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เกี่ยวกับเอกสารนี้ 
 เอกสารส่วนนี้ออกแบบมาเพ่ือสะท้อนมุมมองอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานต่างๆ และน าเสนอมุมมอง
ของเราเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าหรับระยะต่อไปของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data 
Modernization Project) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งส่งมอบครั้งที่ 1 ของโครงการนี้ เอกสารส่วนนี้ครอบคลุม
ภาพรวมของมาตรฐานที่น ามาประยุกต์ใช้กันทั่วโลกตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานเฉพาะประเทศ /
หน่วยงานและเป็นแนวทางแนะน าหรือปฏิบัติในประเทศนั้นๆ โดยข้อมูลเชิงลึกในระดับประเทศนั้นเป็นการ
รวบรวมจากบางหน่วยงาน และอาจไม่สะท้อนการน ามาใช้ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด รายละเอียด
ต่างๆ/องค์ประกอบย่อยของมาตรฐานเหล่านี้มีการน ามาปฏิบัติตามอย่างเป็นแบบแผนเดียวกันในหลาย
ภูมิภาคและหลายหน่วยงาน แต่มีการด าเนินงานที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องด้วยความจ าเป็นที่ต้องสร้างสมดุล
ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน 
 อย่างไรก็ตาม บางประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช
อาณาจักร และ ประเทศยุโรป ลงทุนลงแรงมากกว่าในด้านสีเขียว การประหยัดพลังงาน และ สถาปัตยกรรม
การออกแบบ ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงกว่า น าไปสู่ข้อได้เปรียบที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน เอกสารส่วนนี้ยัง
ครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความแตกต่างเล็กน้อยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพแนวปฏิบัติที่สมดุลกันจากท่ัว
โลกในการระบุตัวแปรส าคัญเพ่ือพิจารณา ในระหว่างที่ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานดังกล่าว 
ด้วยความเข้าใจที่มีต่อตลาด เอกสารนี้สรุปด้วยมุมมองเชิงลึกต่อมาตรฐานและระดับการพัฒนา จากจุดยืนของ
การน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับอภิปรายในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) และการปรับความเหมาะสมโครงร่างมาตรฐานในระยะต่อไปของโครงการ 
 

ความต้องการมาตรฐาน (Need for the Standards) 
 ปริมาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจต่างๆ 
ต้องการพ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูลมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการขยายศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จ านวนแอปพลิเคชันบนเว็บ
และโทรศัพท์มือถือที่ก าลังมีการพัฒนาและใช้งานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการพ้ืนที่เว็บมากขึ้น 
การถือก าเนิดของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น Data Analytics ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการเพ่ิมปริมาณข้อมูลที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ 
ด้วยความต้องการที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลในการขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วโลก 
ศูนย์ข้อมูลมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และพบเห็นได้เกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ 
สถาบันของรัฐ การบริการทางการเงิน มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน โทรคมนาคมและการค้าปลีก   
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ปริมาณการใช้งานศูนย์ข้อมูลทั้งหมด คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ระหว่างปี 2013 – 2019 
และ ข้อมูลออนไลน์ราว 5 เอ็กซาไบต์ในปี 2002 ได้เพ่ิมเป็น 750 เอ็กซาไบต์ในปี 2009 โดย
คาดว่าจะก้าวผ่านระดับ 35 เซตตะไบท์ ภายในปี 2021 การขยายตัวของศูนย์ข้อมูลยังถูก
ผลักดันจากพัฒนาการของการให้บริการบนคลาวด์และเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ศูนย์
ข้อมูลในระบบคลาวด์จะมีปริมาณการประมวลผลเกินกว่า 78% และศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม 
จะมีปริมาณการประมวลผลเกือบ 22% ภายในปี 2018 

 

 องค์กรเทคโนโลยีชั้นน าของโลก (เช่น Microsoft, Google, IBM และ Cisco) ได้ด าเนินการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะหลายแห่ง (Smart city) ซึ่งศูนย์ข้อมูลจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น 
ศูนย์ข้อมูลจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องตรวจจับ เพ่ือค้นหามลพิษทางอากาศที่สูงกว่า
เกณฑ ์การควบคุมระบบจราจรแบบบูรณาการ และระบบการศึกษา โดยรวมแล้ว คาดว่า จ านวนศูนย์ข้อมูลจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้ เมื่อพิจารณาการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรรมศูนย์ข้อมูล ความ
สนใจที่จะลดการใช้พลังงานและท าให้ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเพ่ิมมากข้ึนไปด้วย 
 ศูนย์ข้อมูลท างานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันของสัปดาห์ จึงท าให้อัตราการใช้พลังงานคิดเป็น 
10 – 100 เท่าของอาคารพาณิชย์ทั่วไป ราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
เพ่ิมขึ้นและมีรายงานว่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะเติบโต 7% ปีต่อปี ไปจนถึงปี 
2020  
 มีการประมาณการว่าการประหยัดที่เป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีเพียงครึ่งหนึ่ง โดยประยุกต์ใช้แนว
ปฏิบัติดีที่สุด (Best practice) สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลลงได้ 40% โดยการลดในเชิงเทคโนโลยี 
ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่แสงไฟไปจนถึงการออกแบบระบบท าความเย็นและมีหลักฐานพิสูจน์ประโยชน์ที่เกิดข้ึน
ซึ่งสามารถช่วยบริษัทบางแห่งควบคุมแนวโน้มการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล แต่เนื่องด้วยองค์กรส่วนใหญ่ยัง
ขาดแนวทางการด าเนินการแบบองค์รวมในการลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ การตระหนักถึงความ
จ าเป็นของการประหยัดพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพเท่านั้นถือว่าไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการวัดผล
ประโยชน์ส าคัญที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดล าดับการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเหล่านั้น สมาคมเช่น The Green Grid ได้พัฒนาดัชนีการวัดผล (Metric) เช่น Power Usage 
Effectiveness (PUE) หรือประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ือช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการวัดผลการลด
ค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ในอดีตเครื่องเมนเฟรมมีความต้องการด้านพ้ืนที่ในการติดตั้งที่แยก
ออกมาโดยเฉพาะ รวมถึงห้องอ านวยความสะดวกต่างๆ (Utilities room) ท าให้จ ากัดการเคลื่อนย้ายหลังการ
ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันสามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ติดตั้งได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงได้ตามความต้องการ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าระบบไปใช้งานในศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ รวมถึงสามารถปรับปรุงเพ่ือให้รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4spPwnMbRAhWKqY8KHXnnBL0QjRwIBw&url=http://gailnoppebrandon.com/supervision-3/&bvm=bv.144224172,d.c2I&psig=AFQjCNFbT8kJNUtLOI4jwSAp1emfDJWX7w&ust=1484640967414658
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มาตรฐานมีบทบาทในการแนะน าแนวปฏิบัติและความต้องการด้านประสิทธิภาพ จึงถือเป็น
กรอบการท างานส าหรับแนวปฏิบัติที่ดี  เพ่ือเอ้ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ให้บริการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

 ศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันล้วนด าเนินงานตามมาตรฐาน (Compliance standards) ที่เคร่งครัดกว่าที่ผ่าน
มา ความคาดหวังของลูกค้าต่อช่วงเวลาให้บริการ (uptime) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพ การปฏิบัติงาน 
ความม่ันคงและความปลอดภัยล้วนสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าพ้ืนที่วาง
เครื่องแม่ข่าย ใบรับรองมาตรฐาน เช่น ISO, Uptime, LEED และ SSAE16 เป็นมาตรฐานบางส่วนที่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล 
 หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั่วโลกเผชิญการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หลาย
หน่วยงานก าลังปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล หรืออยู่ในระยะการควบรวมศูนย์ข้อมูล หรือ อยู่ในระยะขยับ
ขยายศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ กลยุทธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากมาตรฐานต่างๆ ที่พวกเขาจะใช้ใน
การวางกลยุทธ์ในภาพรวมให้บังเกิดผล ตลอดจนการลงทุนในอนาคต 
 ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานที่ได้มีการด าเนินการแล้วได้รับผลเป็นอย่างดีจะมีการน าไปประยุกต์ใช้ต่อๆ ไป 
เนื่องจากปัจจัยดังนี้ 
 

 ประสบการณ์ของผู้เล่นและหน่วยงานอื่นๆ  

 ความแตกต่างเล็กน้อยในเชิงภูมิศาสตร์ ความต้องการเทคโนโลยี พฤติกรรมของหน่วยงาน ประเภท
ของข้อมูลและสภาพอากาศ  

 เทคโนโลยีที่ใช้งานและความทนทานที่ต้องการ 

 งบประมาณ 

 แนวปฏิบัติที่ดีในระดับโลก (Global best practices) 
 

 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อศูนย์ข้อมูลเริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมา ในอดีตศูนย์ข้อมูลเคยได้รับการ
ออกแบบโดยไม่ค านึงถึงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับหรือแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นนี้ท าให้ผู้ดูแลเครือข่ายหลายราย
ต้องเผชิญความท้าทายในการเลือกใช้เทคโนโลยีและตีความหมายวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้ นในศูนย์
ข้อมูลขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่หน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมั่นคงปลอดภัย และ
น่าเชื่อถือ นอกเหนือจากองค์ประกอบทางเทคโนโลยี มิติด้านความมั่นคงปลอดภัย การออกแบบ และการ
ก่อสร้าง ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ต่างจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 

 เมื่อเวลาผ่านไป มาตรฐานต่างๆ เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่าง มาตรฐานบางมาตรฐานได้รับการพัฒนา
โดยหน่วยงานสากลในมิติที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องศูนย์ข้อมูล ขณะที่บางแนวมาตรฐานเริ่มมีความโดดเด่น อัน
เป็นผลมาจากบทเรียนที่สั่งสมจากการด าเนินงานในหลากหลายกรณี 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vLy2gMvRAhWLQY8KHUXtA_AQjRwIBw&url=http://services.ricoh.com/business-challenges/infrastructure-agility/&bvm=bv.144224172,d.c2I&psig=AFQjCNH-7pL6t3u4tuT4xmYd32ia4V8Q3Q&ust=1484804987855101
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Figure 1  มาตรฐานสากลแบบต่างๆ  
 
 

 มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากการวิจัยเป็นเวลานานหลายปีและประสบการณ์จากหลากหลาย
มิติ เช่น TIA มีมาตรฐาน TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centers 
ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกที่มุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ มาตรฐานดังกล่าวมุ่งให้ผู้ออกแบบ
ศูนย์ข้อมูลใช้งานในช่วงต้นของกระบวนการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง และ ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้   

> พ้ืนที่ใช้สอยและผัง )Site space and layout) > โครงสร้างการเดินสายสัญญาณ (Cabling 
infrastructure) > ความน่าเชื่อถือเป็นล าดับชั้น (Tiered reliability) > ข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental considerations) 
 

 มาตรฐานเหล่านี้ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและให้ผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการ
ออกใบรับรอง ซึ่งในหลายกรณี หน่วยงานและบริษัทต่างๆ ให้การยอมรับเป็นมาตรฐานที่มีความส าคัญล าดับ
ต้นๆ  
  

Nabers 

US EPA 

Uptime 
Institute 

ISO 

Energystar SSAE 16 

Leed 

Open IX 

ASHRAE 

HIPAA 

ANSI/TIA 

PCI 

DC Star Audit 

ISAE 

BCA/IDA 
BICSI 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้แนะน าการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น เพราะ
การตอบสนองแนวทางที่เข้มงวดมาพร้อมกับต้นทุนจ านวนไม่น้อย ส าหรับหลายองค์กรจึงเป็น
ข้อเสนอที่ไม่คุ้มค่านัก บริษัทและผู้ให้บริการเทคโนโลยีหลายแห่งยังพัฒนาแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานเหล่านี้ ดังนั้น หากหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะมีนัยว่าพวก
เขาถูกจ ากัดการใช้บริการของบริษัทที่เลือกเพียงไม่กี่ราย ส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกใน
บางประการ ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยงานหลายแห่งจึงปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเองและเผยแพร่
แนวทางมาตรฐานของพวกเขาแก่ผู้ให้บริการ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเติบโตของระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง รวมถึงต้นทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานเฉพาะในบางมิติเท่านั้น ขณะที่เผยแพร่แนวทาง
ของตนเอง โดยอาศัยดุลยพินิจว่าแนวทางใดเหมาะสมส าหรับหน่วยงานของตน 

 

ค าจ ากัดความของ “มาตรฐาน” (Definition of “Standards”) 
 โดยทั่วไป “มาตรฐาน” ในส านวนทางธุรกิจ หมายถึง วิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลหรือ
อย่างกว้างขวาง มีการตกลงกัน หรือ เป็นที่ยอมรับในการก าหนดว่าสินค้า การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือ แนวคิดควรต้องเป็นแบบใดหรือมีพฤติกรรมแบบใด 
 

การจ าแนกประเภทหลักๆ ของค าศัพท์นี้ ประกอบด้วย  
 

o วัตถุหรือสสารซึ่งทราบคุณสมบัติในระดับที่มีความถูกต้องแม่นย าเพียงพอที่จะใช้อ้างอิงในเชิงกายภาพ
ในการวัดหรือประเมินคุณสมบัติเดียวกันของวัตถุหรือสสารอีกอย่าง 

o แนวคิด ปทัสถาน หรือหลักการที่จัดท าข้ึนผ่านข้อตกลง อ านาจ หรือ ประเพณี และใช้เป็นแบบอย่าง
หรือแบบจ าลองโดยทั่วไปในการเปรียบเทียบหรือวัดคุณภาพหรือประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติหรือ
กระบวนการ 

o นิยาม ขอบเขต หรือ หลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร อันถือเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่ยอมรับได้ในขั้น
ต่ า ทีห่น่วยงานที่มีอ านาจ )หรือ หน่วยงานมืออาชีพ หรือเป็นที่ยอมรับ( ให้การอนุมัติและติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
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 ศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องอ้างอิงมาตรฐานเพ่ือพัฒนาพันธกรณีในการด าเนินงานสิ่งก่อสร้างที่ตอบสนอง
แนวทางที่เข้มงวดและความต้องการในการปฏิบัติตามกฎธุรกิจทั่วโลก บริษัทผู้พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
ท างานร่วมกับองค์กรก ากับดูแลและมาตรฐานหลายแห่ง เพ่ือท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎ ตั้งแต่การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงความยั่งยืนและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานหรือแนวทางการออกแบบจัดท า
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นวิธีการออกแบบพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพส าหรับระบบศูนย์ข้อมูล ซึ่งอ้างอิงการ
ประเมินเกณฑ์เปรียบเทียบของศูนย์ข้อมูลที่ก าลังด าเนินงานและข้อมูลจากนักออกแบบและผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติตามกฎ ในหลายกรณี มาตรฐานสามารถบ่งชี้โอกาสลดต้นทุนในการด าเนินงานศูนย์ข้อมูล ไม่มีแนว
ทางการออกแบบใด แนะน า “วิธีหนึ่งเดียวที่ถูกต้อง” ในการออกแบบศูนย์ข้อมูล แต่มาตรฐานน าเสนอ
ข้อแนะน าในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่
หลากหลายของการออกแบบศูนย์ข้อมูล ในบางกรณียังมีการบ่งชี้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพ่ือพิจารณาการ
ออกแบบศูนย์ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 

 

ในบริบทของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ )สรอ.( มาตรฐานศูนย์ข้อมูลคือแนวทางการ
ออกแบบที่หน่วยงานที่กว้างขวางอย่าง สรอ. เป็นผู้ก าหนด และจะท าหน้าที่ดูแลการเผยแพร่
แนวทาง เพ่ือชี้น าหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติตามเกณฑ์เปรียบเทียบที่ยอมรับได้ เพ่ือ
น าไปใช้ปฏิบัติงานในอนาคต 

 

กรอบมาตรฐาน (Standards Framework) 
 กรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลเป็นแนวทางที่ครอบคลุม 6 ส่วนงาน (functional area) ในระบบนิเวศ
ทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล ส่วนงานเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบรองของศูนย์ข้อมูล 
โดยแนวคิด การติดตั้ง การสร้างความพร้อม (enablement) การดูแลรักษา และการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล
เหล่านี้ มีการควบคุมดูแลอยู่ 

 ส่วนงานแต่ละส่วนประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่ครอบคลุมขอบเขตของส่วนงานต่างๆ  
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างเหล่านี้มีความต้องการในรายละเอียด มาตรฐาน รวมทั้งองค์ประกอบย่อยที่ก าหนด
โครงสร้างในภาพรวม 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinmY2rgMvRAhXDro8KHTBeDrYQjRwIBw&url=http://icimo.com/&bvm=bv.144224172,d.c2I&psig=AFQjCNH-7pL6t3u4tuT4xmYd32ia4V8Q3Q&ust=1484804987855101
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 ส่วนงาน องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง รวมทั้งองค์ประกอบย่อยเหล่านี้ ผสานกันเป็นโครงสร้างของ
กรอบมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 ส่วนงานต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล 

 

ส่วนงานของศูนย์ข้อมูล (Functional Areas) 

 

                พลังงานและไฟฟ้า (Energy & Power) 

     

 พลังงานเป็นหนึ่ งในองค์ประกอบส าคัญที่สุดของกรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลถูก
ตั้งสมมติฐานว่าใช้พลังงานเป็น 10 – 100 เท่าของพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ จากอัตราการใช้พลังงานมหาศาลนี้ 
ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นเป้าหมายล าดับแรกของการออกแบบที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านพลังงาน ซึ่งช่วยประหยัด
เงินและลดอัตราการใช้ไฟฟ้า อันน าไปสู่งานออกแบบที่เป็นรูปแบบขยายของพ้ืนที่ส านักงานมาตรฐาน หรือ ใช้
กลยุทธ์และข้อก าหนดที่เคยท างาน “ดีพอ” ในอดีตซ้ าโดยไม่ค านึงประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในมิติเหล่านี้ 
มาตรฐานถูกก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกแทนที่การออกแบบศูนย์ข้อมูลและแนวปฏิบัติการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Energy and Power 
ประกอบด้วย การจัดการท าความเย็น ระบบท าความเย็น ระบบความร้อน การระบายอากาศและปรับอากาศ 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning หรือ HVAC) สิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ระบบหัวกระจาย
น้ าดับเพลิง (Sprinkler system) ข้อก าหนดของระบบพลังงานที่ใช้ การควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น 

Location 

Energy & Power 

Design & 
Construction 

Data Center 
Functional Areas 

Green Data Centers 
Utilization 

(Facilities, server) 

SLAs 

 



 

10 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

 

              การออกแบบและการก่อสร้าง (Design & Construction) 

 ศูนย์ข้อมูลครอบครองพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต ่1 ห้องภายในอาคาร พ้ืนทีอ่าคาร 1 ชั้นขึ้นไป ไปจนถึง
อาคารทั้งหลัง นอกเหนือจากขนาดพ้ืนที่ ในตัวศูนย์ข้อมูลนั้นจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการมาตรการความปลอดภัยที่
เข้มงวดและความปลอดภัยของข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญของข้อมูล ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ของศูนย์ข้อมูล 
อุปกรณ์ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของเครื่องแม่ข่ายติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค จัดวางเป็นแถวเดียวหลายแถว โดยมีพ้ืนที่
ทางเดิน (corridor หรือ aisle) อยู่ตรงกลาง การจัดวางแบบนี้ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงด้านหน้าและหลังของ
แต่ละตู้ได้อย่างสะดวก เครื่องแม่ข่ายมีขนาดที่แตกต่างมากหลาย ตั้งแต่เครื่องแม่ข่ายขนาด 1U ไปจนถึงแท่ง
คอนกรีตจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตั้งอย่างอิสระ ซึ่งใช้พ้ืนที่อาคารหลายตารางฟุต อุปกรณ์บางประเภท เช่น 
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมักมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับตู้แร็ค และมีการจัดวางไว้เคียงข้าง
กัน มิตินี้ครอบคลุมหลายองค์ประกอบของการออกแบบศูนย์ข้อมูล การก่อสร้าง โครงสร้างสายสัญญาณ การ
ป้องกันการรั่วไหลและอัคคีภัย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นส่วนประกอบของการออกแบบเชิงกายภาพที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามการออกแบบและการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล  

