต
สำหรับศูนย์ข้อมูลของท่ำน โปรดทำเครื่องหมำยในช่องคำตอบที่ท่ำนพิจำรณำว่ำเหมำะสม
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดมาตรฐาน – พลังงานและไฟฟ้า (Energy & Power)
คำนิยำม: พลังงำนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งในศูนย์ข้อมูล เนื่องจำกมีกำรใช้พลังงำนจำนวนมำกในกำรปฏิบัติงำนให้ เกิด
ควำมเสถียรและมีประสิทธิภำพ โดยทั่วไป ค่ำไฟฟ้ำในศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 40-60% ของค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทั้งหมด ดังนั้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน จึงมีประโยชน์อย่ำงมหำศำล ในแง่ลดค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนและลดผลกระทบของศูนย์ข้อมูลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ครำวเดียวกัน
>>การวัดค่าพลังงาน (Energy Measurement)

กำรวัดค่ำพลังงำนเป็นกำรวัดอัตรำกำรใช้พลังงำนขององค์ประกอบต่ำงๆ ภำยในศูนย์ข้อมูล มิเตอร์วัดหลำกหลำยประเภทสำมำรถนำมำใช้วัด
กำรใช้พลังงำนในศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: Green Grid แนะนำว่ำ มิเตอร์ PDU ที่ตู้แร็ค (Rack PDU meter) เป็นมำตรวัดค่ำ PUE ที่เหมำะสมและแม่นยำ
ที่สุด
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Q5. โปรดให้ข้อมูลเกีย
่ วกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรวัดค่ำพลังงำน (Energy

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

Measurement) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

1

2

3

4

5

ไม่ติดตั้งมิเตอร์วัด
แยก เพื่อวัดกำรใช้
ไฟฟ้ำ

ติดตั้งมิเตอร์วัด
สำหรับอำคำร

ติดตั้งมิเตอร์วัดที่
Switchboard ของ
ศูนย์ข้อมูล

ติดตั้งมิเตอร์วัดใน
ระดับ Circuit ย่อย
ของศูนย์ข้อมูล

ติดตั้งมิเตอร์วัดใน
ระดับ Rack
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>>ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน (Power Efficiency)

ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน หรือ Power Usage Effectiveness (PUE) เป็นกำรวัดกำรใช้พลังงำนของศูนย์ข้อมูลว่ำมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด โดยเฉพำะพลังงำนที่อุปกรณ์ประมวลผลใช้ (ซึ่งแตกต่ำงจำกอุปกรณ์ทำควำมเย็นและอุปกรณ์อื่นๆ)
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: ศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกำ ปฏิบัติงำนที่ค่ำ PUE เฉลี่ย 1.8 โดยถือเอำ PUE เป็นดัชนีมำตรฐำนด้ำนพลังงำน
เป้ำหมำยของโครงกำร DCOI ในสหรัฐฯ คือ ให้ได้ค่ำ PUE น้อยกว่ำ 1.5 สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ และ น้อยกว่ำ 1.4 สำหรับศูนย์ข้อมูล ที่
สร้ำงใหม่
Q6. โปรดให้ข้อมูลเกีย
่ วกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
1

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต
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(Power Efficiency) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

2

3

4

5

ไม่มีกำรวัดค่ำ PUE

วัดค่ำ PUE แต่ไม่ถือ
เป็นตัวชี้วัดสำคัญ

วัดค่ำ PUE และถือ
เป็นตัวชี้วัดสำคัญ แต่
ไม่ติดตำมปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง

วัดค่ำ PUE และ
กำหนดแนวทำง
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

วัดค่ำ PUE ในระดับ
อุปกรณ์ IT และ
กำหนดแนวทำงลด
ค่ำ PUE ให้ต่ำลง
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>>การสารองระบบ (Redundancy)