 

    การใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย (Utilization - Facilities, Servers) 
 

 ศูนย์ข้อมูล คือการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด การใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต้นทุน (cost component) และ ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on investment หรือ ROI) ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการลดจ านวนและปรับสภาพให้เหมาะสม ตัวแปรการ
ใช้ประโยชน์ (utilization parameter) ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือให้เกิดการใช้งานสูงสุดและลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวม ศูนย์ข้อมูลมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องแม่ข่าย, 
storage subsystem, networking switch, router และ firewall รวมทั้งสายสัญญาณและตู้แร็คที่ใช้จัด
ระเบียบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน หากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จะผ่าน
อายุการใช้งานไปแบบสูญเปล่า เพราะโดยพื้นฐานศูนย์ข้อมูลถูกสร้างข้ึนมา โดยค านึงถึงความต้องการข้อมูลใน
อนาคต 

 

                  ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service level agreements หรือ SLAs) 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) คือเอกสารทางกฎหมายที่ครอบคลุมมิติด้านประสิทธิภาพของ
การให้บริการศูนย์ข้อมูล โดยระบุประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลได้ท าข้อตกลงไว้ ตลอดจน 
วิธีบ่งชี้และจัดการข้อพิพาท และมาตรการเยียวยาความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพ การจัดท า SLA ทีเ่หมาะสม 
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และ การก าหนดเส้นแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนนับเป็นประเด็นส าคัญ เมื่อต้องเลือกผู้ให้บริการพ้ืนที่วางเครื่องแม่
ข่ายที่เหมาะสม ในหลายๆ กรณี SLA จัดท าขึ้นตามความต้องการต่างๆ ขององค์กรและสิ่งที่ถูกจัดเก็บอยู่
ภายในโครงสร้างของศูนย์ข้อมูล 

 

     ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน (Green Data Centers) 
 

 ศูนย์ข้อมูลสีเขียว ปฏิบัติงานและหน้าที่ผ่านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ครอบคลุมตั้งแต่ อุปกรณ์จักรกล แสงไฟ ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
)เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ เครือข่าย เป็นต้น( การมุ่งสู่ศูนย์ข้อมูลสีเขียวมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากความ
ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าจ านวนมหาศาลเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลลง แนวปฏิบัติสีเขียวจึงเป็น
แนวทางท่ีเป็นที่ยอมรับในการลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีอย่างมีนัยส าคัญ 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน 

 รายการของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อัตราการใช้พลังงานและสถานที่ (Inventory of the 
current systems, its power usage and locations) 

 แผนธุรกิจและแผนการเติบโต เพ่ือช่วยประเมินความต้องการในอนาคต (Business and growth 
plan to help forecast future needs) 

 กฎข้อบังคับด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่รัฐบาลก าหนดในปัจจุบันหรือในอนาคตในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง (Current or planned governmental energy efficiency regulations in the area) 

 ส่วนลดด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือสิ่งจูงใจทางการเงินที่รัฐบาลหรือผู้ให้บริการด้านพลังงาน
น าเสนอ (Available energy efficiency rebates or economic incentives from government 
sources or energy provider) 

 

         สถานที ่(Location) 

 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ในแง่ความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเช่าหรือ
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ การเลือกสถานที่มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลต้องตั้งอยู่
ห่างจากบริเวณใดๆ ที่ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุอาจเกิดขึ้นได้ สถานที่ใกล้ทางหลวงสายหลัก
และเส้นทางบินจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง เพ่ือบรรเทาความเสี่ยง สถานที่ตั้งจริงของศูนย์ข้อมูลควรตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 
และ ได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมรอบด้าน ประเด็นอีกด้านที่ต้องพิจารณา คือสถานที่ตั้งมีการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณใยแก้วน าแสงหลายเส้นทางและมีความหลากหลายเต็มรูปแบบกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายต่างๆ 
รวมทั้งมีพลังงานเหลือเฟือและเพียงพอกับความต้องการในระยะยาว    
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2 วิธีการของมาตรฐาน (Two Approaches to Standards) 
 มาตรฐานศูนย์ข้อมูลเป็นแนวทางในรายละเอียด อีกทั้งเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่ช่วยให้องค์กร 
หน่วยงาน และบริษัทศูนย์ข้อมูลต่างๆ สามารถก าหนดเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในแง่คุณภาพและ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทั้งนี้  ในอุตสาหกรรมที่กว้างใหญ่นี้  ไม่มีแนวทางตายตัวที่ ทุกหน่วยงานหรือองค์กร
จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากแนวทางและมาตรฐานจะแตกต่างออกไปในบริบทที่แตกต่างกัน 

 ด้วยเหตุผลข้างต้น มาตรฐานในเอกสารนี้ จึงน าเสนอใน 2 วิธีการที่แตกต่างกัน วิธีการแรก คือ 
องค์กรและสมาคมสากลได้ก าหนดแนวทาง การออกใบรับรองและข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับส่วนงาน 
(functional area) หรือองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่ใช้เป็นมาตรฐานระดับโลกในการด าเนินงาน  

 หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก าหนดวิธีการที่แตกต่างกันส าหรับข้อก าหนดของมาตรฐาน และ
อาจด าเนินงานตามมาตรฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แตเ่หมาะสมกับความต้องการขององค์กร 

 วิธีการที่ 2 คือ มาตรฐานมักได้รับการพิจารณาตามส่วนงานที่หน่วยงานนั้นๆ ควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งมีนัย
คือ แต่ละหน่วยงานต่างพัฒนาและก าหนดแนวทางและข้อก าหนดที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
หน่วยงานบางกลุ่มอย่างหน่วยงานภาครัฐ จะท างานร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
มาตรฐานในทิศทางเดียวกันตามทีภ่าคอีย่าง ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ )สรอ.( เป็นผู้ก าหนด 

A. มาตรฐานที่ก าหนดโดยองค์กรสากล (Standards by International Bodies) 

มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง (Design & Construction Standards) 

 มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลัก คือ 

 

Uptime 

มาตรฐานในภาพรวม  
 Uptime Institute เป็นผู้พัฒนามาตรฐานนี้ เพ่ือประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ข้อมูลในแง่ความ
ต้องการทางธุรกิจส าหรับความพร้อมใช้งานของระบบ ซึ่งเป็นวิธีเปรียบเทียบสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ตามประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างที่คาดหวัง หรือ ช่วงเวลาให้บริการ (uptime) ทั้งนี้ ระบบเปรียบเทียบศูนย์
ข้อมูลดังกล่าวเป็นวิธีการที่อ้างอิงกรอบแนวคิดของมาตรฐาน มิใช่รายการตรวจสอบ (Checklist) แต่อย่างใด 
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คุณลักษณะส าคัญ  

 Uptime Institute Professional Services เป็นบริษัทรายเดียวที่มีใบอนุญาตประเมินและรับรอง
งานออกแบบ สิ่งก่อสร้าง และการปฏิบัติงานที่ด าเนินอยู่ เปรียบเทียบกับ Tier Classification System และ
เกณฑ์ Operational Sustainability ของ Uptime Institute 

 Uptime Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology เป็ น เอก ส ารที่ นิ ย าม
ข้อก าหนดและผลประโยชน์ของการแบ่งระดับมาตรฐานโครงสร้างศูนย์ข้อมูลเป็น 4 Tier แต่ละ Tier 
สอดคล้องกับหน้าที่เฉพาะด้านในการด าเนินธุรกิจและก าหนดเกณฑ์การใช้พลังงาน การท าความเย็น การ
บ ารุงรักษา และ ความสามารถในการต้านทานข้อผิดพลาดที่เหมาะสม Tier ทั้งหมดเป็นระบบก้าวหน้า ซึ่งแต่
ละ Tier จะรวมข้อก าหนดของ Tier ในระดับต่ ากว่าเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ระบบ Tier เปิดกว้างต่อแนวทาง
ที่หลากหลาย ท าให้มีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองทั้งเป้าหมายในเชิงประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับตามท้องถิ่น 

 Tier I และ Tier II เป็นแนวทางเชิงยุทธวิธี ซึ่งมักมีเหตุผลจากการให้ความส าคัญต่อต้นทุนเริ่มต้น 
(first cost) และ เวลาเข้าสู่ตลาด (time to market) เหนือ ต้นทุนตลอดอายุ (life cycle cost} และ ความ
ต้องการในเชิงประสิทธิภาพ (uptime) โดยทั่วไป องค์กรที่เลือก Tier I และ Tier II มักไม่พ่ึงพาการส่งมอบ
สินค้าหรือการให้บริการแบบ real-time ส าหรับกระแสรายได้หลัก 

 Tier III และ Tier IV มักถูกเลือกใช้โดยองค์กรที่มีต้นทุนการเปลี่ยนแปลงสูง (cost of disruption) ใน
แง่เม็ดเงินจริง รวมทั้งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดและค าสั่งตามพันธกิจที่ต่อเนื่อง 

 ไม่ น าน ม านี้  Uptime Institute ได้ ป รั บ ป รุ งม าต รฐ าน  ด้ ว ย ก ารน า เส น อ  Operational 
Sustainability Standards และการแบ่งระดับเพ่ิมเติม 3 ระดับ คือ Gold, Silver และ Bronze ซึ่ งใช้
ผสมผสานกับการแบ่งระดับมาตรฐานแบบ Tier การแบ่งระดับแบบ Gold, Silver และ Bronze มุ่งเน้น
แนวทางปฏิบัติงานทีน่อกเหนือจากมาตรฐานการออกแบบที่ Tier I ถึง IV ก าหนดไว้ 

มิติส าคัญ  

 มาตรฐานของ Uptime Institute ให้ความส าคัญต่อประเด็นการใช้พลังงานและการท าความเย็น 
(Critical systems infrastructure) เป็นล าดับแรก และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล (data center 
operations) เป็นล าดับรอง 

  



 

14 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช ้ 

 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลแก่รัฐบาลมาเลเซียได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของ Uptime  

 Data Center Council ของญี่ ปุ่น ประยุกต์ใช้มาตรฐาน  Uptime และ TIA-942 ในการจัดท า
แนวทางส าหรับ Data Center Facility Standards 

 คณะกรรมการอิสระของสิงคโปร์ ก าหนดให้ผู้รับจ้างท าการประเมินศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้รับการ
รั บ ร อ ง  Accredited Tier Design (ATD)/Accredited Tier Specialist (ATS) จ า ก  Uptime 
Institute หรือเทียบเท่า 

ข้อดี 
 Uptime เป็นมาตรฐานด้านประสิทธิภาพที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล
ทั่วโลก โดยทั่วไป มาตรฐานข้อมูลภาครัฐมักน าเอาองค์ประกอบต่างๆ จากมาตรฐานของ Uptime Institute 
มาประยุกต์ใช้ 

ข้อเสีย 

 องค์กรจะต้องมีแบบทบทวนแนวปฏิบัติโดยที่ปรึกษามืออาชีพ (professional consulting practice 
review) ของ Uptime Institute และได้รับการอนุมัติแผนศูนย์ข้อมูล หรือ มีท่ีปรึกษาของ Uptime 
มาเยี่ยมสถานที่ เพื่อได้รับการจัดระดับ Tier ของ Uptime อย่างเป็นทางการ 

 ข้อก าหนดของ Tier ไม่ได้ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานโดยตรง โดยระบุใน
ทางอ้อมเป็นเพียงเป้าหมายพึงประสงค์ที่ด าเนินการต่อเนื่องส าหรับศูนย์ข้อมูลเท่านั้น 

 มาตรฐานของ Uptime Institute ขาดการชี้แจงความแตกต่างระหว่างระดับ Tier ต่างๆ ที่ชัดเจน 
ในทางตรงกันข้าม มาตรฐานอ่ืนๆ เช่น TIA-942 มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงในทุกระดับ Tier และ
ครอบคลุมองค์ประกอบมากมาย รวมถึง โทรคมนาคม สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล การติดตามผล
และการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง เช่น เอกสาร Uptime ไม่ได้ก าหนดแนวทางส าหรับทางเดินของผู้
ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (access provider entrance pathway) ขณะที่ TIA-942 ก าหนดให้
ศูนย์ข้อมูลระดับ Tier 2 ต้องมี 2 access provider entrance pathway อยู่ห่างกัน 20 เมตร )66 
ฟุต( เป็นอย่างต่ า 
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การจ าแนกประเภทศูนย์ข้อมูล: โครงสร้าง Tier ของ Uptime (Data Center Classification- Uptime 
Tier Structure) 

 ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการฟื้นสู่สภาพปกติของศูนย์ข้อมูล มักเรียกว่า ช่วงเวลาให้บริการ 
(uptime) และมีการแบ่งระดับด้วย Tier การแบ่งระดับ Tier ของศูนย์ข้อมูลมีต้นก าเนิดจาก Uptime 
Institute แหล่งรวมองค์ความรู้ด้านศูนย์ข้อมูลผู้เผยแพร่แนววิทยาการเพ่ือนิยามความคาดหวังในแง่ uptime 
และก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุระดับประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน ระดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น ในบางครั้งระดับความพร้อมใช้งานที่พึงประสงค์ไม่สะท้อน
ความเป็นจริง เมื่อมีการใช้งบลงทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนด Tier ของ Uptime Institute มี
ประโยชน์มหาศาลต่อผู้ท าหน้าที่วางแผน เพราะมาตรฐานนี้ได้กลายเป็นวิธีการที่เป็นแบบแผนเดียวในการ
ประเมินข้อก าหนดต่างๆ ก าหนดงบประมาณเบื้องต้นและสื่อสารความต้องการกับสถาปนิกและวิศวกร 

 แต่ละ Tier ยังมีข้อแนะน าเกี่ยวกับระบบย่อยด้วย เช่น ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 4 จาก 17 
ประเภทที่แยกกันภายในโครงสร้างข้อก าหนด Tier และแต่ละประเภทก าหนดขอบเขตที่สอดคล้องกับ Tier I, 
II, III หรือ IV ดังนั้น ผู้วางแผนและผู้รับจ้างสามารถสื่อสารกันโดยใช้นิยามและข้อก าหนดชุดเดียวกันในแต่ละ
ส่วนของศูนย์ข้อมูล ระดับ Tier ในด้านความน่าเชื่อถือของศูนย์ข้อมูลเป็นการสื่อสารที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุด
ในการวัดความสามารถเพ่ือรับมือสภาวะวิกฤต (business critical) และ ความทนทานต่อข้อผิดพลาด (fault 
tolerant) ของศูนย์ข้อมูล ตารางด้านล่างจากเอกสารของ Uptime Institute เปรียบเทียบคุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ของ Tier ต่างๆ ควบคู่กัน อัตราส่วนราคาต่อความพร้อมใช้งาน (price to availability ratio) 
กระโดดขึ้นไปมากที่สุดจาก Tier II ไปยัง Tier III โดยแม้ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นถึง 
50% ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน จึงมีศูนย์ข้อมูลระดับ Tier IV น้อยมาก เพราะต้นทุนสูงเกินกว่าที่จะด าเนินการได้ 
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Tier I: 
Basic 

Tier II: 
Redundant 

Components 

Tier III: 
Concurrently 
Maintainable 

Tier IV:  
Fault Tolerant 

จ านวนวงจรจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
(Number of delivery paths) 

Only 1 Only 1  1 active 2 active 

เครื่องส ารองต่อขนาน 
(Redundant components) 

N N + 1 
1 passive 

N + 1 
2 (N + 10) S + S 

อัตราส่วนพ้ืนที่รองรับต่อพื้นยก 
(Support space to raised floor 

ratio) 
20% 30% 80-90% 100% 

ก าลังไฟฟ้าเริ่มต้น 
(Initial watts/ft) 

20-30 40-50 40-60 50-80 

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
(Ultimate watts/ft) 

20-30 40-50 100-150 150+ 

ความสูงพื้นยก 
(Raised floor height) 

12" 18" 30-36"  30-36" 

การรับน้ าหนักของพื้น 
(Floor loading) pounds/ft 

85 100 150 150+ 

แรงดันไฟฟ้า 
(Utility voltage) 

208,480 208,480 12-15kV 12-15kV 

จ านวนเดือนที่ใช้ด าเนินการ 
(Months to implement) 

3 3 to 6 15-20 15-20 

ปีแรกที่เริม่ใช ้
(Year first deployed) 

1965 1970 1985 1995 

ค่าใช้จ่ายก่อสรา้งต่อพื้นยก 1 ฟุต 
(Construction $/ft raised floor) 

$450 $600 $900 $1,100 + 

ช่วงเวลาหยดุท างานต่อปี 
(Annual IT downtime due to site) 

28.8 hours 22.0 hours 1.6 hours 0.4 hours 

ความพร้อมใช้งาน 
(Site availability)  

99.671% 99.749% 99.982% 99.995% 

 

Figure 3 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ Tier ส าหรับตัวแปรการออกแบบศูนย์ข้อมลู  
ที่มา: Uptime Institute 
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Tier I (Basic) (N*): 

มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็นชุดเดียว ไม่มีเครื่องส ารองต่อขนานในระบบ ความพร้อมใช้งาน 
99.671% อ่อนไหวต่อการรบกวนระบบจากทั้งกิจกรรมที่อยู่ในและนอกเหนือแผน UPS หรือ generator เป็น
ระบบโมดูลเดียวที่มีจุดเดียวที่ท าให้ระบบล้มเหลว (single point of failure) อยู่หลายจุด การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมประจ าปีส่งผลให้ต้องปิดระบบทั้งหมด 

Tier II (Redundant Components) (N+1): 

“ความต้องการบวก 1 (Need plus one)” มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็นชุดเดียว มีเครื่องส ารองต่อ
ขนานในระบบ อ่อนไหวต่อการรบกวนระบบต่ ากว่าเล็กน้อย ความพร้อมใช้งาน 99.749% ในการบ ารุงรักษา
วงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าหลัก (critical power path) และส่วนอื่นๆ ของโครงสร้างศูนย์ข้อมูล ท าให้ต้องปิดระบบ
ประมวลผล (processing shutdown) 

Tier III (Concurrently Maintainable) (N+1): 

มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็น 2 ชุด แต่มีเพียงชุดเดียวที่พร้อมท างาน (active) สามารถรองรับ
กิจกรรมใดๆ ของศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในแผนโดยไม่หยุดการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องส ารองต่อ
ขนานในระบบที่สามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบ 
(concurrently maintainable) ด้วยความพร้อมใช้งาน 99.982% ศูนย์ข้อมูลระดับ Tier III มักถูกออกแบบ
เพ่ือปรับระดับขึน้เป็น Tier IV เมื่อค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม  

Tier IV (Fault Tolerant) 2(N+1): 

S+S* มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็นที่พร้อมท างาน (active) 2 ชุด มีเครื่องส ารองต่อขนานในระบบ 
ความพร้อมใช้งาน 99.995% โครงสร้างศูนย์ข้อมูลสามารถทนทานระบบหรือเหตุล้มเหลวที่อยู่นอกเหนือความ
คาดหมายในกรณี เลวร้ายที่ สุด 1 ครั้งเป็นอย่างต่ า โดยไม่มีผลกระทบต่อ critical load นอกจากนี้ 
S+S=System+System คือ ระบบ UPS ที่ท างานแยกกัน 2 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีเครื่องส ารองต่อขนาน 
(N+1) ส่งผลให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดต้องรองรับการจ่ายไฟ 2 แหล่งพร้อมกัน (dual power input) 
วิธีการนี้รองรับแนวคิดระบบไอทีที่ต้องการความพร้อมใช้งานสูง  เช่น CPU clustering วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แบบ RAID และ DASD ตลอดจน ระบบสื่อสารส ารอง เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน และ
ความสามารถในการให้บริการในระดับสูง 