กำรสำรองระบบ คือ กำรสำรององค์ประกอบหรือฟังก์ชั่นสำคัญของระบบ ด้วยจุดประสงค์เพื่อเพิ่มเสถียรภำพของระบบ โดยมักปฏิบัติในกรณี
สำรองระบบ/ข้อมูล หรือ รองรับภำวะขัดข้อง/ล้มเหลวอย่ำงปลอดภัย (fail-safe)
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: มำตรฐำน TIA 942 กำหนดให้ Tier 1 ไม่มีระบบต่อสำรองคู่ขนำน Tier 2 มีระบบต่อสำรองคู่ขนำน Tier 3 มี
ระบบต่อสำรองคู่ขนำน และมีวงจรจ่ำยไฟฟ้ำหลำยเส้นทำง และ Tier 4 มีระบบต่อสำรองคู่ขนำน และมีวงจรจ่ำยไฟฟ้ำหลำยเส้นทำงรองรับ
อุปกรณ์ที่ทำงำนต่อเนื่อง
Q7. โปรดให้ข้อมูลเกีย
่ วกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรสำรองระบบ
1

2

3

4

5

ไม่มีกำรสำรอง
อุปกรณ์ทำงำน
ทดแทน

มีอุปกรณ์สำรอง
ทำงำนทดแทน 1 ชุด

มีอุปกรณ์สำรอง
ทำงำนทดแทนและมี
อุปกรณ์สำรอง 2 ชุด

มีอุปกรณ์เหมือนกัน
จำนวน 2 ชุด

มีอุปกรณ์เหมือนกัน
จำนวน 2 ชุดและมี
อุปกรณ์สำรอง 1 ชุด

(N+1)

(N)
โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

(Redundancy) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

(2N)

(N+2)

(2N+1)
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>>ไฟส่องสว่าง (Lighting)

ไฟส่องสว่ำง คิดเป็น 3-5% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล โดยหลอดไฟ LED มีอำยุกำรใช้งำนที่ยืนยำวและใช้พลังงำนน้อยกว่ำ
หลอด fluorescent ส่วนระบบแสงไฟอัจฉริยะ (intelligent lighting) เป็นระบบไฟส่องสว่ำงที่ใช้เครือข่ำยเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพไฟส่องสว่ำงภำยในศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: มำตรฐำน ANSI TIA-942-A แนะนำให้ใช้หลอดไฟ LED ภำยในศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ Facebook ผู้ดำเนินงำนศูนย์
ข้อมูลใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้เริ่มใช้ระบบไฟส่องสว่ำงอัจฉริยะ (intelligent lighting) มำตั้งแต่ปี 2011
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Q8. โปรดให้ข้อมูลเกีย
่ วกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนไฟส่องสว่ำง
1

ใช้หลอดไฟ
fluorescent เพียง
อย่ำงเดียว
โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

(Lighting) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน
3

4

มีกำรใช้หลอดไฟ LED
มีกำรใช้ระบบไฟส่อง
มีกำรใช้หลอดไฟ LED
ในบำงส่วนของศูนย์
สว่ำงอัจฉริยะบำงส่วน
ทั้งศูนย์ข้อมูล
ข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูล

5

มีกำรใช้ระบบไฟส่อง
สว่ำงอัจฉริยะทั้งศูนย์
ข้อมูล
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>>เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (Uninterruptible power supply) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจ่ำยไฟฟ้ำสำรองเมื่อแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำหลักล้มเหลว โดยค่ำ UPS
efficiency จะแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรใช้งำนของ UPS
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลสหรัฐอเมริกำแนะนำให้มีกำรใช้งำน UPS ในศูนย์ข้อมูล รวมถึงให้วัดค่ำ UPS efficiency เพื่อให้ทรำบถึง
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนด้วย
Q9. โปรดให้ข้อมูลเกีย
่ วกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำน UPS
1

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต
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efficiency สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

2

3

4

5

ไม่มี UPS ในกรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง

ใช้ UPS แบบ
standby/offline
สำหรับกรณีไฟฟ้ำ
ขัดข้อง

ใช้ line interactive
UPS

ใช้ double
conversion UPS

ใช้ double
conversion UPS
และกำหนดแนวทำง
ลดกำรสูญเสีย
พลังงำนและควำม
ต้องกำรทำควำมเย็น
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>>การทาความเย็น (Cooling)

ศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่มีขนำดใหญ่และมีอุปกรณ์ต่ำงๆ ปล่อยควำมร้อนออกมำในปริมำณมำก ผู้ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลจึงใช้เทคนิคทำควำมเย็นต่ำงๆ
เพื่อกำจัดควำมร้อนจำกศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: ศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ระดับโลกมักใช้เทคโนโลยีทำควำมเย็นสมัยใหม่ เช่น ใช้อำกำศภำยนอกในกำรกำจัดควำมร้อน
ออกจำกศูนย์ข้อมูล เป็นต้น
Q10. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรทำควำมเย็น
1

ใช้ air cooled
self-contained
system และไม่วัด
ค่ำกำรทำควำมเย็น

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

(Cooling) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

2

3

4

5

กำลังใช้ระบบ DX
systems ในศูนย์
ข้อมูลและไม่วัดดัชนี
กำรทำควำมเย็น

ใช้ chilled water
system ทำควำมเย็น
และวัดดัชนีกำรทำ
ควำมเย็นในศูนย์
ข้อมูล

ใช้ direct fresh air
evaporative
cooling system
และเริ่มติดตำมดัชนี
กำรทำควำมเย็น

ใช้ indirect free air
evaporative
cooling system
และรักษำระดับค่ำ
เป้ำหมำยสำหรับดัชนี
กำรทำควำมเย็น

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











ส่วนที่ 3: การออกแบบและโครงสร้าง (Design and Structure)
คำนิยำม: กำรวำงแผนกำรออกแบบโครงสร้ำงศูนย์ข้อมูลมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง และ ควรต้องพิจำรณำประสิทธิภำพ กำรฟื้นฟูสภำพ และ
ควำมสำมำรถในกำรขยำยในอนำคตอย่ำงรอบคอบ มิติด้ำนกำรออกแบบศูนย์ข้อมูลที่สำคัญอีกประกำรคือ ควำมยืดหยุ่น ในกำรเริ่มทำงำนและ
รองรับบริกำรใหม่อย่ำงรวดเร็ว
>>การใช้รหัสสีและการตั้งชื่อ (Color coding and naming)

สีช่วยให้สำมำรถผู้ใช้ระบุประเภทของสำยสัญญำณด้วยสำยตำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรตั้งชื่อสำยสัญญำณ จะทำให้สำมำรถจำแนกประเภท
และเส้นทำงของสำยสัญญำณได้ง่ำยและรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: มำตรฐำน TIA 942 แนะนำให้นำรหัสสีมำใช้กับสำยสัญญำณต่ำงๆ ส่วน BICSI แนะนำให้กำหนดกำรตั้งชื่อสำหรับ
สำยสัญญำณภำยในศูนย์ข้อมูล
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q11. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรใช้รหัสสีและกำรตั้งชื่อสำยสัญญำณ
1

ไม่ใช้รหัสสีหรือกำร
ตั้งชื่อสำยสัญญำณ
ในศูนย์ข้อมูล
โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

3

(Color coding and naming)
4

5

ใช้รหัสสีและกำรตั้งชื่อ ใช้รหัสสีและกำรตั้งชื่อ ใช้รหัสสีและกำรตั้งชื่อ ใช้รหัสสีและกำรตั้งชื่อ
สำยสัญญำณเฉพำะใน
สำยสัญญำณตำม
สำยสัญญำณตำม
สำยสัญญำณ ตำม
ห้องเครื่องแม่ข่ำย
มำตรฐำนในบำงส่วน มำตรฐำนสำหรับทั้ง มำตรฐำนสำหรับศูนย์
เท่ำนั้น
ของศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ขอ้ มูล 1 แห่ง
ข้อมูลทุกแห่ง

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>การรักษาความปลอดภัย (Security)

กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพของศูนย์ข้อมูล มีหลำยองค์ประกอบ เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ระบบไฟ
ส่องสว่ำง และ ระบบหรืออุปกรณ์ในกำรป้องกันศูนย์ข้อมูล เป็นต้น
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลแคนำดำและสหรัฐอเมริกำแนะนำให้ใช้มำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในระดับสูงเพื่อกำร
รักษำควำมปลอดภัยศูนย์ข้อมูล
Q12. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรประเมินควำมปลอดภัย

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

7|P age

(Security assessment)

1

2

3

4

5

กำรรักษำควำม
ปลอดภัยพื้นฐำน
โดยอำศัย CCTV
เท่ำนั้น

ระบบเข้ำออกด้วย
Biometric มีกำร
ติดตั้ง CCTV และ
ระบบไฟส่องสว่ำง
โดยรอบ

มีกำรติดตั้งเซนเซอร์
โดยรอบพื้นที่ และใช้
CCTV ควำมละเอียด
สูง

เครื่องกั้นทนแรง
กระแทก ระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออก
เชื่อมต่อกับ CCTV ใน
พื้นที่เก็บอุปกรณ์

ติดตั้งกล้องตรวจจับ
ควำมร้อนในห้อง
เครื่องแม่ข่ำย และมี
กำรประเมินภัย
คุกคำม

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

>>การออกแบบอาคาร (Building Design)

กำรออกแบบศูนย์ข้อมูล มีกำรจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่ำงๆ ตำมควำมสำคัญและหน้ำที่กำรใช้งำน รวมถึงดำเนินกำรตำมมำตรฐำนทำง
กำยภำพและมำตรฐำนด้ำนกำรประหยัดพลังงำน
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: BICSI, TIA และ รัฐบำลสหรัฐอเมริกำ แนะนำให้มีกำรจัดแบ่งพื้นที่และดำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกัน
และจัดกำรอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูล รวมถึงกำรประหยัดพลังงำนตำมมำตรฐำน LEED
Q13. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรออกแบบอำคำร

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

(Building Desing) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

1

2

3

4

5

อำคำรไม่มีกำร
จัดแบ่งพื้นที่และ
ไม่ได้ออกแบบตำม
มำตรฐำนใด

ศูนย์ข้อมูลมีกำร
จัดแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วน

ศูนย์ข้อมูลได้รับกำร
ออกแบบตำม
มำตรฐำน TIA หรือ
BICSI

ศูนย์ข้อมูลได้รับกำร
ออกแบบ เพื่อป้องกัน
อัคคีภัยและน้ำ

ศูนย์ข้อมูลได้รับกำร
ออกแบบตำม
มำตรฐำน LEED

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>ระบบติดตามสถานะการใช้งาน (Monitoring)

ระบบติดตำมศูนย์ข้อมูล จะคอยติดตำมกำรใช้งำนองค์ประกอบต่ำงๆ ของศูนย์ข้อมูล โดยสำมำรถติดตั้ง ระบบบริหำรจัดกำรอำคำร (Building
Management System -- BMS) หรือ มีกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนศูนย์ข้อมูล (Data Center Infrastructure
Management -- DCIM)
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลสหรัฐอเมริกำ สั่งกำรให้ใช้ระบบ DCIM ในศูนย์ข้อมูลภำครัฐ
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q14.

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนระบบติดตำมกำรใช้งำน (Monitoring) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน
1

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

3

4

5

ไม่มีระบบติดตำม
กำรใช้งำนใดใน
ศูนย์ข้อมูล

ได้ติดตั้งระบบบริหำร
จัดกำรอำคำร (BMS)

สำมำรถติดตำมกำรใช้
งำนอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้ำ ที่สำคัญ

สำมำรถติดตำมกำรใช้
งำนอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้ำ และ ระบบ IT
ที่สำคัญ

มีกำรใช้งำนระบบ
บริหำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนศูนย์ข้อมูล
(DCIM)

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











ส่วนที่ 4: เครื่องแม่ข่าย การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ (Server, Storage & Utilization)
คำนิยำม: ศูนย์ข้อมูลมีควำมพร้อมในกำรจัดเก็บและให้บริกำรพื้นที่รองรับระบบต่ำงๆ (เช่น Web Servers, Application Servers, Database
Servers, SAN, and NAS เป็นต้น) ไปจนถึงจัดเก็บแอปพลิชันที่ศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้ระบบประมวลผลส่วนกลำง คอมพิวเตอร์/เครื่องแม่ข่ำย
ส่วนกลำงจะใช้ในกำรรองรับแอปพลิชันต่ำงๆ ศูนย์ข้อมูลมีระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลำง (authenticating system) ที่พร้อมใช้งำน เพื่อ
อนุญำตกำรเข้ำถึงระบบของผู้ใช้ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน IT ทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลจะต้องมีเครื่องมือติดตำมกำรทำงำนและรักษำควำมปลอดภัย
เพื่อให้ระบบสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
>>อัตราการใช้ประโยชน์และการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือน (Utilization & Virtualization)

อัตรำกำรใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็น ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด ซึ่งใช้ประเมินประสิทธิภำพโดยรวมของศูนย์ข้อมูล อัตรำกำรใช้ประโยชน์
(Utilization) สำมำรถใช้วัดได้ทั้ง เครื่องแม่ข่ำย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ำย
กำรจำลองสภำพแวดล้อมเสมือน (Virtualization) คือกำรใช้ซอฟต์แวร์แบ่งประสิทธิภำพของฮำร์ดแวร์ออกเป็นเครื่องแม่ข่ำยขนำดเล็ก
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: Green Grid แนะนำให้วัดอัตรำกำรใช้ประโยชน์ (Utilization) สำหรับศูนย์ข้อมูล
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรใช้ประโยชน์เครื่องแม่ข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(Utilization of server, network and storage) รวมทั้ง Virtualization สำหรับหน่วยงำนของท่ำน
Q15.

1

2

มีแผนกำรตรวจสอบ
ไม่มีกำรตรวจสอบ
Utilization ของ
Utilization ของ
อุปกรณ์ต่ำงๆ และเริ่ม
ระบบ และไม่มีกำร
ใช้งำน
ใช้งำน
Virtualization
Virtualization
บำงส่วน
โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

3

4

5

มีแผนกำรตรวจสอบ
Utilization ของ
อุปกรณ์ต่ำงๆ และใช้
งำน Virtualization

มีแผนกำรตรวจสอบ
Utilization และ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

มีแผนกำรตรวจสอบ
Utilization ให้ได้ตำม
เป้ำหมำย และมีกำร
ใช้งำน
Virtualization ในทุก
ระบบ

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>การตรวจสอบสถานะการใช้งานโครงสร้างไอที (Monitoring IT infrastructure)

กำรตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์ เป็นประเด็นที่สำคัญในศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะและประสิทธิภำพของ
อุปกรณ์ไอที (เครื่องแม่ข่ำย) ฐำนข้อมูลและเครื่องแม่ข่ำยสำหรับเว็บ (Webserver) ในศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลอินเดียแนะนำให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ (Monitoring tool) ในศูนย์ข้อมูล
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนโครงสร้ำงไอทีและซอฟต์แวร์ (Monitoring IT
infrastructure) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน
Q16.

1

ไม่ได้ตรวจสอบ
สถำนะโครงสร้ำง
ไอทีในศูนย์ข้อมูล

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

3

มีแผนที่จะใช้เครื่องมือ มีแผนที่จะใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบสถำนะ
ตรวจสอบสถำนะ
เครื่องแม่ข่ำยและ
Webserver ในศูนย์
ฐำนข้อมูล
ข้อมูล

4

5

มีเครื่องมือตรวจสอบ
สถำนะจะต้องบูรณำ
กำรเข้ำกับ
Enterprise
Management
System

มีกำรใช้ผลจำก
เครื่องมือตรวจสอบ
สถำนะเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>ระบบช่วยเหลือ (Helpdesk)

ระบบช่วยเหลือ (Helpdesk) เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนทำงโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูล โดยผู้ใช้งำนสำมำรถติดต่อเข้ำมำ เพื่อแจ้งปัญหำ
และข้อร้องเรียน รวมถึงแก้ไขปัญหำเบื้องต้นผ่ำนทำงโทรศัพท์
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลฮ่องกง แนะนำให้มี Helpdesk สำหรับศูนย์ข้อมูล
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q17. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนระบบช่วยเหลือ
1