หมายเหตุ: Uptime Institute นิยาม “N” คือ “ความต้องการ (Need)” และ “S” คือ “ระบบ (System)” 
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TIA-942 

มาตรฐานในภาพรวม  
 Telecommunications Industry Association (TIA) ร่ วม กั บ  American National Standards 
Institute (ANSI) จัดท าเอกสารอ้างอิงส าหรับค าศัพท์เฉพาะทางที่พบเห็นทั่วไปและแนวปฏิบัติในการออกแบบ 
โดยเป็นกรอบการท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่แนะน า และ การส ารองเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายด้านไอทีและเพ่ือพัฒนางานออกแบบและแนวทางด าเนินงานที่
เหมาะสมที่สุด 

คุณลักษณะส าคัญ  

 ระบุข้อก าหนดทางเทคนิคในการออกแบบหรือก่อสร้างศูนย์ข้อมูล  

 มาตรฐาน TIA มุ่งเน้นเรื่องการเดินสายสัญญาณ และการวางแผนการใช้พ้ืนที่ศูนย์ข้อมูล เป็นล าดับ
แรก โดยให้ความส าคัญต่อโครงสร้างระบบศูนย์ข้อมูลที่ส าคัญ สถาปัตยกรรม และการเลือกสถานที่ตั้ง 
เป็นล าดับรองลงมา 

 

มิติส าคัญ  
 นอกเหนือจากการเดินสายสัญญาณ รายละเอียดอ่ืนที่ส าคัญในการแบ่งระดับมาตรฐานแบบ Tier ของ 
TIA มีการก าหนดขอบเขตอย่างเฉพาะเจาะจงมาก ครอบคลุมการก่อสร้างในเชิงกายภาพ พลังงานไฟฟ้า การ
ท าความเย็น การติดตามการรักษาความปลอดภัย ระบบส ารอง การดูแลรักษา และการเริ่มด าเนินงาน 

 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  

 TIA-942 เป็นมาตรฐานระดับ American National Standard (ANS) สนับสนุนความต้องการด้าน
โครงสร้างของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน TIA-942-A เป็นที่คุ้นเคยและมีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น น า TIA-942 มาใช้ในการอ้างอิงเช่นกัน Data Center Council 
ของญี่ปุ่น น าทั้งมาตรฐาน Uptime และ TIA-942 มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแนวทาง Data Center 
Facility Standards ของตนเอง  
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ข้อดี 

 การแบ่งระดับ Tier และข้อก าหนดผู้ตรวจสอบส าหรับองค์ประกอบส ารองและความพร้อมใช้งานใน
แต่ละระดับมีความเฉพาะเจาะจงและลึกในรายละเอียด  

 มาตรฐาน TIA-942 มีการออกใบรับรองโดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการ คือ Telecommunications 
Industry Association (TIA) ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ Uptime Institute 

 

ข้อเสีย 

 ข้อก าหนด Tier ไม่ได้ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานในศูนย์ข้อมูลโดยตรง โดย
ระบุในทางอ้อมเป็นเพียงเป้าหมายพึงประสงค์ท่ีด าเนินการต่อเนื่องส าหรับศูนย์ข้อมูลเท่านั้น 

 ครอบคลุมขอบเขตของมาตรฐานในกรอบที่แคบกว่า เมื่อเทียบกับ BICSI เช่น ขณะที่ BICSI พูดถึง
เครื่องกล ไฟฟ้า สถานที่ตั้งและความปลอดภัย แต่มาตรฐาน TIA ไม่ครอบคลุมมิติเหล่านี้เลย 

 

BICSI 

มาตรฐานในภาพรวม 
 Building Industry Consulting Service International standards (BICSI) ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือใช้ในการออกแบบและด าเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยอาศัยมาตรฐานที่มีใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในองค์กร
ภายนอก เช่น  มาตรฐานจาก American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE) ทั้งนี้ BICSI ถือเป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับค าศัพท์เฉพาะทางที่พบเห็นได้ทั่วไปและแนว
ปฏิบัติส าหรับการออกแบบ อีกทั้งเป็นกรอบการท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่แนะน า และ การ
ส ารองเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายด้านไอทีและเพ่ือพัฒนางาน
ออกแบบและแนวทางด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด 

 

คุณลักษณะส าคัญ  
 มาตรฐานนี้มีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดกว่า Uptime และมีความคล้ายคลึงกับ TIA-942 ส่วน
ที่แตกต่างจากมาตรฐาน Uptime และ TIA คือ มาตรฐาน BICSI ไม่มีระบบแบ่งระดับมาตรฐานแบบ Tier แต่
ก าหนดความพร้อมใช้งานส าหรับระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลเป็น 5 ระดับชั้น คือ F0 – F5 F0 คือศูนย์ข้อมูลที่
มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าชุดเดียว โดยไม่มี UPS ทั้งนี้ F1 – F5 ลอกเลียนโครงสร้าง Tier ที่พบเห็นใน Uptime 
และ TIA 
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มิติส าคัญ 

 แม้ TIA-942 จ ากัดขอบเขตมาตรฐานอยู่ที่โครงสร้างการเดินสายสัญญาณ ความน่าเชื่อถือ การวางผัง 
และ ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ BICSI 002-2010 ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม ระบบเครื่องกล 
ไฟฟ้า และโทรคมนาคม ระบบความร้อน การวางผัง และความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลด้วย อีกทั้ง
เจาะลึกลงในรายละเอียดยิ่งกว่ามาตรฐาน TIA-942 และอาจถือเป็นกรอบการปฏิบัติในระดับต่อไป 

 มิติอ่ืนๆ ที่มาตรฐานนี้ครอบคลุม ได้แก่ การวางแผนใช้พ้ืนที่ (space planning) การเลือกสถานที่ตั้ง 
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล เช่น การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน กระบวนการ
ออกแบบเรื่องความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน   

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  
 มาตรฐาน BICSI มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมถึงในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้บาง
ประเทศ เช่น ชิลี และ โคลอมเบีย เป็นต้น 

 

ข้อดี  

 ครอบคลุมขอบเขตมาตรฐานในวงกว้าง เมื่อเทียบกับ TIA-942 เช่น ขณะที่ BICSI ระบุข้อก าหนดด้าน
เครื่องกล ไฟฟ้า สถานที่และความปลอดภัย แต่มาตรฐาน TIA ไม่กล่าวถึงหัวข้อเหล่านี้ 

 ในจุดที่แตกต่างจากการแบ่งระดับ Tier ของ Uptime Institute, TIA-942 และ EN 50600 BICSI 
002-2014 ฉบับปี 2014 ได้มีการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองประเด็นการท าความเย็นด้วยของเหลว 
(liquid cooling) ซึ่งอ้างอิงถึงคู่มือ ASHRAE Datacom Series 2 ฉบับนี้อย่างเปิดเผย คือ Thermal 
Guidelines for Data Processing Environments ตีพิมพ์ครั้งที่ 3 และ Design Considerations 
for Datacom Equipment Centers ตีพิมพ์ครั้งที่ 2  

 

  



 

21 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

การเปรียบเทียบ 3 มาตรฐาน: Uptime Institute, TIA 942 และ BICSI 

 Uptime institute: 
Data Center Site 
Infrastructure Tier 
Standard: Topology 

ANSI/TIA‐942‐A (2012) 
Telecommunications 
Infrastructure Standard 
for Data Centers 

ANSI/BICSI 002‐2011 
Data Center Design and 
Implementation Best 
Practices 

เป้าประสงค ์ มาตรฐานบนพ้ืนฐานของ
ผลลัพธ์  

มาตรฐานอตุสาหกรรมแบบ
เปิด 

มาตรฐานอตุสาหกรรมแบบ
เปิด 

ประเภท การแบ่งระดบัมาตรฐาน
ตามผลลัพธ์ 

มาตรฐาน มาตรฐาน 

ความเป็นกลางของผู้ขาย มี ไม่ม ี มี 
มิติท่ีครอบคลุม ศักยภาพส ารอง – วงจร

จ่ายก าลังไฟฟ้า – 
พลังงาน – การจัดเก็บ
ข้อมูล – การบริหาร
จัดการภาวะไฟฟ้าดับ
(outage management) 
– การบ ารุงรักษา
โครงสร้าง – การท าความ
เย็น – เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า/เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า  

  
 

บทปกติ TIA-942-A 
(กฎเกณฑ)์ – ภาพรวมของ
การออกแบบศูนย์ข้อมูล – 
โครงสร้างระบบสายสัญญาณ
ศูนย์ข้อมูล – พื้นที่
โทรคมนาคมศูนย์ข้อมลูและ
รูปแบบการเช่ือมต่อที่
เกี่ยวข้อง – ระบบ
สายสญัญาณศูนย์ข้อมูล – 
การเดินสายสัญญาณศูนย์
ข้อมูล – ระบบส ารองศูนย์
ข้อมูล  
• ภาคผนวก TIA-942-A 
(สาระ) – ข้อพิจารณาเพื่อ
ออกแบบการเดิน
สายสญัญาณ – ข้อมูลส าหรับ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต – 
การประสานงานแผนอุปกรณ์
กับวิศวกรอื่นๆ – การ
พิจารณาพื้นที่ศูนย์ข้อมูล – 
การพิจารณาเลือกสถานท่ีตั้ง
ศูนย์ข้อมูลและการออกแบบ
อาคาร – การแบ่งระดับ
โครงสร้างศูนย์ข้อมูล – 
ตัวอย่างงานออกแบบศูนย์
ข้อมูล 

บทปกติ BICSI 002  
– การวางแผนการใช้พื้นที่ – 
การเลือกสถานท่ีตั้ง – 
สถาปัตยกรรม – โครงสร้าง – 
ระบบไฟฟ้า – เครื่องกล – 
การป้องกันอัคคีภัย  
• ภาคผนวก BICSI 002 – 
กระบวนการออกแบบ – 
ความน่าเชื่อถือและความ
พร้อมใช้งาน – ความ
ปลอดภัย – ระบบอัตโนมัติ
ภายในอาคาร – โทรคมนาคม 
– เทคโนโลยีสารสนเทศ – 
การเริม่ด าเนินงาน – การ
บ ารุงรักษาศูนย์ข้อมลู 
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EN 50600 

มาตรฐานในภาพรวม 
 มาตรฐาน EN 50600 ท าการจ าแนกประเภทของการออกแบบด้านการจ่ายก าลังไฟฟ้า การควบคุม
สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างสายสัญญาณโทรคมนาคม (cabling infrastructure) 

 มาตรฐาน EN 50600 ประกอบด้วย 7 ส่วน ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของโครงสร้างศูนย์ข้อมูล  

 EN 50600-1: แนวคิดท่ัวไปส าหรับการออกแบบและข้อก าหนด (General concepts for design 
and specification) 

 EN 50600-2-1: การก่อสร้างอาคาร (Building construction) 

 EN 50600-2-2: การจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power distribution) 

 EN 50600-2-3: การควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental control) 

 EN 50600-2-4: โครงสร้างสายสัญญาณโทรคมนาคม (Telecommunications cabling 
infrastructure) 

 EN 50600-2-5: ระบบรักษาความปลอดภัย (Security systems) 

 EN 50600-3-1: ข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการและปฏิบัติงาน (Management and operational 
information) 
 

คุณลักษณะส าคัญ  
 EN 50600 เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้อย่างเป็นแบบแผนเดียวกันภายในทวีปยุโรป และเอ้ือให้ผู้วางแผน 
ผู้ประกอบการและลูกค้าของศูนย์ข้อมูล ได้รับความแน่นอน ความชัดเจน และ โดยเฉพาะ ความสามารถใน
การเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นมิติที่ส าคัญที่สุดจากทั้งหมด การสนับสนุนการวางแผนและทางเลือกของใบรับรองเคย
มีให้เลือกใช้ได้ในอดีต แต่ประเด็นเหล่านี้มีความยากล าบากในการเปรียบเทียบ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ได้กับบาง
มิติหรือระบบเท่านั้น 
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มิติส าคัญ  
 EN 50600 ครอบคลุมส่วนประกอบและมิติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่ตัวอาคารเอง 
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ไปจนถึง การป้องกันอัคคีภัย และ ตั้งแต่การเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ไป
จนถึงการควบคุมการเข้าถึง มิติที่กล่าวถึง ยังประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ ความพร้อมของตัว
แปรพ้ืนฐาน (fundamental parameters availability) และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน อีกแง่มุมในมาตรฐานนี้ คือ การจัดท าแนวทางส าหรับกระบวนการบริหารจัดการ
รายวัน มาตรฐานนี้ในหลายๆ ส่วนมีการนิยามความพร้อมใช้งานออกเป็น 4 ประเภท รวมทั้งความปลอดภัย 4 
ประเภท และ มีการจ าแนกปริมาณการใช้พลังงานเป็นหลายระดับ ซึ่งจ าเป็นต่อการสรุปผลประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละมิติและระบบแสดงให้เห็นถึงระดับความยืดหยุ่นที่ดี ท าให้สามารถ
จ าแนกประเภทได้อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการ สถานที่ตั้งและโมเดล
ธุรกิจของศูนย์ข้อมูล 

 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  

 ศูนย์ข้อมูลหลายแห่งในยุโรปได้รับการรับรองมาตรฐานนี้  

 

ข้อดี  

 ถือเป็นมาตรฐานการออกแบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเดียวที่มีการสร้างความพร้อมด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ส าหรับตัวชี้วัดความส าเร็จด้านประสิทธิภาพพลังงานทั้งหมด  

 ก าหนดระบบจ าแนกประเภทความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยทางกายภาพท่ีเข้าใจง่าย 

 น าเสนอหลักการในการออกแบบส าหรับผู้ออกแบบและเจ้าของศูนย์ข้อมูล 

 เป็นแนวทางในกระบวนการคัดเลือกตัวแปรส าหรับการออกแบบศูนย์ข้อมูลในภาพรวมที่จ าเป็น  

 ก าหนด เกณ ฑ์ การออกใบรับ รองที่ มุ่ ง เน้ นการไม่ แสวงหาผลก าไร (non-profit oriented 
certification criteria) 
 

ข้อเสีย  

 ให้ความส าคัญกับยุโรปเป็นหลัก (EU centric) 

  



 

24 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

LEED 

มาตรฐานในภาพรวม 
 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เป็นระบบรับรองอาคารสีเขียวอัน
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล มีการพิสูจน์ยืนยันโดยหน่วยงานภายนอกว่าอาคารหรือชุมชนได้รับ
การออกแบบและก่อสร้างตามกลยุทธ์ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพในทุกๆ ดัชนีวัดที่ส าคัญ เช่น การประหยัด
พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้น้ า การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
อาคาร รวมทั้งการดูแลทรัพยากรและการตอบสนองต่อผลกระทบจากตัวอาคารอย่างรวดเร็ว  

 LEED ซึ่งพัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ของสหัฐอเมริกา ท าให้เจ้าของอาคาร
และผู้ให้บริการมีกรอบของมาตรฐานที่กระชับ ในการบ่งชี้และด าเนินการออกแบบอาคารสีเขียวที่ใช้งานได้จริง
และวัดผลได้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการก่อสร้าง การปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา 

คุณลักษณะส าคัญ  
 LEED เป็นระบบคะแนนที่ประเมินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสีเขียว ระบบนี้แบ่งเป็น 5 มิติ
พ้ื น ฐ า น  คื อ  Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Materials and 
Resources และ Indoor Environmental Quality อาคารต่างๆ จะได้รับคะแนนตามขอบเขตที่อาคารผ่าน
เกณฑ์ความยั่งยืนต่างๆ ยิ่งได้รับคะแนนมาก จะท าให้ได้รับการรับรองในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ Certified, 
Silver, Gold จนถึง Platinum 

 โครงการที่ด าเนินงานตามมาตรฐาน LEED มักได้รับคะแนนจากการปฏิบัติตามเกณฑ์บังคับ 
(prerequisite) และเครดิตใน 9 ด้านของการประเมินผลเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ตั้งแต่กระบวนการบูรณาการ 
ไปจนถึง คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เกณฑ์บังคับถือเป็นองค์ประกอบจ าเป็น หรือกลยุทธ์อาคารสีเขียว
ที่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในโครงการใดๆ ที่ได้รับการรับรองจาก LEED เครดิตเป็นองค์ประกอบทางเลือก หรือ กล
ยุทธ์ที่โครงการต่างๆ สามารถเก็บสะสมคะแนนเพื่อได้มาซึ่งใบรับรอง LEED  

 เครดิตได้รับการพัฒนาจากการรับฟังความเห็นของสาธารณชน บอร์ด USGBC สมาชิกสภาในวงกว้าง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายรอบ เมื่อตลาดมีความพร้อมมากขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีให้เลือกใช้อย่าง
แพร่หลาย เครดิตจึงปรับตัวตามเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคาร  

 จากจ านวนเครดิตที่ได้รับ โครงการจะได้รับ 1 ใน 4 การจัดระดับ LEED คือ LEED Certified, LEED 
Silver, LEED Gold หรือ LEED Platinum ระบบแบ่งระดับ LEED ใช้ได้กับอาคารทั้งหมดในทุกระยะของการ
พัฒนาและมุ่งสร้างความท้าทายให้แก่ทีมด าเนินโครงการและกระตุ้นการคิดนอกกรอบ 
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มิติส าคัญ  
 LEED เป็นกรอบในการก าหนดและด าเนินการออกแบบอาคารสีเขียว ก่อสร้าง และบริหารจัดการ 
โดยให้ความส าคัญใน 7 มิติส าคัญ  

 ความยั่งยืนของสถานที่ตั้ง (Sustainable sites) 

 ประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water efficiency) 

 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and atmosphere) 

 วัสดุและทรัพยากร (Materials and resources) 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor environmental quality) 

 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and design) 

 ความเร่งด่วนส่วนภูมิภาค (Regional priority)  

 อาคารแต่ละแห่งจะได้รับคะแนนตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ต่อมนุษย์  

 Certified (40-49) 

 Silver (50-59) 

 Gold (60-79) 

 Platinum (80+) 

ข้อดี  

 ใบรับรอง LEED สร้างความมั่นใจในการประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้นในสถานที่ต่างๆ ที่เราใช้ชีวิต ท างาน เรียนรู้ เล่นสนุกและเคารพบูชา 
การยกระดับประเด็นความยั่งยืนในระดับโลกของ LEED ได้รับการออกแบบมาเพ่ือบรรลุประสิทธิภาพ
สูงในมิติส าคัญที่ เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบต่อไตรก าไรสุทธิ (triple 
bottom line) โดยให้ความส าคัญกับผู้คน โลกและก าไรเหนือสิ่งอื่นใด 

 ใบรับรอง LEED เป็นการรับประกันว่าทั้งอาคารสร้างใหม่และที่มีอยู่เดิมจะมีประสิทธิภาพสูงในมิติ
ส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 อาคารที่มีตรารับรอง LEED จะคอยก าหนดมูลค่าตลาดส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์อย่าง
สม่ าเสมอในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ มิติด้านความยั่งยืน ถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การประเมินราคาตลาดของกลุ่มสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน LEED สามารถช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร อีกทั้งเปลี่ยน
เส้นทางปฏิกูลมากกว่า 80 ล้านตันให้พ้นไปจากพ้ืนที่ฝังกลบ อาคารที่ได้รับการรับรองระดับ LEED 
Gold ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 1 ใน 4 และผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยลง 34% 



 

26 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

 LEED ช่วยสร้างพ้ืนที่ที่ดีต่อสุขภาพ จนสามารถเพ่ิมอัตราการจ้างงาน อัตราการคงอยู่  (retention 
rate) และประสิทธิภาพการท างานในหมู่พนักงาน โดยวิธีปล่อยอากาศบริสุทธิ์ให้เข้ามาในอาคารและ
ท าให้ได้รับแสงแดด 