ไม่มีระบบ
Helpdesk

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

(Helpdesk) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน
3

4

5

ใช้ Helpdesk สำหรับ ใช้ Helpdesk สำหรับ ใช้ Helpdesk สำหรับ ใช้ Helpdesk สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลที่ต้อง
ศูนย์ข้อมูลที่ต้อง
ศูนย์ข้อมูลที่ต้อง
ศูนย์ข้อมูลที่ต้อง
รองรับกำรปฏิบัติงำน รองรับกำรปฏิบัติงำน รองรับกำรปฏิบัติงำน รองรับกำรปฏิบัติงำน
ตำมวันและเวลำทำ
ตลอด 24 ชม. 5 วัน ตลอด 24 ชม. 7 วัน ตลอด 24 ชม. 7 วัน
กำรปกติ 8 ชั่วโมง 5 ต่อสัปดำห์ และมีกำร ต่อสัปดำห์ และมีกำร ต่อสัปดำห์ และมีกำร
วันต่อสัปดำห์
สนับสนุนระดับ L1
สนับสนุนระดับ L1
สนับสนุนระดับ L1,
(Level 1)
และ L2
L2 และ L3

Agency DC











Agency DC











Ministry DC































Cross-Agency
DC
G Services

การสารองข้อมูล (Backup)
กำรสำรองข้อมูล มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลและสำมำรถลดควำมเสียหำยในกรณีเกิดข้อผิดพลำดต่ำงๆ
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลออสเตรเลีย แนะนำให้หน่วยงำนภำครัฐทำกำรสำรองข้อมูลอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q18. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรสำรองข้อมูล

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

(Backup) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

1

2

3

4

5

ไม่มีกำรสำรอง
ข้อมูล

ทำกำรสำรองข้อมูล
เฉพำะบำงกรณี (Adhoc) และส่งข้อมูลไป
จัดเก็บไว้ที่อื่น
(Offsite)

ทำกำรสำรองข้อมูล
ทุกสัปดำห์และส่ง
ข้อมูลไปจัดเก็บไว้ที่
อื่น (Offsite)

ทำกำรสำรองข้อมูล
ทุกวันและส่งข้อมูลไป
จัดเก็บไว้ที่อื่น
(Offsite)

ทำกำรสำรองข้อมูล
ทุกวัน ส่งข้อมูลไป
จัดเก็บไว้ที่อื่น
(Offsite) และใช้วิธี
Electronic vaulting
สำหรับข้อมูลที่สำคัญ
มำก

Agency DC











Agency DC











Ministry DC































Cross-Agency
DC
G Services

>>การรักษาความปลอดภัยโครงสร้าง

IT และข้อมูล (Security for IT infrastructure and data)

กำรรักษำควำมปลอดภัยศูนย์ข้อมูล ถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลและผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ต้องใช้มำตรกำรควำมปลอดภัย
ระดับสูง เพื่อปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน IT รวมถึงกำรรับส่งข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัย ต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำรหัส (Encrypt) เพื่อป้องกันกำร
รั่วไหลของข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: PT DCI, International BASEL II แนะนำให้ใช้มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศสำหรับโครงสร้ำงไอ
ที รวมทั้งใช้วิธีปลอดภัยที่สุดในกำรรับส่งข้อมูล
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยโครงสร้ำงไอทีและข้อมูล (Security for IT
infrastructure and data) ในศูนย์ข้อมูลของท่ำน
Q19.

1

ไม่มีกำรใช้เครื่องมือ
รักษำควำม
ปลอดภัยเครือข่ำย
และ Encryption

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

2

3

ใช้ Basic Firewall ที่
ใช้ Enterprise
มีค่ำควำมหน่วงเวลำ
Firewall
สูงและรองรับปริมำณ ประสิทธิภำพสูงและ
ข้อมูลต่ำ อีกทั้งใช้
รองรับ concurrent
Encryption พื้นฐำน connection อีกทั้งใช้
Encryption พื้นฐำน

4

5

ใช้ Enterprise
Firewall
ประสิทธิภำพสูงและ
รองรับ concurrent
connection ส่วน
Encryption ใช้ SSL
หรือที่สูงกว่ำ

ใช้ Next Generation
Firewall และ
Advanced
Encryption

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











ส่วนที่ 5: สถานที่ตั้งและพื้นที่ใช้สอย (Location & Site Space)
คำนิยำม: กำรกำหนดสถำนที่ตั้งศูนย์ข้อมูล เป็น ปัจจัยที่สำคัญที่ควรพิจำรณำ เพรำะต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยขององค์กรหรือ
หน่วยงำนภำครัฐ กำรเลือกทำเลที่ตั้งมีบทบำทสำคัญ เนื่องจำกมีผลกระทบต่อต้นทุน และ ต้นทุนกำรเป็นเจ้ำของ (TCO) โดยตรง แต่ทั้งนี้
อำจจะต้องมีกำรพิจำรณำจำกมุมมองด้ำนยุทธศำสตร์ร่วมด้วย เนื่องจำกปัจจุบันอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
อย่ำงรวดเร็ว
>>การเข้าถึงได้ง่ายและการขยายศูนย์ข้อมูล (Accessibility and Expansion)

ศูนย์ข้อมูลควรจะสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยจำกถนนหลักหลำยเส้นทำง และควรมีทำงเลือกในกำรขยำยศูนย์ข้อมูล ในกรณีมีควำมต้องกำรใช้งำน
พื้นทีเ่ พิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลออสเตรเลียแนะนำให้มีกระบวนกำรคัดเลือกสถำนที่ตั้ง ที่เหมำะสม เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
และรองรับกำรขยำยศูนย์ข้อมูลในอนำคต
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q20.

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตด้ำนกำรเข้ำถึงและกำรขยำยศูนย์ข้อมูลของท่ำน (Accessibility and Expansion)

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

1

2

3

4

5

ศูนย์ข้อมูลเข้ำถึงได้
ยำกและไม่รองรับ
กำรขยำยศูนย์
ข้อมูล

มีแผนในกำรทำให้
ศูนย์ข้อมูลเข้ำถึงได้
ง่ำยและรองรับกำร
ขยำยศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลจะต้องย้ำย
ไปทำเลที่ตั้งใหม่

ศูนย์ข้อมูลเข้ำถึงได้
ง่ำยและรองรับขยำย
ศูนย์ข้อมูล

สำมำรถขยำยศูนย์
ข้อมูลได้ โดยอำจแบ่ง
กำรดำเนินกำรเป็น
หลำยเฟส

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>ไฟฟ้าและเครือข่าย (Power and network)

ไฟฟ้ำและเครือข่ำยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ศูนย์ข้อมูลสำมำรถให้บริกำรได้ กำรมีไฟฟ้ำจำกหลำยแหล่งจ่ำย และเครือข่ำยจำกหลำยเส้นทำง
จะเพิ่มโอกำสในกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลได้อย่ำงรำบรื่นและมีควำมต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลสหรัฐอเมริกำแนะนำให้ศูนย์ข้อมูลต้องสำมำรถเข้ำถึงแหล่งจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำและบริกำรเครือข่ำยที่พร้อมใช้
งำนจำกหลำกหลำยแหล่ง
Q21.

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคต ด้ำนควำมพร้อมใช้งำนไฟฟ้ำและเครือข่ำย ในศูนย์ข้อมูลของท่ำน
1

ศูนย์ข้อมูลมี
แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ 1
แหล่ง และ
เครือข่ำย 1
เส้นทำง
โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต
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2

3

4

5

ศูนย์ข้อมูลมีแหล่งจ่ำย ศูนย์ข้อมูลมีแหล่งจ่ำย ศูนย์ข้อมูลมีแหล่งจ่ำย ศูนย์ข้อมูลมีแหล่งจ่ำย
ไฟฟ้ำ 2 แหล่ง และ
ไฟฟ้ำ 2 แหล่ง และ
ไฟฟ้ำมำกกว่ำ 2
ไฟฟ้ำมำกกว่ำ 2
เครือข่ำย 1 เส้นทำง เครือข่ำย 2 เส้นทำง แหล่ง และเครือข่ำย แหล่ง และเครือข่ำย
2 เส้นทำง
มำกกว่ำ 2 เส้นทำง