 อาคารที่ผ่านการรับรอง LEED สามารถดึงดูดผู้เช่า โดยอัตราค่าเช่าอาคารที่มีตรารับรอง LEED อยู่
ในช่วงตั้งแต่ราคาเฉลี่ย ไปจนถึงสูงกว่าราคาเฉลี่ย 20%  

 การเปรียบเทียบในระดับเดียวกัน: อาคาร LEED มีการเปรียบเทียบกันทั่วโลก เช่น อาคารที่ได้รับการ
รับรอง LEED ในอินเดีย ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันและมีโครงสร้างคุณภาพสูงเหมือนอาคารที่ผ่านการ
รับรอง LEED ในสหรัฐอเมริกา จีน หรือประเทศอ่ืนๆ  

ข้อเสีย  

 LEED เป็นเครื่องมือประเมินอาคารสีเขียวในสหรัฐอเมริกา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงโดย
เจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมอาคารสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 10 พ้ืนที่มหานครใหญ่ที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม อาคารที่ผ่านการรับรอง LEED ยังไม่สามารถเจาะตลาดหลักในขนาดเล็ก
และกลางได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ เสียงวิพากย์วิจารณ์ระบุว่าระบบแบ่งระดับ LEED ไม่อ่อนไหวและ
ไม่หลากหลายพอในแง่สภาพแวดล้อมตามท้องที่ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและน้ าจากมหานครนิวยอร์ค พบว่า การรับรองมาตรฐาน LEED 
ไมช่่วยให้อาคารใช้พลังงานหรือน้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอไป บ่อยครั้งที่พยายามท าให้ได้รับ
การรับรอง LEED ต้นทุนการออกแบบเบื้องต้นและการก่อสร้างมักสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังไม่มี
ส่วนประกอบอาคารที่ตรงกับข้อก าหนดมาตรฐาน LEED ให้เลือกใช้เพียงพอ การขอการรับรอง LEED 
ส าหรับโครงการใด ถือเป็นต้นทุนเพ่ิมเติมในตัวเองเช่นกัน ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้มาในรูปของการ
ติดต่อสื่อสารกับ USGBC การใช้บริการที่ปรึกษาช่วยเหลือด้านการออกแบบส าหรับมาตรฐาน LEED 
และการจ้างมืออาชีพด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ผ่านการรับรอง Commissioning Authority 
(CxA) โดยทั้งหมดนี้ไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่ในโครงการที่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ยกเว้น
ต้องการได้รับระดับมาตรฐาน LEED 

 มาตรฐาน LEED เป็นเครื่องมือส าหรับการออกแบบ มิใช่เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่
รองรับสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง แม้ฉบับปรับปรุงล่าสุดพยายามแก้ไขจุดอ่อนนี้บางส่วนก็ตาม 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ออกแบบอาจเลือกวัสดุหรืองานออกแบบที่จะท าให้ได้รับคะแนน LEED แม้ไม่ใช่ตัวเลือก
ที่เหมาะสมกับสถานที่ตั้งหรือสภาพอากาศที่สุด นอกจากนี้ LEED ไม่รองรับพลังงานที่เฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุผลที่มาตรฐานนี้ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเท่านั้น ผู้ก่อสร้างจึงมีอิสระที่จะเลือกวิธีการที่
จะท าให้ได้รับคะแนนตามประเภทต่างๆ 
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Green Globes 

มาตรฐานในภาพรวม 
 Green Globes เป็นโปรแกรมส าหรับอาคารพาณิชย์ที่สามารถด าเนินการผ่านทางเว็บ ซึ่งครอบคลุม
การประเมินอาคาร ณ สถานที่จริง (on-site building assessment) โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จาก Green Building Initiative (GBI) โปรแกรมนี้ให้การรับรองอาคารหลากหลายขนาดและประเภท รวมถึง 
ศูนย์ข้อมูล ส านักงาน พ้ืนที่ เอนกประสงค์ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันประถมและมัธยมศึกษา (K-12) 
สิ่งก่อสร้างของรัฐ และร้านขายของช า รายชื่อบางส่วนของอาคารที่ผ่านการรับรองของ Green Globes 
สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ GBI 

คุณลักษณะส าคัญ  
 Green Globes NC เป็นนิยามที่ใช้กับสิ่งก่อสร้างใหม่ และ Green Globes CIEB ใช้ส าหรับการ
ปรับปรุงต่อเนื่องของอาคารเดิม ทั้ง 2 โปรแกรมผสานเกณฑ์การประเมินกับหน้าจอออนไลน์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ 
และ กระบวนการออกใบรับรองโดยหน่วยงานภายนอกที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมนี้เข้าไว้ด้วยกัน 

ลักษณะโปรแกรม Green Globes 

 ซอฟต์แวร์ออนไลน์โต้ตอบที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเพื่อประเมินความยั่งยืนของอาคาร  

 เกณฑ์การประเมินสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรา ENERGY STAR  

 คู่มือ “แนวปฏิบัติที่ดี” ส าหรับออกแบบ ก่อสร้างและปฏิบัติงาน 

 โต้ตอบทันทผี่านรายงานอัตโนมัติพร้อมแนวทางปรับปรุงอาคาร  

 การตรวจสอบอาคารโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการฝึกอบรมโดย GBI เพ่ือก าหนดระดับและการออก
ใบรับรอง 

 การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการรับรองส าหรับเป็น Green Globes Professionals (GGPs) และ 
Green Globes Assessors (GGAs) 

สเกลการแบ่งระดับ Green Globes 

 สเกลเดียวกันนี้ใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งระดับส าหรับทั้ง Green Globes NC และ CIEB อาคารต่างๆ 
จ าเป็นต้องมีคะแนน 35% เป็นอย่างต่ า เพ่ือได้รับการรับรอง โดยมีการแบ่งระดับดังนี้ 

 85-100% = 4 Green Globes 

 70-84% = 3 Green Globes 

 55-69% = 2 Green Globes 

 35-54% = 1 Green Globe 
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มิติส าคัญ  

กระบวนการประเมินและรับรองมีประโยชน์หลายประการดังนี้  

 ความเห็นออนไลน์และจากผู้ประเมินบ่งชี้โอกาสในการลดต้นทุนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  

 มูลค่าทางการตลาด/การประชาสัมพันธ์ของใบรับรอง สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร  

 ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ มีคุณสมบัติได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 อาคารมีโอกาสขายได้มากข้ึน 
 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา – รัฐบาลกลางยอมรับความสามารถของ GBI และ Green Globes ที่ช่วยให้
ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานส่วนกลางหลายแห่งด าเนินงานตาม Green 
Globes เ ช่ น  Department of Interior, Department of Health and Human Services, State 
Department, General Services Administration (GSA) และ Department of Veterans Affairs ในปี 
2012 GSA ได้เผยแพร่ผลการประเมินที่จัดท าขึ้นทุก 5 ปี เพ่ือจัดระดับการประเมินอาคารสีเขียวและระบบ
ก า ร รั บ ร อ ง  ม า ต ร ฐ า น  ANSI (ANSI/GBI 01-2010: Green Building Assessment Protocol for 
Commercial Buildings) ซึ่งเป็นรากฐานของ Green Globes ฉบับล่าสุด ได้รับการพิจารณาว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐในส่วนสิ่งก่อสร้างใหม่ มากกว่าแผนงานอ่ืนๆ แม้กระทั่ง LEED ขณะที่ 
Green Globes ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิม 

รัฐบาลของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น – เทศบาลและรัฐหลายแห่งก าหนดหรือส่งเสริมการรับรองอาคารสีเขียว เป็น
แนวทางในการเพิ่มแนวปฏิบัติอาคารสีเขียว โดย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2011 23 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้
ผ่านกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ค าสั่งฝ่ายบริหาร (executive order) ที่ อ้างอิงหรือครอบคลุมถึง Green 
Globes เป็นการเฉพาะ 

องค์การนอกภาครัฐ (NGO) – องค์กรนอกภาครัฐถือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนอาคารสีเขียวและการเก็บข้อมูล
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น Global Reporting Initiative จัดท าแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสื่อสารประเด็น
รอยเท้านิเวศน์ (ecological footprint) อีกทั้งก าลังท างานเพ่ือจัดท ารายงานดังกล่าวเผยแพร่เป็นประจ า
เหมือนรายงานทางการเงิน ขอบเขตของรายงานดังกล่าวครอบคลุมมากกว่าประเด็นของอาคารเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการประเมินพลังงานในการปฏิบัติงาน ประเด็นแหล่งพลังงาน และการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนใช้
มาตรฐาน Green Globes เป็นหลักในการพิจารณา 

การใช้น ้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ (reclaimed water) – ศูนย์ข้อมูลให้บริการวางเครื่องแม่ข่ายใน Santa Clara 
ของบริษัท Internap ถือเป็นศูนย์ข้อมูลพาณิชย์แห่งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ใช้น้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่แทนน้ า
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ดื่มได้ เพ่ือท าความเย็นอาคาร ส่งผลให้ประหยัดน้ าได้ 76,300 แกลลอนต่อวัน และ 27,849,500 แกลลอนต่อ
ปี เทียบเท่ากับการประหยัดน้ าดื่มในขนาดเท่ากับสระว่ายน้ าในการแข่งขันโอลิมปิก 46.5 สระต่อปี 

การน้าวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ – บริษัท Internap น าส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกมาใช้ใหม่ในการ
ปรับปรุงอาคารมากกว่า 99% ส่งผลให้ก าจัดขยะที่จะต้องส่งไปฝังกลบได้เกือบทั้งหมด และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการตัดกระบวนการผลิตและขนส่ง นอกจากนี้ Internap ยังสามารถเลี่ยงการส่งขยะจากการ
ก่อสร้างทั้งหมดเกือบ 85% ไปฝังกลบ จึงลดผลกระทบของอาคารต่อสิ่งแวดล้อมไดอ้ย่างมหาศาล 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - เครื่องมือ Energy Star Target Finder แสดงผลการใช้พลังงานลดลงเกือบ 
50% ณ อาคารของ Internap เมื่อเทียบกับประเภทอาคารที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่มีนัยส าคัญอย่าง
มาก เนื่องจากโดยปกติ ศูนย์ข้อมูลมีความต้องการใช้พลังงานสูง อาคารดังกล่าวใช้ประโยชน์จากแสงไฟและ
การควบคุมประสิทธิภาพสูง จึงช่วยลดการใช้พลังงานลงได้มาก เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้ง
ลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานมากเกินไป Internap ยังมุ่งมั่นที่จะ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและไม่นานมานี้ ได้ซื้อเครดิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 400,000 กิโลวัตต์/
ชั่วโมงส าหรับอาคารให้บริการวางเครื่องแม่ข่ายใน Santa Clara เทียบเท่ากับช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไดถ้ึง 487,585 ปอนด ์

พลังงานสีเขียว – พ้ืนที่ส านักงานของอาคารจะใช้พลังงานสีเขียวในการเสริมโหลดก าลังไฟฟ้าของส านักงาน
เป็นเวลา 2 ปี การใช้พลังงานสีเขียวที่จัดซื้อมาช่วยลดภาวะตึงของบริษัทพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากโรงงานไฟฟ้า 

ข้อดี  

 มาตรฐานนี้ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานของ Energy Star ส าหรับทั้งสิ่งก่อสร้างใหม่
และอาคารเดิม ซึ่งหมายรวมถึงศูนย์ข้อมูล  การปรับเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน (normalization 
protocol) ใน Energy Star เอ้ือให้ประเภทอาคารแบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ได้รับการจัดระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม 

 ไม่มีเกณฑ์บังคับใดๆ เนื่องจากทุกอาคารเข้าร่วมในโครงการ แต่จะถูกตัดออกจากการออกใบรับรอง 
หากไม่ได้รับคะแนน 35% เป็นอย่างต่ า  

 ตอบค าถามในแบบส ารวจได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เนื่องจากมีกล่อง “Tool Tip” คอยช่วยเหลือ Tool Tip มี
ค าอธิบายของเกณฑ์ โดยอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ มักให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารตอบ
กลับ 

 ให้คะแนนผลประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแม่นย า ซึ่งถือว่าส าคัญมากส าหรับศูนย์
ข้อมูล เนื่องจากใช้เกณฑ์การให้น้ าหนัก (ใช้ระบบ 1,000 คะแนน ซึ่งให้น้ าหนักได้แม่นย ากว่า) 
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 ค าถามบางข้อที่ไม่บั่นทอนโครงสร้างของอาคารอาจได้รับสถานะ “non-applicable” แนวทางนี้ช่วย
ให้คะแนนที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลเกินกว่าที่อาคารสมควรได้รับถูกตัดออกจากคะแนนรวม 
ระบบนี้ช่วยก าจัด “การไล่ล่าสะสมคะแนน” (point chasing) และเปิดทางส าหรับแนวทางในระดับ
ภูมิภาค โดยค านึงถึงความแตกต่างของรหัสท้องที่และมาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้ประเมินของ GBI จะทบทวน
ทุกค าถามท่ีเลือกเป็น non-applicable เพ่ือประเมินความสมเหตุสมผล 

 การสนับสนุนและตอบค าถามของลูกค้าจะคอยให้ความช่วยเหลืออยุ่ตลอดกระบวนการประเมิน ทั้ง
ผ่านทางเครื่องมือออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ของ GBI  

 

Energy Star 

มาตรฐานในภาพรวม  

 Energy Star เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะมาตรฐานสากลส าหรับสินค้าบริโภคที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยถือก าเนิดในสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) และ 
Department of Energy จัดท ามาตรฐานนี้ขึ้น ในปี 1992 นับตั้งแต่นั้นมา ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และ สหภาพยุโรปต่างประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ 

คุณลักษณะส าคัญ  

 โปรแกรม Energy Star ของ EPA แห่งสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบให้คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน
ส าหรับอาคารพาณิชย์ สถาบันหลายประเภทและโรงงานผลิต การให้คะแนนดังกล่าวซึ่งมีสเกล 1 – 100 เป็น
เครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเฉพาะกลุ่มและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเทียบ
ประสิทธิภาพพลังงานของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงกัน ผู้จัดการอาคารและผู้จัดการด้านพลังงานมักใช้คะแนน
เหล่านี้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเดิม EPA ยังใช้ระบบการให้
คะแนนนี้เพื่อตัดสินว่าอาคารหรือโรงงานใดผ่านคุณสมบัติการยอมรับของ Energy Star หรือไม ่
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 ส าหรับอาคารพาณิชย์ประเภทต่างๆ ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลพลังงานใส่ใน Portfolio Manager 
เครื่องมือออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายของ EPA ที่จะค านวณคะแนนของอาคารในสเกล 1 – 100 ออกมา อาคารที่
ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 75 อาจผ่านคุณสมบัติของ Energy Star ทั้งนี้  Portfolio Manager เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการพลังงานแบบตอบโต้ที่เอ้ือให้ผู้ใช้สามารถติดตามและประเมินการใช้พลังงานและน้ าใน
จุดที่ต้องการทราบทั้งหมดของอาคาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาคาร ผู้บริหาร
จัดการอาคาร หรือ ถือครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน Portfolio Manager สามารถช่วยก าหนดล าดับ
ความส าคัญในการลงทุน บ่งชี้อาคารที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ยืนยันประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ ได้รับการ
ยอมรับด้านประสิทธิภาพพลังงานดีเยี่ยมจาก EPA โดย Portfolio Manager ใช้เครื่องมือเปรียบเทียบแบบ
อัตโนมัติที่สามารถออกใบรับรอง Energy Star ให้แก่อาคารที่อัพโหลดข้อมูลการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 12 เดือนและได้รับตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป 

มิติส าคัญ  
 ระบบให้คะแนนของ Energy Star สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกประเภท เช่น สินค้าคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว อาคาร และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ สัญลักษณ์ Energy Star บ่งบอกถึงการใช้
พลังงานทั่วไปน้อยกว่ามาตรฐานของรัฐ ในสหรัฐอเมริกา 20 – 30% ตรา Energy Star ยังแสดงบนฉลาก 
EnergyGuide ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านคุณสมบัติด้วย  

ข้อดี 

 เป็นการรับรองประสิทธิภาพด้านพลังงานรายเดียวที่ยึดตามข้อมูลประสิทธิภาพจริงและได้รับการ
ยืนยัน ท าให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีตรา Energy Star มีความน่าดึงดูดมากข้ึน  

 ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน: เมื่อเปิดท าการ อาคารที่ผ่านการรับรองของ Energy Star ใช้พลังงาน
น้อยลงโดยเฉลี่ย 35%  

 มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศลง 35% จึงเอื้อต่อการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน 

 เพ่ิมมูลค่าของอาคาร เนื่องจากการมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ท าให้มีแนวโน้มที่
รายได้สุทธิจากการด าเนินงานสูงขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน จะ เห็นผลลัพธ์จากการ
ประเมินมูลค่าอาคารที่สูงขึ้นด้วย 
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ข้อเสีย  

 ระบบอาคารที่ท าการติดตั้งหรือบูรณาการในขนาดที่ไม่เหมาะสม : แม้แต่เครื่องท าความเย็นที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดจะท างานไม่ต่างจากเครื่องธรรมดา หากเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไปและท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ เวลารองรับโหลดงานเพียงบางส่วน 

 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอาคารอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ใช้งานระบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและอาจ
ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพได้   

 ไม่มีการสื่อสารเป้าหมายด้านพลังงานอย่างชัดเจนและติดตามผลตลอดกระบวนการออกแบบ ทั้งนี้ 
กลยุทธ์การออกแบบและวิธีก่อสร้างไม่สามารถสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานได ้

 ไม่มีการประมาณการการใช้พลังงานล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีการวัดการใช้พลังงานจริง เจ้าของอาคาร
หรือสถาปนิกอาจไม่ประสงค์ประมาณการการใช้พลังงานของอาคารล่วงหน้า ระหว่างการออกแบบ
และก่อสร้าง และอาจลังเลที่จะวัดปริมาณการใช้พลังงานเมื่ออาคารเปิดท าการเช่นกัน 

ISO (ISO 27031 & ISO 30134) 

มาตรฐานในภาพรวม 
 ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization และเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่
ภาครัฐ โดยมีสมาชิกเป็นองค์กรมาตรฐานจาก 163 ประเทศสมาชิก ISO ถือเป็นผู้พัฒนามาตรฐานสากลแบบ
สมัครใจรายใหญ่ที่สุดของโลก และ ส่งเสริมการค้าในระดับโลก ผ่านการน าเสนอมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
ชาติต่างๆ  

 ISO ได้ก าหนดมาตรฐานมากกว่า 20,000 มาตรฐานขึ้นมา ครอบคลุมทุกสิ่งอย่างตั้งแต่สินค้าและ
เทคโนโลยีที่ผ่านกระบวนการผลิต ไปจนถึง ความปลอดภัยด้านอาหาร การเกษตร และ สุขภาพ มาตรฐาน
ในช่วง ISO 20000 เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับใช้ภายในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ ISO 27031 
และ 30134 ที่มักออกการรับรองให้ศูนย์ข้อมูลที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน 
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ISO 27031 

 ISO 27031 มุ่งเน้นแนวคิดและหลักการการเตรียมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ือความต่อเนื่องในการให้บริการและรองรับกรอบวิธีการและกระบวนการในการบ่งชี้และระบุมิติ
ทั้งหมด )เช่น เกณฑ์ประสิทธิภาพ การออกแบบ และการด าเนินงาน( ในการยกระดับความพร้อมด้าน ICT 
ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร )เอกชน รัฐบาล องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) โดยไม่แบ่งแยกขนาด( ที่ก าลังพัฒนา ICT Readiness for Business Continuity program 
(IRBC) และต้องการให้บริการ/โครงสร้าง ICT สามารถเข้าถึงเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานธุรกิจท่ามกลาง
เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อุบัติขึ้นมา ตลอดจนการรบกวนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน )รวมทั้ง การรักษาความปลอดภัย( ของหน้าที่ทางธุรกิจที่ส าคัญ ทั้งยังเอ้ือให้องค์กรสามารถ
ประเมินตัวแปรประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กับ IRBC อย่างสม่ าเสมอและเป็นที่ยอมรับ 

 ISO 27031 เป็นแนวทางในส่วนแนวคิดและหลักการที่อยู่เบื้องหลังบทบาทของ ICT ในการท าให้เกิด
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมาตรฐานนี้ 

 เสนอโครงสร้างหรือกรอบการท างานให้แก่องค์กรทุกประเภททั้ง เอกชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชน  

 บ่งชี้และก าหนดมิติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพ การออกแบบ และรายละเอียดการ
ด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้าน ICT เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล (Information security management system หรือ ISMS) ขององค์กร เอ้ือ
ให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 เอ้ือให้องค์กรสามารถวัดความต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัย และ ความพร้อมด้าน ICT ที่สามารถ
รอดพันจากภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอและเป็นที่ยอมรับ 

ISO 30134 ก าหนดองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 โครงสร้างร่วม 

 นิยาม ค าศัพท์เฉพาะทาง เงื่อนไขแบบมีขอบเขตส าหรับตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล  

 ความต้องการทั่วไปและเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล  
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คุณลักษณะส าคัญ  
 เป็นมาตรฐานที่รู้จักอย่างเป็นสากล ซึ่งบ่งบอกถึงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพดี มาตรฐานนี้ช่วยธุรกิจเพ่ิมผลิตผล อีกทั้งลดข้อผิดพลาดและขยะให้เหลือน้อยที่สุด 
ใบรับรองมาตรฐาน ISO เอ้ือให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่และส่งเสริมการพัฒนาการค้าระดับโลก
อย่างเป็นธรรม โดยเอ้ือให้สินค้าจากตลาดต่างๆ สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างตรงไปตรงมา มาตรฐานนี้ยัง
ท าหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคและผู้ใช้งานสินค้าและบริการ โดยท าให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าที่สากลก าหนดไว้ 

มิติส าคัญ  
ISO27031 

 ขอบเขตของมาตรฐาน ISO/IEC 27031:2011 ครอบคลุมทุกเหตุการณ์และสถานการณ์ )รวมถึงที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย( ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบ ICT ซึ่งหมายรวมและขยาย
ความแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสถานการณ์ความปลอดภัยด้านข้อมูล (information security incident 
handling and management) และการวางแผนความพร้อมด้าน ICT และการบริการ  

ISO 30134  

 มาตรฐานนี้ประกอบด้วย 5 มิติส าคัญ 

ISO 30134-1 Information Technology – Data Centers – Key Performance Indicators – Part 1:  
Overview and general requirements  

 ตีกรอบนิยามของศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ใน KPI ของศูนย์ข้อมูล  

 ก าหนดความต้องการขอบเขตของ KPI ในเชิงประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรในศูนย์ข้อมูล  

 ระบุมิตติ่างๆ ของ KPI และการน าไปประยุกตใ์ช้ 

 ก าหนดแนวทางและการน าไปประยุกตใ์ช้เพ่ือก าหนด KPI ศูนย์ข้อมูล  

 เสนอโครงสร้างเอกสารตามล าดับของ KPI  

 อธิบายประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวม 
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ISO 30134-2 Information Technology – Data Centers – Key Performance Indicators – Part 2:  
Power Usage Effectiveness (PUE) 

 นิยามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ข้อมูล  

 น าเสนอประเภทของการวัดค่า PUE  

 อธิบายความสัมพันธ์ของ KPI นี้กับโครงสร้างศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ไอที และการปฏิบัติงานด้านไอที  

 ก าหนดการประเมิน การค านวณ และการรายงาน KPI  

 เป้นข้อมูลในการตีความ KPI อย่างถูกต้อง 

ISO 30134-3 Information Technology – Data Centers – Key Performance Indicators – Part 3: 
IT Renewable Energy Factor (REF) 

 มาตรฐานนี้ก าหนด Renewable Energy Factor (REF) เป็น KPI เพ่ือวัดปริมาณการใช้พลังงาน
หมุนเวียนที่เจ้าของหรือผู้ให้บริการใช้ในการด าเนินงานศูนย์ข้อมูล พลังงานหมุนเวียนในที่นี้อยู่ในรูป
ของไฟฟ้า  

 REF คืออัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ต่อ พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล  

 REF ไม่นับรวมการใช้ทรัพยากรอ่ืน และการประเมินรอยเท้าคาร์บอนของศูนย์ข้อมูล  

ISO 30134-4 Information Technology – Data Centers – Key Performance Indicators – Part 4: 
IT Equipment Energy Efficiency for Servers (ITEE) 

 มาตรฐานนี้ก าหนดกระบวนการที่ ได้มาซึ่งค่า IT Equipment Energy Efficiency for Servers 
(ITEE) เป็น KPI ซึ่งวัดความสามารถในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน )ความสามารถในการท างานสูงสุดต่อ
หน่วยพลังงาน( ของเครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูล และยังก าหนดกระบวนการที่ค านวณประสิทธิผลของเครื่องแม่
ข่ายต่อพลังงาน โดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพที่มีอยู่แล้วหรือเกณฑ์เปรียบเทียบเฉพาะบริบท 
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ISO 30134-5 Information Technology – Data Centers – Key Performance Indicators – Part 5: 
IT Equipment Utilization for Servers (ITEU_SV) 

 มาตรฐานสากลนี้ 

 อธิบายจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ไอทีเพ่ือเครื่องแม่ข่าย (IT Equipment Utilization 
for Servers หรือ ITEU_SV) 

 นิยาม ITEU_SV ในลักษณะกรอบแนวคิด 

 อธิบายวิธีใช้ ITEU_SV 

 อธิบายการรายงานผล ITEU_SV 

 น าเสนอตัวอย่างการใช้ ITEU_SV 
 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  
 บริษัทส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO จ านวน 2-3 มาตรฐานพร้อมกัน เพ่ือประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย แต่การท าเช่นนี้ส่งผลให้ความสนใจของบริษัทเบี่ยงเบนออกไปจากกระบวนการธุรกิจที่แท้จริง ศูนย์
ข้อมูลผู้ต้องการได้รับการรับรองนี้มักให้ความส าคัญต่อ 1-2 มาตรฐาน ISO เท่านั้น ภายในช่วงมาตรฐาน 
20000 หรือ 30000 จึงมีความแตกต่างจากบริษัทอ่ืนๆ  

ข้อดี  

 องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถือเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงและอยู่ในระดับแถวหน้า  

 มาตรฐานที่อยู่ในช่วง ISO 20000 คือแนวปฏิบัติที่ดี  เพ่ือให้ฝ่ายไอทีใช้ด าเนินงานภายใน  แต่
ขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับบริษัทอ่ืนหรือรัฐบาลที่ต้องการท าธุรกิจกับบริษัทที่ผ่าน
การรับรอง ISO 20000 ด้วย  

ข้อเสีย 

 การขอใบรับรอง ISO ใช้เวลาและการลงทุนลงแรงมาก กล่าวคือ ทุกมาตรฐาน ISO เป็นเหมือนกัน 

 การด าเนินงานตามโครงสร้างหรือความต้องการของ ISO มีต้นทุนสูง  

 โดยปกติ มาตรฐาน ISO จะไม่มีรูปแบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย )ยกเว้นในกรณีมาตรฐานเดี่ยวๆ บาง
มาตรฐาน( แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อ ซึ่งถูกมองว่าสูงเกินไปส าหรับโครงการ open source 
ขนาดเล็ก 

 ใช้เวลานานและต้นทุนสูงในการผนวกรวมข้อก าหนดของมาตรฐานเข้ากับบริษัทใดๆ อีกทั้งยังมีความ
ล าบากในการด าเนินงาน เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขท่ีจ าเป็นมีสเกลขนาดใหญ่  
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AMS IX 

มาตรฐานในภาพรวม  
 Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) ซึ่งก่อตั้งในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็นผู้ให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไม่แสวงหาก าไร มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระเพียงรายเดียวใน
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ และถือเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี
ปริมาณข้อมูลคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสูงสุด มากกว่า 4.5 เทราบิตต่อวินาที (Tb/s) ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Provider หรือ IP) มากกว่า 750 ราย ณ AMS-IX AMS-IX ได้
พัฒนาใบรับรองของตนเอง เพ่ือเอ้ือให้ภาคีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความเห็นที่ยุติธรรม
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลแบบต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยตรงในเนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความเฉพาะที่ใช้ได้กับศูนย์ข้อมูลในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น มาตรฐานสากล เช่น การแบ่ง
ระดับ Tier ของสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด ใบรับรองศูนย์ข้อมูลผ่านการรับรอง 
AMS-IX จะออกให้กับศูนย์ข้อมูลที่ปฏิบัติตามการประเมินในด้านข้อก าหนดและความต้องการทางเทคนิค 
มาตรฐานที่ระบุโดย AMS-IX ข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบทางเทคนิค
และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการประเมินสถานที่และอาคาร อัคคีภัยและความปลอดภัย 
พลังงาน การท าความเย็น การติดตามผล และ การสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย 
คุณลักษณะส าคัญ  
 AMS-IX ให้บริการแลกเปลี่ยนปริมาณข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉลี่ยอยู่ที่ 3Tb/s โดยมีความเร็วสูงสุดเกิน
กว่า 4.5Tb/s และ ความจุรวมทั้งหมดมากกว่า 18Tb/s และเป็นการเชื่อมต่อแบบ ultra-high speed ทั่วโลก
พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ router และ switch ตามมาตรฐาน 100GbE 
มิติส าคัญ  
 AMS-IX ให้ บ ริการแลก เปลี่ ยนข้อมู ลแบบคุณ ภาพสู ง เป็ นมื ออาชีพและไม่ มี การบล็ อก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทุกประเภท (ตั้งแต่ regular IP data ไปจนถึง Voice over IP, mobile Internet traffic 
และ video) โดยมีการทดสอบและรักษาแพลตฟอร์มนี้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปพร้อม
กัน ท าให้มีความต้องการ network analyzer ศักยภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและควบคุมได้จากระยะไกล 

ข้อมูลเชิงลึกในการน ามาตรฐานมาใช้  

 ในปัจจุบัน แพลตฟอร์ม AMS-IX ในอัมสเตอร์สดัม กระจายไปยังศูนย์ข้อมูล 12 แห่ง เพ่ือให้บริการ
เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Provider หรือ IP) มากกว่า 600 ราย กลายเป็นผู้ให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2013 แพลตฟอร์มนี้ได้ให้บริการแลกเปลี่ยนและ
การเชื่อมต่อ IP คุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา )ในเขตนิวยอร์ค/นิวเจอร์ซี่ย์( ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการสร้าง AMS-IX 
New York ตามโมเดลธุรกิจในยุโรปที่ประสบความส าเร็จ ของ AMS-IX และขยายไปสู่หลายสถานที่ ทั้งนี้ 
AMS-IX New York ยังเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งแรกภายใต้ AMS-IX USA Inc. ด้วย 
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ข้อดี  

 สนับสนุนแพลตฟอร์มกายภาพที่องค์กรต่างๆ สามารถพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่าง
มีเสถียรภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า  

 สานต่อจากสูตรส าเร็จของ AMS-IX Amsterdam ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เชื่อมต่อมากกว่า 750 เครือข่าย และมีปริมาณข้อมูลคอมพิวเตอร์สูงสุดอยู่ที่มากกว่า 4 
Tb/s 

 ขยายขอบเขตมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ความเปิดกว้าง (openness) ความเป็นกลาง (neutrality) 
ข้อเสนอการให้บริการ (service offering) มาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานและการปฏิบัติงานในศูนย์
ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่ลูกค้าธุรกิจทั่ว
โลก 

 มีประวัติยาวนานในการสั่งสมปริมาณวิกฤต (critical mass) ของคู่เชื่อมต่อ (peering partner) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต เนื่องจากด าเนินการบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก )เชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 750 ราย( 

 เป็นรายแรกที่รองรับจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตพกพา (mobile peering point) ทั่วโลก โดย
อาศัย  Global GPRS Roaming Exchange, Mobile Data Exchange (MDX) และการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายครั้งแรกของ IPX networks (Inter-IPX) ในการนี้ AMS-IX ได้วาง 2 แพลตฟอร์ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลในต่างประเทศ คือ AMS-IX Hong Kong ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ AMS-IX 
Caribbean ในคูราเคา ส่วน AMS-IX USA Inc. ในเครือ AMS-IX อาศัย AMS-IX Bay Area, AMS-IX 
Chicago และ AMS-IX New York เพ่ือให้บริการในสหรัฐอเมริกา 

 การบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้มีราคาค่อนข้างถูกกว่าการซื้อการต่อผ่านให้เครือข่ายอ่ืน )transit 
traffic) จากผู้ให้บริการโทรคมนาคม อีกทั้งมีความยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อส ารองมากกว่าเวลาติดตั้ง
และควบคุมปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในและระหว่างเครือข่าย  

ข้อเสีย  

 ต้นทุนการเชื่อมต่อสูงมาก  

 ข้อก าหนดในการเชื่อมต่อกับ AMS-IX มีความเข้มงวด เนื่องจาก AMS-IX คัดกรองทุกมิติของผู้ที่จะมา
คู่ค้า/ลูกค้า/สมาชิก รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารของ AMS-IX ด้วย 
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Figure 4 พ้ืนที่ด าเนินการของมาตรฐานโดยท่ัวไป 

 

B. มาตรฐานตามกรอบส่วนงาน (Standards by Framework Functional Areas)  

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และแม้แต่หน่วยงานภาครัฐได้ย้ายแอปพลิเคชัน
บางส่วนไปสู่ระบบคลาวด์ พวกเขายังคงเดินหน้ารวมศูนย์แพลตฟอร์มการประมวลผลเข้าไว้ด้วยกัน หลังจาก
ท างานแบบกระจายศูนย์มาเป็นเวลาหลายปี ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความต้องการที่จะเข้าถึง
ระบบ ข้อมูลและแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลา ข้อก าหนดการฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติ (Disaster recovery) และ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity) จ าเป็นต้องอาศัยระบบส ารองและวิธีการล้มเหลวอย่าง
ปลอดภัยอ่ืนๆ (fail-safe method) เพ่ือยืนยันเสถียรภาพทางการเงิน หลายหน่วงานและองค์กรเสาะหา
แนวทางด าเนินการจากองค์กรอ่ืน หรือ ยื่นมือไปหาสมาชิกในชุมชนศูนย์ข้อมูลซึ่งสั่งสมประสบการณ์จาก
โครงการศูนย์ข้อมูลของตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการลงทุนลงแรงโดยเปล่าประโยชน์ (re-invent the wheel) 
 หน่วยงานภาครัฐและบริษัทหลายแห่งได้พัฒนามาตรฐานของตนเองที่ สอดคล้องกับแนวทางเชิง
โครงสร้าง แนวปฏิบัติที่ดี และความต้องการขององค์กร โดยอาจหรืออาจไม่ยึดติดมาตรฐานที่มีการเผยแพร่
ออกมา เราไดอ้ธิบายกรอบการท างานของเราใน 6 มิติที่ครอบคลุมภาพทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล ดังนี้ 

1. พลังงานและไฟฟ้า (Energy & Power) 

2. การออกแบบและโครงสร้าง (Design & Structure) 

3. เครื่องแม่ข่าย การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ (Servers, Storage & Utilization) 

4. สถานที่และพ้ืนที่ใช้สอย (Location & Site Space) 

5. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 

6. ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน (Green Data Center) 
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 ใน บ ร ร ด า ส่ ว น ง า น เห ล่ า นี้  Energy & Power, Design & Structure,  Server, Storage & 
Utilisation รวมทั้ง Location & Site Space ครอบคลุมองค์ประกอบที่หลากหลายของการออกแบบและการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) คือ มิติต่างๆ ของการปฏิบัติตาม
และเกณฑ์ขั้นต่ าที่ต้องตอบสนองจากมุมมองของการปฏิบัติงาน ขณะที่ Green Data Center ครอบคลุม
หลายองค์ประกอบในด้านพลังงาน ไฟฟ้า การจัดเก็บ สถานที่ตั้ง เป็นต้น เพ่ือแนะน าแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็น
ศูนย์ข้อมูลเขียว หรือ เกือบเขียว 

 เมื่ออ้างอิงส่วนงานเหล่านี้ 21 องค์ประกอบของศูนย์ข้อมูลได้มีการสรุปไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งทั้งหมดรวมกัน
เป็นสถาปัตยกรรมของศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ (Modern Data Center Architecture) 
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Figure 5 องค์ประกอบต่างๆ ในส่วนงานศูนยข์้อมลู 
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มาตรฐานศนูย์ข้อมูลในนานาประเทศ (Data Center Standards- Across the borders) 
 นานาประเทศทั่วโลกก าลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล กลุ่มประเทศ
ตะวันตกก าลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนเนื่องจากพวกเขาลงทุนในศูนย์ข้อมูลไปสูงมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
และหวังที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากร การใช้
คลาวด์ การลดความซ้ าซ้อน และ ใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลในอัตราที่สูง พวกเขาก าลังอยู่ในยุคของการควบรวม
ที่สถานการณ์เกือบเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พวกเขาจะต้อง “ควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน” ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาอย่าง อินเดีย จีน และ ประเทศยุโรปบางประเทศก าลังเผชิญระยะของการเติบโตหรือการ
พัฒนา (modernization) ที่ศูนย์ข้อมูลไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสอันสมควรที่
ประเทศเหล่านี้ต้องการพลิกโฉมอุตสาหกรรมนี้ 

 การวิเคราะห์ด้านล่างอภิปรายข้อก าหนดหลักๆ ในแต่ละองค์ประกอบของศูนย์ข้อมูลตามส่วนงาน
ต่างๆ และบ่งชี้แนวปฏิบัติที่ดี หรือ ข้อแนะน าทีม่ีการด าเนินการจริงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

 

       

พลังงานและไฟฟ้า 

 
พลังงาน 
 ศูนย์ข้อมูลเป็นประเภทอาคารที่ใช้พลังงานสูงที่สุดประเภทหนึ่ง ใช้พลังงานต่อพ้ืนที่ชั้นอาคารคิดเป็น 
10-50 เท่าของอาคารส านักงานพาณิชย์ทั่วไป โดยรวมแล้ว พ้ืนที่เหล่านี้คิดเป็นราว 2% ของการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด และยิ่งการใช้ไอทีของประเทศเติบโต การใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายจึงเติบโตตามไป
ด้วย  

 หน่วยงานต่างๆ ที่วางแผนจะควบคุมต้นทุนของศูนย์ข้อมูลควรใช้ดัชนีการวัดที่ มีความสม่ าเสมอ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบโครงสร้างศูนย์ข้อมูลกับ
ปริมาณงานไอทีที่มีอยู่ การเปรียบเทียบ PUE ในเบื้องต้น จะท าให้เห็นคะแนนประสิทธิภาพและก าหนดกรอบ
การทดสอบเพ่ือใช้ซ้ าในโอกาสต่อไป การใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลได้มาจากการรวมพลังงานที่จ่ายให้
ศูนย์ข้อมูล )ไม่นับรวม ส านักงาน ห้องประชุมผ่านจอภาพ ห้องประชุมปกติ( ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
HVAC )การท าความร้อน ระบายอากาศและปรับอากาศ( และ ความปลอดภัยทางกายภาพที่วัดในระดับ 
MSB/SSB/DB พลังงานทีร่ะบบไอทีทั้งหมดใช้ไปได้มาจากการรวมพลังงานส าหรับอุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์
เครือข่าย ระบบสนับสนุนไอที อุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่วัดในระดับ PDU 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjogLOY3uHRAhUFrI8KHRPqD6gQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/free-images/electricity-icon-png-4550&psig=AFQjCNEQ6GnJD2_hZoFTEJlCn3Z1T6nEvw&ust=1485586241404852