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

ส่วนที่ 6: ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
คำนิยำม: ควำมพร้อมให้บริกำรแบบครบวงจรของศูนย์ข้อมูล และ กำรติดตำมดูแลกำรทำงำนที่เป็นอิสระ ถือเป็นข้อกำหนดอันดับแรกในกำรส่ง
มอบบริกำรให้ประชำชนอย่ำงมีเสถียรภำพ ไร้รอยต่อ และรำบรื่น ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดทำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA) ระหว่ำงภำครัฐ
และหน่วยงำนที่ดำเนินกำร โดยมีหน่วยงำนที่จะได้รับมอบหมำยติดตำมดูแลประสิทธิภำพกำรทำงำน ให้เป็นไปตำม SLA และมิติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
>>การกู้คืนภัยพิบัติ (Disaster recovery)

แผนกู้คืนภัยพิบัติถือเป็นมิติสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล เพรำะช่วยเตรียมควำมพร้อมรับมือภำวะล้มเหลวทุกรูปแบบในกรณี เกิดภัยธรรมชำติหรือ
ภัยที่เกิดจำกมนุษย์ นอกจำกนี้ กำรมีศูนย์ข้อมูลสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery site -- DR site) จึงถือว่ำเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญ
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: รัฐบำลอินเดียและออสเตรเลียแนะนำให้มีแผนกู้คืนภัยพิบัติและศูนย์ข้อมูลสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ
Q22.

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตเกี่ยวกับกำรกู้คืนภัยพิบตั ิ (Disaster recovery) สำหรับหน่วยงำนของท่ำน

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

1

2

3

4

5

ไม่มีแผนกู้คืนภัย
พิบัติ

มีแผนกำรจัดทำแผนกู้
คืนภัยพิบัติ

มีกำรจัดทำแผนกู้คืน
ภัยพิบัติ

มีกำรจัดทำแผนกู้คืน
ภัยพิบัติ และมี DR
Site เพียงแห่งเดียว

มีกำรจัดทำแผนกู้คืน
ภัยพิบัติ และมี DR
Site หลำยแห่ง

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











>>ช่วงเวลาที่ศูนย์ข้อมูลหยุดให้บริการ (Data Center Downtime)

กำรแบ่งระดับศูนย์ข้อมูลช่วงบ่งบอกระดับของช่วงเวลำทีศ่ ูนย์ข้อมูลสำมำรถให้บริกำร (Uptime) หรือหยุดให้บริกำร (Downtime) โดยกำรแบ่ง
Tier ของศูนย์ข้อมูลมีตั้งแต่ Tier 1 – Tier 4 โดยค่ำ Downtime ทำให้ทรำบข้อมูลจำนวนชั่วโมงที่ศูนย์ข้อมูลไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ข้อมูลเชิงลึกในกำรนำมำใช้: Uptime Institute และ TIA นำเสนอมำตรฐำนแบ่ง Tier เป็น 4 ระดับ ส่วนรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ แนะนำให้
ปรับปรุงให้เกิด Downtime ให้น้อยลง
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติปัจจุบันและอนำคตเกี่ยวกับช่วงเวลำที่ศูนย์ข้อมูลหยุดให้บริกำร (Data Center Downtime) สำหรับ
หน่วยงำนของท่ำน
Q23.

โมเดลปัจจุบัน

โมเดลอนำคต

1

2

3

4

5

ศูนย์ข้อมูลไม่มีกำรวัด
Downtime/Uptime

ศูนย์ข้อมูลมีกำรแบ่ง
Tier และ มี
Downtime มำกกว่ำ
29 ชม./ปี

ศูนย์ข้อมูลมีกำรแบ่ง
Tier และ มี
Downtime
15-29 ชม./ปี

ศูนย์ข้อมูลมีกำรแบ่ง
Tier และ มี
Downtime
2-5 ชม./ปี

ศูนย์ข้อมูลมีกำรแบ่ง
Tier และ มี
Downtime น้อยกว่ำ
2 ชม./ปี

Agency DC











Agency DC











Ministry DC











Cross-Agency
DC











G Services











-----------------------------จบแบบสอบถำม-ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูล-------------------------
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จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