 

42 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

 

 

 

 

คะแนน PUE เฉลี่ย (รายงานด้วยตัวเอง) ส าหรับศูนย์ข้อมูล อยู่ที่ 1.8 – 1.89 จากการ
ด าเนินการส ารวจมากกว่า 500 ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกโดย Uptime Institute ครอบคลุม อเมริกา
เหนือ (50%) ยุโรป (23%) เอเชีย (14%) อเมริกากลางและใต้ (7%)  

 

 

 

   

 

 

ออสเตรเลีย 

ในประเทศออสเตรเลีย  ดัชนีวัด PUE มักใช้ในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล
อย่ างแพ ร่ห ลาย  ระบบ ให้ คะแนน  National Australian Built 
Environment Rating System (NABERS) ส าหรับศูนย์ข้อมูล เป็น
ระบบทีว่ัดปริมาณการปล่อยก๊าซกระจกในช่วงเวลาหนึ่งๆ NABERS ใช้
วิธีเก็บข้อมูลพลังงานที่ระบบต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลใช้ไป รวมทั้งการใช้
งานอุปกรณ์ไอซีทีต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล เช่น เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
จัดเก็บ และ เครือข่ายต่างๆ NABERS ใช้ดาวในการจ าแนก คือ 3 ดาว 
= ปานกลาง, 4 ดาว = ดี, 5 ดาว = ยอดเยี่ยม และ 6 ดาว = ผู้น าใน
ตลาด 

 
นโยบาย APS Data Center Optimisation Target ระบุถึงการใช้
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Usage Effectiveness 
หรือ PUE) และก าหนดค่าเป้าหมายอยู่ในช่วง 1.7-1.9 อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเวลาผ่านไป ระบบ NABERS ควรจะน ามาใช้แทนที่ ดัชนี PUE ใน
ศูนย์ข้อมลูภาครัฐของออสเตรเลีย 

  

     

 

 

มาเลเซีย 

ในมาเลเซีย MAMPU ก าลังอยู่ระหว่างออกแบบแนวปฏิบัติที่ดีและ
แนวทางใช้พลังงานและไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีบางแนวปฏิบัติ
ทีแ่นะน าให้ใช้ดัชนี PUE  
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สหรัฐอเมริกา 

ศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกามีค่า PUE เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8  ซึ่งเป็นค่าวัด
พลังงานมาตรฐาน เป้าหมายของโครงการ DCOI ในสหรัฐอเมริกา คือ
ค่า PUE อยู่ที่ <1.5 ส าหรับศูนย์ข้อมูลเก่า และ <1.4 ส าหรับศูนย์
ข้อมูลใหม ่

 

ไฟฟ้าและพลังงาน 
 

 พลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลสามารถจ าแนกเป็นการใช้งานที่มีประโยชน์ (productive) หรือ overhead 
(unproductive หรือ การใช้งานที่ไม่ก่อประโยชน์) อุปกรณ์ไอซีทีของศูนย์ข้อมูลจะใช้พลังงานที่มีประโยชน์ 
ส่วนระบบสนับสนุนจะใช้พลังงานในส่วน overhead เพ่ือรักษาสภาพอุปกรณ์ไอซีที การจะมีแนวปฎิบัติด้าน
พลังงานของศูนย์ข้อมูลที่ดีขึ้น ต้องอาศัยการติดตามผล วิเคราะห์และรายงานผลทั้งอัตราการใช้พลังงานที่มี
ประโยชน์และ overhead อย่างสม่ าเสมอ การติดตามผลแบบอัตโนมัติสามารถบันทึกอัตราการใช้พลังงาน ค่า
ผกผัน ภาวะล้มเหลวและประสิทธิภาพของระบบพลังงานย่อยทั้งหมด อุปกรณ์วัดค่าที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลทุก
แห่ง คือ มิเตอร์วัดการใช้งาน (usage meter) ซึ่งใช้ค านวณค่าไฟฟ้า อุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่ที่สายจ่ายก าลังไฟฟ้า
ด้านหน้าสวิตช์บอร์ดหลัก มาตรวัดจะบันทึก 2 ค่า คือ ความต้องการ (demand)  และ การใช้งาน 
(consumption) ซึ่งสะท้อนการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลอย่างถูกต้องในระดับเท่าๆ กัน 

 

 

ค่าไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลโดยทั่วไป คือ ประมาณ 80% เป็นการใช้งาน 20% เป็นความต้องการ 
และมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยที่จ่ายให้หน่วยงานก ากับดูแลในการขับเคลื่อนตลาดพลังงาน 

 

 การลดพลังงานที่อุปกรณ์ไอซีทีต้องการ (การใช้พลังงานที่มีประโยชน์( มักเป็นแนวทางที่ได้ผลดีที่สุด
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดสูงสุด การลดโหลดพลังงานของอุปกรณ์ไอซีที ส่งผลให้ค่าพลังงาน 
overhead ที่ต้องใช้ลดน้อยลง เช่น การผลิตความร้อนน้อยลง ท าให้ความต้องการการท าความเย็นลดลงด้วย 
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แนวทางลดพลังงานที่อุปกรณ์ไอซีทีต้องการ ประกอบด้วย  

 การจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtualization) – การเคลื่อนย้ายปริมาณงานจากอุปกรณ์ไอซี
ทีเฉพาะด้าน )เช่น เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ และ เครือข่าย( ไปยังอุปกรณ์ไอซีทีที่ใช้งาน
ร่วมกัน สามารถลดปริมาณพลังงานที่ต้องการลงได้ 10 – 40%   

 การเลิกใช้งานอุปกรณ ์ )Decommissioning) – อุปกรณ์ไอซีทีที่ไม่ได้ใช้งานและถูกเปิดค้างไว้ 
ควรท าการเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออก 

 การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ (Modernizing) – อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไอซีทีรุ่นล่าสุดจะใช้พลังงานน้อย
กว่ามากส าหรับการท างานในประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน Gartner ระบุว่าความต้องการพลังงาน
ของเครื่องแม่ข่ายลดลงไปถึง 2 ใน 3 ในช่วง 2 รุ่นที่ผ่านมา  

 การควบรวมการใช้อุปกรณ์ )Consolidation( – โครงการควบรวมอุปกรณ์ในเชิงกายภาพและเชิง
ตรรกะสามารถใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล  

 

 มิเตอร์วัดการใช้งานจะบันทึก 2 ค่า คือ ความต้องการ และ การใช้งาน ซึ่งสะท้อนการใช้พลังงานของ
ศูนย์ข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าๆ กัน ความต้องการ วัดเป็นหน่วย กิโลโวลต์ แอมแปร์ (kVA) คือปริมาณพลังงานที่
ศูนย์ข้อมูลต้องการจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครือข่ายจ่ายก าลังไฟ การใช้งาน วัดเป็นหน่วย กิโลวัตต์ชั่วโมง 
(kWh) คือปริมาณพลังงานที่อุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลใช้งาน       
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สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร  เครื่องมิเตอร์สามารถวัดค่าพลังงานที่ศูนย์ข้อมูล
ต้องใช้ทั้งหมด เช่น ระบบปรับอากาศ การจ่ายก าลังไฟฟ้า และ ท าความ
เย็น มิเตอร์จะไม่นับรวมปริมาณไฟฟ้าของอาคารที่ไม่ใช่ส่วนศูนย์ข้อมูล 
(non-data center building load) ตามที่การรายงานผล Code of 
Conduct (CoC) ก าหนดเอาไว้ การรายงานในระดับเริ่มต้น (Entry 
level report) ประกอบด้วย รายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรตาม
ก าหนดเวลาเกี่ยวกับการใช้พลังงานและค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่ง
ร ว ม ถึ งก ารห าค่ า เฉ ลี่ ย  Data Center infrastructure efficiency 
(DCiE) ในช่วงระยะเวลาที่รายงานผล 

  

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย แผงพลังงานมีสมรรถภาพในการจ่ายก าลังไฟฟ้าด้วยแรงดัน 
420V แบบระบบ 3 เฟส และ ที่ความถี่ 500 Hz  เพ่ือรองรับภาวะ
แรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนในระดับ +-5% โดยเครื่องตัดตอนไฟฟ้าหลัก 
(Main isolator) จะเลือกใช้ในขนาดที่ เหมาะสมกับความต้องการ
พลังงานทั้งหมด  

  

    

 

 

มาเลเซีย 

ในมาเลเซีย ยังไม่มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์ข้อมูล แต่
หน่วยงานต่างๆ ถูกก าหนดให้ติดตั้งเครื่องมิเตอร์ที่สามารถวัดปริมาณ
การใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล เช่น ระบบปรับอากาศ จ่าย
ก าลังไฟฟ้า และ ท าความเย็น ค่าพลังงานที่วัดได้ต้องแยกจากปริมาณ
ไฟฟ้าของอาคารในส่วนที่ไม่ใช่ศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ ปริมาณการใช้พลังงาน
และค่าสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น( รวมถึงการใช้พลังงาน
ของอุปกรณ์ไอซีทีในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (GDC1, GDC2 และ GDC3) มี
การรายงานเป็นประจ าทุกป ี

 

 

  

 

 

 

 

 

ฮ่องกง 

ในฮ่องกง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (distribution board) ติดตั้งไว้เพ่ือ
กระจายก าลั งไฟฟ้าไปยังวงจรเฉพาะ หรือ จุดใช้พลังงานต่างๆ 
(consumer point) ในศูนย์ข้อมูล ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีการติดตั้ง 
Miniature circuit breaker (MCB) อย่างเพียงพอ และ สัดส่วน 30% 
เป็นอะไหล่ส าหรับการใช้งานในอนาคต ตู้แร็คทั่วไปแต่ละตู้มีการติดตั้ง
ก าลังไฟ 3KVA เป็นอย่างต่ าและสามารถเพ่ิมขึ้นเป็น 7KVA ในกรณีที่แต่
ละตู้แร็คต้องการการจ่ายก าลังไฟแบบคู่ (dual power feed) 
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ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย วิธีที่ได้ผลที่สุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สูงสุด คือ ลดพลังงานที่อุปกรณ์ไอซีทีต้องการใช้งาน (การใช้งานที่เป็น
ประโยชน์( 
เครื่องมิเตอร์ที่วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร จะตั้งอยู่ที่จุดจ่าย
ก าลังไฟฟ้าระหว่างสายจ่ายก าลังไฟ (local distribution line) และแผง
ตู้สวิตช์ไฟรวม (main switchboard) อุปกรณ์วัดที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลทุก
แห่ง คือ มิเตอร์วัดการใช้งาน (usage meter) ซ่ึงใช้ในการค านวณค่า
ไฟฟ้า การจ่ายก าลังไฟฟ้าทั่วออสเตรเลียจ่ายด้วยแรงดันที่สูงมาก อยู่
ระหว่าง 11,000 – 15,000 โวลต์ (V) ไฟฟ้าจึงต้องถูกแปลงแรงดันให้
ต่ าลงถึงประมาณ 240V เพ่ือให้อุปกรณ์ไอซีทีส่วนใหญ่ใช้งานได้ อย่างไร
ก็ตาม โดยทั่วไป ระบบท าความร้อน ระบายอากาศและปรับอากาศ 
(HVAC) รวมทั้งอุปกรณ์ไอซีทีขนาดใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์เมนเฟรม ใช้
ไฟฟ้าที่แรงดัน 415V โดยค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power factor) ที่
ถือว่าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงในศูนย์ข้อมูล คือ ระหว่าง 0.95 
– 0.99 ค่าดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการติดตามผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
ในกรณีที่มีการใช้ระบบ 3 เฟสเพื่อจ่ายก าลังไฟฟ้า วงจรต่างๆ ต้องอยู่ใน
ภาวะที่สมดุลกัน 

 

 

ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์  ค่าไฟฟ้าค านวณจากมิ เตอร์ไฟฟ้าและบิลค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนแยกกัน พวกเขาจ าเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าส ารองและ
ความพร้อมใช้งานสูงจาก 2 วงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าทีเ่ดินวงจรแยกกัน 

 

 

การท าความเย็น 
 ระบบท าความเย็นของศูนย์ข้อมูลท าการปรับอากาศให้อุปกรณ์ไอซีทีโดยอาศัยปัจจัยอุณหภูมิ 
ความชื้นและแรงดันที่เหมาะสม ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบท าความเย็นยังลดความร้อนอุปกรณ์สนับสนุน
และพ้ืนที่ส านักงานทั่วไปด้วย เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไอซีทีจ าเป็นต้องอาศัยชิพคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง ฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นในศูนย์ข้อมูลต้องมีการป้อนความเย็นอย่างเพียงพอ และก าจัดอากาศร้อน
ออกไป อุปกรณ์ต่างประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน ชิพคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สามารถผลิตความร้อนมาก
พอที่จะสร้างความเสียหายต่อตัวมันเองและส่วนประกอบใกล้เคียง ชิพได้รับการออกแบบให้ท างานอย่างเสถียร
ในอุณหภูมิระหว่าง 55 – 70 องศาเซลเซียส โดยมีพัดลมคอยเป่าลมเย็นไปทางชิพเพ่ือขจัดความร้อน ผู้ผลิตได้
ระบุช่วงอุณหภูมิในช่องอากาศเข้าที่จะท าให้อุปกรณ์ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์
จัดเก็บแบบดิสค์ และ เทปไดรฟ์ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า จึงท าให้เกิดความร้อนน้อยกว่า แม้อุปกรณ์ประเภท
นี้มีชิพเช่นกัน แต่ได้รับการออกแบบให้ท างานในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า  
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 เทคนิคง่ายๆ ไม่สิ้นเปลืองในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท าความเย็น 10 – 40% อย่างสม่ าเสมอ มี
หลายวิธีดังนี้  

 Hot aisle / cold aisle: จัดวางอุปกรณ์ในตู้แร็คให้อยู่ในแนวเดียวกันเพ่ือให้ลมเย็นทั้งหมดถูก
ดึงเข้าไปจากด้านหนึ่งของตู้แร็ค และปล่อยออกไปอีกด้านหนึ่ง ตู้แร็คจึงถูกจัดวางเป็นแถว เพ่ือให้
ลมร้อนจาก 2 แถวเป่าเข้าหากัน ขณะที่แถวคั่นกลาง ลมเย็นจะถูกดึงเข้าไปใน 2 ตู้แร็ค หากปรับ
การจัดวางทีไ่ม่มีแบบแผนเป็นลักษณะนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายท าความเย็นลงได้ 15 – 25%  

 ระบบกักเก็บลมร้อน/เย็น (Hot/Cold aisle containment): การปิดช่องลมร้อนหรือลมเย็น
ช่องใดช่องหนึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็น โดยป้องกันลมร้อนและเย็นไม่ให้ผสมกัน 
การกักเก็บลมเย็น/ร้อน ช่วยลดค่าท าความเย็นลงได้เพ่ิมเติม 10% วิธีนี้คุ้มค่าเกือบทุกครั้งในศูนย์
ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้วิธี hot / cold aisle ขณะที่ผู้ใช้สามารถใช้แนวทางกักเก็บลมที่ท ามาขึ้นเฉพาะได้
เช่นกัน 

 เพิ่มอุณหภูมิ: หน่วยงานหลายแห่งรายงานค่าใช้จ่ายท าความเย็นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการ
ควบคุมอุณหภูมิศูนย์ข้อมูล อยู่ในช่วงกึ่งกลาง 20 องศา (ASHRAE TC 9.9 guideline) อย่างไรก็
ตาม ASHRAE มีค าเตือน 2 ข้อดังนี้ 

a. การเพ่ิมอุณหภูมิมักลดอายุการท างานของอุปกรณ์ลง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์หลายชนิต 
จะมีอายุการใช้งานนานกว่าอายุทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน หน่วยงานต่างๆ ควรติดตาม
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ รวมถึงอัตราล้มเหลว 

b. การเพ่ิมอุณหภูมิลมที่เข้าไปในห้องข้อมูล (data hall) นั้นไม่เพียงพอ เพราะเมื่อผ่าน
อุณหภูมิ ณ จุดหนึ่ง ความเย็นที่กักเก็บไว้ในระบบท าความเย็นจะสูญหายไป เนื่องจาก
พัดลมในอุปกรณ์ต้องท างานหนักและนานขึ้น  
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.  
 

 

 

 

ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย ระบบท าความเย็นเป็นแหล่งหลักของการใช้พลังงาน
แบบสิ้นเปลือง (overhead)  เทคนิคทั่วไปที่ช่วยลดการใช้พลังงาน 
คือ  

1. การใช้อากาศภายนอกในเมืองต่างๆ ท าความเย็น ในอัตรา
มากกว่า 50% ของเวลา และในเมืองแคนเบอร์ร่ามากกว่า 
80% ของเวลา  

2. ใช้ ระบบกัก เก็ บ ลมร้อนหรือ เย็ น  (Hot or cold aisle 
containment) 

3. เพ่ิมอุณหภูมิศูนย์ข้อมูลให้ท างานอยู่ในสภาวะระหว่าง 23 - 
28 องศาเซลเซียส แทน 18 - 21 องศาเซลเซียส การใช้
ม า ต ร ฐ า น  The American Society of Heating 
Refrigeration and Air-conditioning Engineers 
(ASHRAE) ยังถูกก าหนดไว้ด้วย 

  

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย โซนศูนย์ข้อมูลที่มีความส าคัญมากจะติดตั้งระบบปรับ
อากาศเฉพาะส่วน เพ่ือรักษาความต้องการเฉพาะของโซนนั้นๆ โซนที่
ไม่ส าคัญมากจะใช้ระบบปรับอากาศทั่วไป โซน เอ จะมีระบบปรับ
อากาศที่แม่นย า ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระดับ Tier 1 และมีการเตรียมการเพ่ือขยับขึ้นไปสู่ระดับต่อไป 
อุปกรณ์ต่างๆ ถูกผลิตภายใต้มาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO9001 และ
ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 

  

  

  

 

 

 

สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร การท าความเย็นของศูนย์ข้อมูลถือเป็นการ
สูญเสียพลังงานมากที่สุดในอาคารประเภทนี้และเป็นจุดส าคัญที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน่วยงานต่างๆ ใช้ งาน
ออกแบบมากมายในการท าความเย็น โดยไอเดียพ้ืนฐานคือการกัก
เก็บและแยกลมเย็นออกจากลมร้อนที่ไหลกลับมาบนพ้ืน เช่น การกัก
เก็บลมร้อน (hot-aisle containment) การกักเก็บลมเย็น (cold-
aisle containment) ไปจนถึงแนวคิด contained rack supply, 
room return; room supply, contained rack return; 
contained rack supply, contained rack return ในช่วงที่มีการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 
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เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้า 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เป็น 1 ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความส าคัญที่สุดในศูนย์
ข้อมูล ส าหรับประเทศที่ไม่มีการจ่ายไฟอย่างสม่ าเสมอ ถูกตัดไฟและขาดแคลน จึงถือเป็นเรื่องบังคับที่ต้อง
เตรียมความพร้อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้าเพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลท างานได้อย่างเหมาะสม UPS 
System Efficiency (USE) เป็นดัชนีที่น ามาใช้วัดพลังงาน UPS อย่างแพร่หลาย และคิดจากอัตราส่วนไฟจ่าย
ออกจาก UPS ต่อไฟจ่ายเข้า UPS ประสิทธิภาพของ UPS มีหลายแบบขึ้นอยู่กับตัวประกอบโหลด (UPS 
Load Factor หรือ ULF) ดังนั้น เกณฑเ์ปรียบเทียบทีใ่ช้ดัชนีนี้จึงอาศัยค่า ULF ของระบบ UPS 
 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย ระบบ UPS เป็นสิ่ งจ าเป็นเพ่ือทดแทนในเวลาที่ ไม่มี
พลังงานไฟฟ้าใช้เป็นเวลานาน ระบบ UPS 2 หน่วยจ าเป็นต้องติดตั้ง
ใน พ้ืนที่ ส าคัญและ UPS ต่อส ารองคู่ ขนาน จะใช้ส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center หรือ NOC) 
และ ระบบ helpdesk UPS แบบต่อส ารองคู่ ขนาน คอยดูแล
คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์/สถานีงาน NOC ระบบไฟ
ฉุกเฉิน และ ระบบควบคุมการเข้าออก/ระบบตรวจจับควันไฟ/ระบบ
สอดส่องและปราบปราม ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีความ
พร้อมใช้งานสูง เนื่องจากระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับอาจยืดเยื้อ และ 
ต้องการสมรรถภาพที่เพียงพอเพ่ือรองรับภาระเต็มพิกัด ระบบป้องกัน
ไฟกระชาก (Surge protection) ต้องติดตั้งที่แผงควบคุมสวิตช์รวม 
เพ่ือป้องกันเหตุไฟกระโชกและสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (EMI) ตามมาตรฐาน IEEE62.41 และ UL1283  

  

 

 

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์ ระบบ UPS ในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ มีการต่อส ารองคู่ขนาน
มีประสิทธิภาพที่จะจ่ายก าลังไฟฟ้าไปทั่วห้องคอมพิวเตอร์/เครื่องแม่
ข่ายและสามารถส ารองข้อมูลในเวลา 30 นาที ที่โหลดไฟฟ้า 80% 
หรือสูงกว่า ระบบ UPS ต้องติดตั้ง harmonic filter เพ่ือขจัดสภาพ
ผิดปกติของไฟฟ้า ภาวะล้มเหลวของ UPS 1 หรือ 2 หน่วยควรมีการ
รองรับด้วยหน่วยส ารองไฟฟ้าอ่ืน โดยไม่กระทบโหลดไฟฟ้าส าคัญ 
ระบบ UPS มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหลักที่มีการต่อวงจรส ารองคู่ขนาน
เต็มรูปแบบ (ต่อแบบ N+1 หรือดีกว่า( และมีเวลาเปิดท างานสูงสุด 5 
นาที (activation lead time) หลังจากไฟฟ้าดับ อีกทั้งต้องสามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่อง 5 วันเป็นอย่างต่ า เวลาไม่มีกระแสไฟฟ้า 
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สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร อุปกรณ์ จ่ายก าลั งไฟฟ้ามีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ซื้อระบบ 
UPS แบบ modular )ขยับขยายได้( ซึ่งมีความสามารถในการจ่าย
ก าลังไฟฟ้าที่หลากหลาย โดยมีการติดตั้งทางกายภาพ หม้อแปลง
ไฟฟ้า และการเดินสายที่เตรียมไว้รองรับโหลดไฟฟ้าของอาคาร แต่
แหล่งของความไร้ประสิทธิภาพ )เช่น สวิตช์และแบตเตอรี่( ได้ถูก
ติดตั้งแบบ modular ตามข้อก าหนด อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ระบบ UPS 
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบสับเปลี่ยน
หมุนเวียน (rotary) เพ่ือตอบสนองความต้องการของศูนย์ข้อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง 

ส าหรับหน่วยงานท่าอากาศยานในฮ่องกง ศูนย์ข้อมูลถูกก าหนดให้
ต้องผ่านการรับรองระดับ Tier 2 หรือสูงกว่าตามมาตรฐาน TIA-942 
โดยมี UPS/ระบบก าเนิดไฟฟ้ารองรับการท างานสูงสุด 5 ชั่วโมง และ
ให้บริการฝากเครื่องแม่ข่ายไม่น้อยกว่า 40 ตู้เครื่องแม่ข่าย และมี
พ้ืนที่ตู้แร็คไม่น้อยกว่า 42U พลังงานของศูนย์ข้อมูลจะต้องมีการ
ส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานภายใน 5 นาทีที่ไฟฟ้าดับ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องติดตั้งระบบเก็บเสียงที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
(industry silencer) เพ่ือลดระดับเสียงรบกวน พร้อมด้วยเครื่องจักร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความจุถังพ้ืนฐานน้อยกว่า 500 ลิตร ซึ่งเหมาะ
ส าหรับการท างาน 5 ชั่วโมง จากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 โดยมีความจุไฟฟ้า 600KVA และก าลังไฟออกสูงสุดอยู่ที่
ประมาณ 900A TPN 

 

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย นิยมใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบดีเซลมากที่สุดในการ
ส ารองไฟฟ้า แม้มีทางเลือกอ่ืนให้ใช้ก็ตาม 
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อ่ืนๆ (HVAC – การท าความร้อน ระบายอากาศและปรับอากาศ, Contaminants - สิง่ปนเปื้อน, Sprinklers 
- หัวฉีดน้ าดับเพลิง, Air Filtration - การกรองอากาศ) 

 

 ระบบท าความร้อน ระบายอากาศและปรับอากาศ (heating, ventilation and air conditioning 
หรือ HVAC) เพ่ิมความเย็นและความชื้นให้ศูนย์ข้อมูล ระบบ HVAC เป็นค่าใช้จ่าย overhead มากที่สุดใน
ศูนย์ข้อมูล ระบบ Data Center Infrastructure Management (DCIM) ช่วยสั่งการและควบคุมการท างาน
ระบบเหล่านี้ ระบบรักษาความปลอดภัยช่วยป้องกันทางกายภาพ อาจรวมถึงกล้องถ่ายวีดีโอ ประตูนิรภัย หรือ 
การควบคุมการเข้าถึงด้วยข้อมูลชีวภาพ พลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลต้องจ าแนกเป็นการใช้งานที่มีประโยชน์ 
(productive) หรือ overhead (unproductive หรือ ไม่ก่อประโยชน์) อุปกรณ์ไอซีที ในศูนย์ข้อมูลจะใช้
พลังงานที่มีประโยชน์ ส่วนระบบสนับสนุนจะใช้พลังงานในส่วน overhead เพ่ือรักษาสภาพอุปกรณ์ไอซีที 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย การกรองอากาศปฏิบัติตามมาตรฐาน EU3 โดยมีแผ่นกรอง
หนา 50mm ติดไว้ที่ช่องลมกลับของคอยล์เย็น และ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 30% เครื่องท าความชื้นสามารถควบคุมความจุตั้งแต่ 40% - 
100% พร้อมระบบจ่ายและฉีดน้ าอัตโนมัติ เครื่องท าความชื้นต้องมี
การควบคุมความจุที่ปรับได้ระหว่าง 40% - 100% 

  

 

 

 

สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร ระบบ HVAC จะถูกลดระดับหรือปิดการท างาน
ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลและไม่มีการใช้งาน อีกทั้งน าระบบแสงไฟ
ประหยัดพลังงานมาใช้ในศูนย์ข้อมูล แสงไฟจะถูกปิดอัตโนมัติ เป็น
หลัก เวลาใดก็ตามที่พ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของอาคารไม่มีการใช้งาน การ
รายงานระดับพลังงาน อุณหภูมิ และความชื้นกระท าโดยการอ่านค่า
มิเตอร์การใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีโหลดเต็มพิกัด 
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สถานที่ตั้ง 

 
 สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลมีผลต่อประสิทธิภาพการท าความเย็น การรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ 
ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนต้นทุนการด าเนินงานอย่างมาก เช่น การท า
ความเย็นโดยใช้อากาศภายนอกแทนการปรับอากาศ เพ่ือขจัดความร้อนจากศูนย์ข้ อมูล ส่งผลให้ลดค่า
ด าเนินงานลงได้มากกว่า 40% 
 ความใกล้เคียงของศูนย์ข้อมูลกับสถานีไฟฟ้าและวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติมีผล
ต่อราคาและความน่าเชื่อถือของการจ่ายไฟฟ้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายจ่ายไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ส าคัญมีการ
เชื่อมต่อกับวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้ามากกว่า 2 เส้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับได้อย่างมาก สถาน
ที่ตั้งใกล้เครือข่ายโทรคมนาคมหลักจะช่วยลดค่าเครือข่ายและการเชื่อมต่อกับหลายเครือข่ายช่วยเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ ค่าแรงจะควบคุมได้ง่ายกว่าในสถานที่ที่ใกล้ประชากรกลุ่มใหญ่ ค่าบริการและเวลาจะดีขึ้น หาก
ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์รวมประชากรที่ส าคัญ ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีการบ่งชี้และประเมิน ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ
อุบัติเหตุจากการเดินทาง นอกจากความเสี่ยงเหล่านี้ ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ ใกล้เคียงล้อมรอบ
ที่ตั้ง ไม่ใช่ตัวอาคารเท่านัน้ 
    บริเวณล้อมรอบตัวอาคารมีคุณลักษณะที่มี อิทธิพลต่อต้นทุนการด าเนินงาน การประเมิน
สภาพแวดล้อมจึงควรพิจารณาความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า และวิธีทีอ่าณาเขตโดยรอบจะมีผล
ต่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ในภาพรวม 
 

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย: ศูนย์ข้อมูลถูกก าหนดให้สร้างตรงกลางภายในอาคาร ศูนย์
ข้อมูล 1 แห่งต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ 4,000 ตารางฟุต ชั้น 1 ของ
อาคารคือสถานที่ที่เหมาะส าหรับศูนย์ข้อมูล และ ไม่แนะน าให้สร้างที่
ชั้นใต้ดินหรือชั้นบนสุด ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม 

 

 

 

ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์ แนวปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลภาครัฐ คือ ตั้งอยู่ภายในระยะ 
2 กิโลเมตรจากจุดเชื่อมต่อ (splicing point) โครงข่ายใยแก้วของ 
iGovPhil 
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การออกแบบ การก่อสร้างและโครงสร้าง 

 ศูนย์ข้อมูล มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์แบบอ่ืน เนื่องจากมีโครงสร้าง
เฉพาะตัว ตลอดจนมีความต้องการแตกต่างกันมากตามการใช้งานและการใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูล ด้านนอก
ของศูนย์ข้อมูล ในแง่ความใกล้เคียงกับจุดอ่ืนๆ การวางต าแหน่งและขนาดประตู จุดทางเข้าและทางออก ผัง
การใช้พ้ืนที่ สถาปัตยกรรม การวางแผนสถานที่ ล้วนแล้วแต่เป็นมิติที่ส าคัญเท่ากันทั้งหมด ความสามารถของ
พ้ืนอาคารศูนย์ข้อมูลในการรับน้ าหนักมักเป็นขีดจ ากัดตายตัวที่ ไม่ควรเกินเกณฑ์ง่ายดายและเกินได้
เพียงชั่วคราวเท่านั้น ความสามารถในการรับน้ าหนักของพ้ืนอาคารมักเกินเกณฑ์ค่อนข้างง่ายในอาคาร
ส านักงานและศูนย์ข้อมูลเก่า โดยปกติพ้ืนเหล่านี้สามารถรับน้ าหนักราว 750 – 1,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
เครื่อง blade server, data warehouses และ storage area networks รุ่นที่นิยมใช้กันมีน้ าหนักเกินกว่า 
1,500 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยแม้เป็นไปได้ที่จะติดตั้งตัวช่วยเพ่ือกระจายน้ าหนักให้เท่ากันมากข้ึน แต่วิธีการ
นี้ถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น ศูนย์ข้อมูลสามารถท าการเปลี่ยนพ้ืนยกเพ่ือให้รับน้ าหนักมากข้ึนได้ และอาจ
ให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ความสามารถในการรับน้ าหนักของพื้นยกเพ่ิมข้ึนจาก 300 กิโลกรัม/ตารางเมตร ใน
ปี 1965 เป็นประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร โครงการประเภทนี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด 
เพราะมีมูลค่าสูงและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ ความต้องการที่แตกต่าง
กันในแต่ละพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง อย่าง ญี่ปุ่น หรือ สภาพภูมิอากาศฝนเขต
ร้อนในมาเลเซีย จึงส าคัญยิ่งที่จะต้องวางแผนด้านสถาปัตยกรรม วัสดุ และสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบศูนย์
ข้อมูลให้ด าเนินงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

การออกแบบศูนย์ข้อมูล  
 โดยทั่วไป ศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะมีอายุการท างาน 15 - 25 ปี และมีองค์ประกอบทั้งแบบ
ถาวรและกึ่งถาวร องค์ประกอบถาวรออกแบบมาเพ่ือใช้งานตลอดอายุการท างาน ได้แก่ ก าแพง พ้ืน เพดาน 
ทางเดินและอ่ืน องค์ประกอบกึ่งถาวร ได้แก่ พ้ืนที่รองรับอุปกรณ์ไอซีที ถาดสายไฟ ท่ออากาศและสายต่างๆ 
และท่อส าหรับของเหลว องค์ประกอบเหล่านี้  ซึ่งใช้ชื่อ fit out ในเอกสารนี้ ออกแบบมาเพ่ืออัพเกรด ก าจัด
และขยาย เนื่องจากความต้องการในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการท างานของศูนย์ข้อมูล 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHjrvr9uHRAhUKuY8KHXFTAGAQjRwIBw&url=http://www.aescit.com/solutions/cryptology&psig=AFQjCNFVvMoJAgg3BLLhUzfjbBzqrKw-tg&ust=1485592843177434


 

54 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

 ศูนย์ข้อมูลที่ดัดแปลงใช้พ้ืนที่ส านักงานแทนมักมีอายุการใช้งานสั้นกว่าศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นมา
โดยเฉพาะ เหตุผลบางส่วนคือความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันของอาคารที่คนใช้งานและอาคารที่ใช้งานด้าน
ไอซีที โดยปกติ อาคารไอซีทีมีน้ าหนักกว่ามากและต้องการพลังงานและการท าความเย็นกว่าอาคารส าหรับ
มนุษย์ ปัจจัยร่วมอีกประการที่ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง คือ ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ส านักงานดัดแปลงมักได้รับ
การจัดสรรเงินลงทุนเพียงเล็กน้อย จึงน าไปสู่โอกาสล้มเหลวมากขึ้น ประเด็นปัญหาต่างๆ และยังต้องอาศัยการ
บริหารจัดการมากขึ้น ความท้าทายที่ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง คือ โครงสร้างศูนย์ข้อมูลมี
ความคงทนกว่าอุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่มาก การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ข้อก าหนดและความ
คาดหวังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เช่นกัน หน่วยงานต่างๆ ควรวางแผนเพื่อท าการประเมินโครงสร้างเป็นประจ า  

 

 

 

ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย หากศูนย์ข้อมูลถือครองทรัพย์สินไอซีทีของหน่วยงาน 
พวกเขาต้องมั่นใจว่าโครงสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้าง
อาคารของออสเตรเลีย 

  

 

 

 

ฮ่องกง 

ในฮ่องกง ศูนย์ข้อมูลถูกก าหนดให้เป็นงานออกแบบและอาคารแบบ 
modular )ส่วนประกอบที่มารวมกันได้( ในระยะต่างๆ ของการ
พัฒนา เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต อีกทั้งต้องค านึงถึงการ
ขยายศูนย์ข้อมูล ระบบพ้ืนยกถูกติดตั้งในศูนย์ข้อมูล โดยมีการต่อสาย
ดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน TIA-942 

   

 

 
  

 

 

 

สหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร การออกแบบพ้ืนที่ทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลถูก
ก าหนดให้ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของสิ่งก่อสร้างภายใต้ โหลด
ไฟฟ้าไอทีบางส่วนและโหลดแปรผัน โดยนอกเหนือจากการ
เตรียมการก่อสร้างแบบ modular ในครั้งแรกและพิจารณาการ
ตอบสนองของโครงสร้างต่อโหลดที่แปรผัน ทั้งนี้ การวางแผนสร้าง
ศูนย์ข้อมูลเพ่ือการขยายแบบ modular )ขยายได้( และจากนั้นสร้าง
ศักยภาพนี้ในแผนงานต่อเนื่อง ถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 
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ข้อก าหนดเชิงโครงสร้าง )รวมถึงระบบชั้นวาง)  
 โครงสร้างของอาคารรองรับการกระจายสายไฟ อากาศ และ น้ าไปทั่วอาคาร โดยทั่วไป การใช้การ
ติดตั้งแบบกึ่งถาวรถือว่าคุ้มค่าเงินในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ อุปกรณ์ติดตั้งกึ่งถาวร เช่น 
ท่อหุ้มสายไฟ ท่อสายเคเบิล และถาดสายไฟ มีไว้เพ่ือจัดระเบียบสายต่างๆ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน การเดินสายไฟไม่เป็นระเบียบท าให้ปิด
ประตูไม่ได้ ลมเย็นถูกปิดกั้น หรือต้องใช้สายไฟส ารองโดยไม่จ าเป็นแทน ทั้งที่มีสายไฟให้ใช้งานอยู่แล้ว ผลที่
ตามมาอ่ืนๆ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อยาวนานขึ้น หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ช้าลง ทั้งที่
ท างานที่ท าเป็นประจ า เช่น การโยกย้ายสถานที่จัดวาง (relocation) 

 

 

 
 

 

ฮ่องกง 

ในฮ่องกง การออกแบบผังอาคารต้องรองรับการใช้งานภายใน
เช่นเดียวกับการให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย และ มีห้องเครื่องแม่
ข่ายเพ่ือวางตู้แร็ค ห้องเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสาร 
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC) ห้อง FM200 ห้องประชุม ห้อง
ประกอบอุปกรณ์ (Staging room) ห้องอ านวยความสะดวกเพ่ือ
จัดเก็บระบบ UPS และแบตเตอรี่ ขณะที่ห้องส าหรับการใช้งานอ่ืนๆ 
จะต้องค านึงถึงการให้บริการวางเครื่องแม่ข่าย หนึ่งในข้อพิจารณา
ส าคัญก่อนการออกแบบที่กระทบเกือบทุกมิติความส าเร็จภายในศูนย์
ข้อมูล คือ พ้ืนยก (access floor หรือ raised floor) โครงสร้างนี้มี
ความส าคัญต่อระบบท าความเย็น อุปกรณ์สนับสนุน การต่อสายดิน 
และการเชื่อมต่อสายไฟและการสื่อสาร ในทุกประการไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าโครงสร้างอาคารที่รองรับพื้นที่ส่วนนี้ 
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ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์ โครงสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนด Seismic Zone 4 )พ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิด
แผ่นดินไหวสูงสุด( ต้องปราศจากเหตุอุทกภัยและน้ ารั่วไหล มีระบบ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การต่อสายไฟใต้
ดิน และระบบเคลือบพ้ืนป้องกันไฟฟ้าสถิต (anti-static flooring 
system) เพ่ือป้องกันอุปกรณ์จากการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ตู้อุปกรณ์
และตู้แร็คที่เก็บอุปกรณ์ประมวลผลทั้งหมดต้องสามารถทนทานต่อ
พ้ืนดินสั่นสะเทือน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและป้องกันความเสียหาย
กับอุปกรณ์ ประตูและแผงต่างๆ เช่น ประตูหน้าบานเดียว เจาะรู
ระบายอากาศ 75% และมีล็อค ประตูหลังที่เปิดแยกจากกัน เจาะรู 
ระบายอากาศ 75% และมีล็อค อีกทั้งแผงด้านข้างที่เปิดแยกจากกัน
แบบมีล็อค ตู้แร็คต้องมีช่องให้สายสัญญาณเข้าทางเพดานเพ่ือรอง
รับสาย CAT5 มากกว่า 2,500 เส้น ตู้แร็คต้องมีการรับรองด้านการใช้
ส า รต้ อ งห้ าม  Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 
และปฏิบัติตามกฎการควบคุมเคมีของสหภาพยุโรป Registration 
Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) 

   

 

 
  

  

 

 

 

 

ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดต้องสามารถติดตั้งในตู้แร็คได้และ
จะต้องติดตั้งในตู้แร็คมาตรฐานที่ใช้งานภายในศูนย์ข้อมูล Australian 
National University (ANU) ตู้ แร็คทุ กตู้ มี ความสู ง 42RU กว้าง 
600mm หรือ 700mm และลึก 1,070mm หรือ 1,200mm ขึ้นอยู่
กับแต่ละศูนย์ข้อมูล ตู้แร็คเหล่านี้จะต้องมีอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า 
(power distribution unit หรือ PDU) ท่อจัดระเบียบสายสัญญาณ 
แ ผ งก ร ะ จ า ย ส าย สั ญ ญ าณ  (UTP patch panel) ถ าด แ ย ก
สายสัญญาณใยแก้ว (Fiber optic break out trays หรือ FOBOTS) 
และสวิตช์บริหารเครือข่าย ตามที่ก าหนดไว้ ผังของโครงสร้างนี้จะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละตู้แร็ค และจะติดตั้งตามความต้องการเฉพาะ
ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตู้นั้นๆ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้เลือก
สถานที่ตั้งที่แน่นอนของอุปกรณ์ใหม่ ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ
กับผู้ใช้งานศูนย์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 

อินเดีย ในอินเดีย ตู้แร็คออกแบบโดยค านึงถึงปริมาณการท าความเย็นสูงสุด  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl07G64eHRAhXLuo8KHZjDA5sQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/australia/round_icon/&psig=AFQjCNG6qspr0d_vMZwiHGTD2-yYr6HxBA&ust=1485587083007707


 

57 

จัดท าโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน )ไทยแลนด)์ จ ากัด 

การรักษาความปลอดภัย การสอดส่องดูแล และการควบคุมการเข้าถึง 
 

 ศูนย์ข้อมูลแบบองค์กรและอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจ ากัดการเข้าถึง
เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและตรวจตราการใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุด ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
หรือการควบคุมการเข้าออกด้วย Biometric หรือ บัตรมักเพียงพอส าหรับศูนย์ข้อมูลองค์กร แต่ส าหรับศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต หลายครั้งบุคลากรมักมาจากหลากหลายบริษัท )บางครั้งเป็นคู่แข่งกัน( จึงจ าเป็นต้องเพ่ิม
ระดับการรักษาความปลอดภัย นอกจากความปลอดภัยบริเวณอาณาเขตโดยรอบ การรักษาความปลอดภัย
เฉพาะส่วนเป็นสิ่งที่ควรกระท าโดยใช้ตู้ที่มีล็อค หรือ ติดตั้งกรงส าหรับการให้บริการวางเครื่องแม่ข่าย ช่องเดิน
สายสัญญาณ (cable raceway) และการเข้าถึงพ้ืนยก กลายเป็นองค์ประกอบจ าเป็นเพ่ือสร้างความมั่นใจใน
ระดับต่างๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอาจใช้บุคลากรประจ าการแบบ real-time และระบบติดตาม
ทรัพย์สิน (asset tracking) ด้วย 

มาตรการรักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ชั้น   
• การรักษาความปลอดภัยอาณาเขตโดยรวม (Perimeter security) 
• การควมคุมสถานที่ (Facility controls) 
• การควมคุมห้องคอมพิวเตอร์ (Computer room controls) 
• การควบคุมตู้อุปกรณ์ (Cabinet controls)  
 

 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย ระบบวีดีโอสอดส่องและกล้องวงจรปิด (CCTV) จะต้อง
ติดตั้งตามข้อบังคับเพ่ือสอดส่องทุกพ้ืนที่ของศูนย์ข้อมูลและสิ่งก่อสร้าง 
กล้องต่างๆ ต้องมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล ห้องระบบสอดส่องกลางจะต้องติดตามความเคลื่อนไหว 
โดยเป็น 1 ในข้อบังคับ เครื่องอ่านบัตร (proximity card reader) 
และระบบควบคุมการเข้าถึงก าหนดให้ต้องติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์ที่
ติดตามการเข้าออกศูนย์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ระบบอนุญาตด้วย 
Biometric ก าหนดให้ใช้งานตรงประตูหลักทางเข้าห้องเครื่องแม่ข่าย 
รวมทั้งรองรับการสแกนลายนิ้วมือและการป้อนรหัสตัวเลข ระบบ
ติดตามอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้จะต้องติดตั้งในแผงส่วนกลาง 1 แผงใน
ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC) ซึ่งคอยติดตามการตรวจจับน้ า
รั่วไหล ระบบเปิด-ปิดการปรับอากาศ สัญญาญเตือนภัย และ การ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
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ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์ หน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตผ่านประตูด้วยลาย
พิมพ์นิ้วมือ Biometric และ การป้อน PIN เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต
ข อ ง  Information and Communications Technology Office 
(ICTO) แ ล ะ  Department of Science and Technology-
Advanced Science and Technology Institute (DOST-ASTI) 
เป็นผู้ควบคุมการผ่านประตูไปยังพ้ืนที่ห้องให้บริการวางเครื่องแม่ข่าย 
หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องมีระบบกล้องวงจรปิด ซึ่งบันทึกภาพเก็บไว้
อย่างน้อย 30 วัน และสามารถเปิดภาพ CCTV แบบ real-time 
เฉพาะการรับชมผ่านทางเว็บ ICTO และใช้ Traceroute บันทึกภาพ 
CCTV จากเว็บไปยังเครือข่าย GovNet )และสามารถท าในลักษณะ
ตรงข้าม( ศูนย์ข้อมูลต้องมีกลไกควบคุมการเข้าออกทางกายภาพและมี
การใช้  Proximity Card Reader อีกทั้ งต้ องมี ก าลั งรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง )แบบประจ าการและลาดตระเวน( ใน
สิ่งก่อสร้างทั้งหมด และมีระบบเข้าถึงที่มีการควบคุมดูแล ในการติดตั้ง 
ทดสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้บริการพ้ืนที่วางเครื่องแม่ข่าย 
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 

   

 

 

 
  

 

 

 

ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพมีความส าคัญ
สูงสุดในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Biometric และ
เครื่องอ่านบัตร Proximity reader ติดตั้ งไว้ที่ประตูทางเข้าเพ่ือ
ควบคุมการเข้าออกศูนย์ข้อมูล เครื่องอ่านเหล่านี้มีความสามารถในกา
ตรวจสอบและติดตามดูแลโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและในระดับ
หน่วยงาน กล้องวงจรปิด CCTV ยังน ามาใช้ประโยชน์ภายในศูนย์
ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือคอยสอดส่องประตูทางเข้าและออกของศูนย์ข้อมูล 
รวมทั้งพ้ืนที่ส าคัญอ่ืนๆ ภายในศูนย์ข้อมูล ป้ายถูกติดตั้งไว้เพ่ือแจ้งทุก
คนที่เข้ามาในพ้ืนที่ให้ทราบถึงกล้องที่ก าลังสอดส่องอยู่ 
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ฮ่องกง 

ในฮ่องกง ประตูทางเข้าศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานจะมีระบบล็อครักษา
ความปลอดภัยพร้อมระบบควบคุมการเข้าถึง เพ่ือบันทึกและควบคุม
การเข้าออกประตู การเข้าออกและการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลทั้งหมดจะมี
การบันทึกไว้ ขณะที่บัตรและลายนิ้วมือจะใช้ส าหรับการเข้าห้องเครื่อง
แม่ข่าย โดยที่ประตูส่วนใหญ่ใช้บัตรและกุญแจ  การรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และการบันทึก
การเข้าใช้งานบริเวณทั่วไปและทางเข้า เป็นแนวปฏิบัติที่แนะน า 
)ระบบกล้องวงจรปิดจะต้องเก็บข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ตลอด 24 ชั่วโมง 
7 วันต่อสัปดาห์ ได้เป็นเวลานาน 1 เดือน( 

 

ความปลอดภัย น้ ารั่วไหล การตรวจจับเปลวไฟ การกักเก็บลมเย็น และ เครื่องดับเพลิง 
 

 ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัคคีภัย การท าลายทรัพย์สินของรัฐ และแม้แต่การก่อการร้าย บั่นทอนความ
พร้อมใช้งานและความยืนยาวของศูนย์ข้อมูล มาตรฐาน ANSI/TIA-942 ให้ข้อมูลกับผู้มีหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับ
การปกป้องทรัพย์สินของศูนย์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ หรือ การป้องกัน
อัคคีภัย มาตรฐานดังกล่าวยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาระบบควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ ภายในศูนย์
ข้อมูลและติดตามดูว่ามีใครอยู่และใครก าลังท าอะไรอยู่ การปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟ 
อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างไม่เพียงช่วยชีวิตมนุษย์ แต่ยังปกป้องทรัพย์สินได้ด้วย ค่าความเสียหายของช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถให้บริการ (downtime) และการสูญเสียอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถือเป็นข้อกังวลในอันดับต้นๆ ศูนย์
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับการปกป้องจากระบบตรวจจับควันจากตัวอย่างอากาศและตรวจจับเปลวไฟ ระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติแบบท่อแห้งชะลอน้ าเข้า (pre-action, dry-pipe sprinkler system) และระบบ
ก๊าซเฉื่อยสารสะอาดดับเพลิง (clean agent inert gas system) ที่มีความซับซ้อน อนุภาคควันขนาดเล็ก
สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์และระบบจัดเก็บข้อมูล การป้องกันอัคคีภัย
และควันไฟ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบศูนย์ข้อมูล 
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อินเดีย 

ในอินเดีย สายตรวจจับน้ ารั่วซึม (sensing cable) ก าหนดให้ติดดั้ง
ตามเส้นรอบวงของห้อง รวมทั้งหน้าต่างกระจก บริเวณก าแพง พ้ืนที่
ใกล้ห้องน้ าและใต้เครื่องปรับอากาศ เพ่ือตรวจจับน้ ารั่วไหล อุปกรณ์
ตรวจจับควัน มาตรฐานแบบ  ionization และ photoelectric 
ก าหนดให้ติดตั้ งทั่ ว พ้ืนที่ของศูนย์ข้อมูล แผงเตือนเหตุ ไฟไหม้
ก าหนดให้ติดตั้งในพ้ืนที่ศูนย์ข้อมูลที่ควรส่งสัญญาณเตือนไปยังแผง
เตือนเหตุไฟไหม้หลักที่ตรวจตราสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ระบบตรวจจับ
ควันตั้ งแต่ เริ่มเกิดเหตุ (Very Early Smoke Detection System) 
ก าหนดให้ติดตั้งเฉพาะในห้องเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น ส าหรับการระงับ
เพลิงนั้น ศูนย์ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่วิกฤต )Critical) 
และพ้ืนที่ ไม่วิกฤต (Non Critical) ระบบดับเพลิงตามมาตรฐาน 
NPFA 2001 ถูกก าหนดให้ติดตั้งในพ้ืนที่ Critical 

  

 

 

 

ฮ่องกง 

ในฮ่องกง ศูนย์ข้อมูลได้รับค าแนะน าให้วางแผนท าระบบกักเก็บที่ช่วย
ป้องกันลมเย็นและลมร้อนไม่ให้ผสมกันในจุดที่อุปกรณ์ในตู้แร็คดูดซับ
ลมเย็นโดยตรง เอ้ือให้ประสิทธิภาพท าความเย็นเพ่ิมขึ้นจาก 15% 
เป็น 30% และประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้นจาก 15% เป็น 30% เพ่ือ
รักษ าการถ่ าย เท อากาศในศูนย์ ข้ อมู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ฟิลิปปินส์ 

ในฟิลิปปินส์ ระบบ Facility Management System (FMS) จะคอย
ติดตามดูแลสิ่งก่อสร้างอาคารทั้งหมดจากส่วนกลางโดยอัตโนมัติ และ
มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังบุคลากร เมื่อเกิดเหตุอุปกรณ์อาคาร
ขัดข้อง และมีการเดินตรวจตราสิ่งก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ ระบบดับเพลิงต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ต่างๆ 
อีกท้ังมีระบบตรวจจับเปลวไฟและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ หัวฉีดสาร
ดับเพลิง หัวฉีดสารด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน แตร กระดิ่ง และ
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยแสง (Strobe light) ทั่วทั้งอาคาร ทั้งนี้ 
ศูนย์ข้อมูลจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 
27001  
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การติดตั้งท่อและเดินสายไฟ (Fit out and Cabling) 
 

 การติดตั้งท่อภายในอาคารรองรับการกระจายสายไฟ อากาศ และน้ าไปตลอดทั่วทั้งตึก โดยทั่วโลก
การติดตั้งแบบกึ่งถาวรถือว่าคุ้มค่าเงินในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ข้อดีของการใช้รางน้ า
และท่อลมจะเห็นได้ยากข้ึน เวลาศูนย์ข้อมูลมีขนาดเล็กมากหรือเป็นแบบชั่วคราว การติดตั้งแบบกึ่งถาวร เช่น 
รางน้ า ท่อลมและถาดสายสัญญาณช่วยจัดระเบียบสายต่างๆ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้าย
และปรับเปลี่ยน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การจัดการสายไฟที่หละหลวม ท าให้ประตูปิดไม่สนิท 
ลมเย็นถูกปิดกั้น และต้องใช้งานสายไฟส ารองโดยไม่จ าเป็น ทั้งท่ีมีสายมากมายให้ใช้งาน ผลกระทบอ่ืนๆ ได้แก่ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อยาวนานขึ้น หรือ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช้าลง เมื่อท ากิจกรรม
ประจ า เช่น การโยกย้ายต าแหน่งที่ตั้ง ท่อลมอาจช่วยหรือฉุดรั้งประสิทธิภาพของระบบท าความเย็น หาก
ปราศจากท่อลม อากาศเย็นจะถูกปล่อยเข้าสู่พื้นที่ท่ัวไปอย่างไร้จุดหมาย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง 

ในฮ่องกง อ้างอิงตามมาตรฐาน TIA-942 สายสัญญาณทั้งหมด )ทั้ง
ไฟฟ้าและข้อมูล( เดินสายอยู่ใต้บริเวณพ้ืนยกในเส้นทางแยกจากกัน 
สายไฟเดินอยู่ใต้ทางเดินลมเย็น และสายข้อมูลจะเดินขยายออกไป
ตามเส้นทางใต้ทางเดินลมร้อน มาตรฐาน ANSI/TIA-942 แนะน าให้
ใช้ ANSI-TIA Category 6/ISO Class E ส าหรับสายทองแดงเปลือย 
ส่วน Category 5 และ Category 5e/ISO Class D ไม่แนะน าให้ใช้
งานในศูนย์ข้อมูล เพราะทั้ง 2 แบบไม่สามารถรองรับ 10 Gigabit 
Ethernet ได้ โครงสร้างใยแก้วน าแสงที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ 
ลักษณะที่องค์ประกอบทุกอย่างเตรียมการเสร็จตั้งแต่ในโรงงาน 
Connector ได้รับการติดตั้ง ทดสอบและบรรจุในโรงงาน Installer 
จะจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นส่วน ดึงสายที่ต่อรวมไว้ล่วงหน้าให้
เข้าที่ ต่อ connector ให้เข้าล็อกและติดตั้งสายที่เข้าหัวมาแล้ว กับ
อุปกรณ์ปลายทาง แนวทางนี้เป็นวิธีติดตั้งที่รวดเร็วและดีที่สุดในการ
เปิดใช้งานเครื่องแม่ข่ายอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังด้านความพร้อมใช้งานของลูกค้าได้ 
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ฟิลิปปินส์ ในฟิลิปปินส์ หน่วยงานต่างๆ แนะน าให้ใช้เส้นทางแยกกันส าหรับ
สายไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่ายที่เดินห่างกัน 2 เมตรเป็นอย่าง
น้อย 

  

สหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา TIA เป็นองค์กรด้านมาตรฐานในอเมริกาเหนือ ที่มัก
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ  Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) แ ล ะ  International Organization for 
Standardization (ISO) ในการก าหนดมาตรฐานเครือข่ายและ 
มาตรฐานการเดินสายสัญญาณใหม่ๆ 

 

       

 

 เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์    

 

   

 ภายในศูนย์ข้อมูลทั่วไปที่มีระบบท าความเย็นประสิทธิภาพสูง  โหลดของอุปกรณ์ไอทีคิดเป็นเกินกว่า
ครึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล การใช้อุปกรณ์ไอทีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดโหลดเหล่านี้ลงได้
อย่างมีนัยส าคัญภายในศูนย์ข้อมูล น าไปสู่อุปกรณ์ท าความเย็นที่มีขนาดเล็กลง วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการลด
โหลดของอุปกรณ์ไอทีภายในศูนย์ข้อมูล ได้แก่ การซื้อเครื่องแม่ข่ายที่มาพร้อมระบบประมวลผล พัดลม และ
อุปกรณ์จ่ายไฟที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงการซื้ออุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง การควบรวมอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล การควบรวมอุปกรณ์จ่ายไฟ และ การจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนในเครื่องแม่ข่าย 
(virtualization) 
 โครงสร้างศูนย์ข้อมูลที่จะท าให้เกิดต้นทุนการเป็นเจ้าของน้อยที่สุด (cost of ownership) นั้น ต้อง
อาศัยการวางแผนที่ดีและรักษาระเบียบวินัยในการใช้ทรัพยากรส าคัญ จุดส าคัญของการวางแผนชีวิตที่ดีคือ
เข้าใจขีดจ ากัดของโครงสร้างและมีแผนในการการบริหารจัดการ เมื่อการปรับเปลี่ยนฝ่าฝืนขีดจ ากัดเหล่านั้น 
  
   

เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ     
 อัตราการใช้งานเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ เป็นตัวแปรส าคัญตัวแปรหนึ่งส าหรับศูนย์ข้อมูล 
เนื่องจากสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและความต้องการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีนัยส าคัญ  
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO8_fvquLRAhVEp5QKHYGqDmwQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/171163/clock_dashboard_gauge_guage_machine_measure_meter_performance_ruler_snack_speed_stopwatch_time_timer_units_value_watch_widgets_icon&psig=AFQjCNGTe8bmp5C3BSxpODYXfvz9zcJhlg&ust=1485606825157132
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เครื่องแม่ข่าย 
 เครื่องแม่ข่ายมีโอกาสส าคัญในการเพ่ิมอัตราการใช้งาน เนื่องจากสัดส่วนการใช้งานเฉลี่ยที่ต่ าใน
ปัจจุบันในหลายหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดว่าฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความ
ไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องแม่ข่ายในตู้แร็คมักเป็นต้นเหตุหลักที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองและใช้พลังงานเป็นสัดส่วน
สูงที่สุดในศูนย์ข้อมูลทั่วไป เครื่องแม่ข่ายกินพ้ืนทีส่่วนใหญ่ในการจัดวางและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 

 

เครื่องแม่ข่ายส่วนใหญ่มักมีอัตราการใช้งานอยู่ที่ระดับ 20% หรือต่ ากว่าในเวลาส่วนมาก แต่
ยังใช้พลังงานเต็มที่ในกระบวนการท างาน  

 

อัตราการใช้งานเฉลี่ย (Average utilization): คือ อัตราการใช้งานระบบประมวลผลย่อยทางกายภาพเฉลี่ย 
ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์ และอ่านค่าได้จาก default utilization tool ของระบบปฏิบัติการ โดยค านวณเป็น
ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

อัตราการใช้งานสูงสุด (Peak utilization): คือ อัตราการใช้งานการประมวลผลสูงสุดใน 1 เดือน ซึ่งอ่านค่าได้
จากซอฟต์แวร์ Hypervisor อัตราการใช้งานนี้จะไม่ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
 

อุปกรณ์จัดเก็บ 

 ความต้องการ disk storage ในหน่วยงานภาครัฐ เติบโตสะสมเฉลี่ยในอัตรา 50% ต่อปี ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลมีสัดส่วนใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงในศูนย์ข้อมูล อัตราการเติบโตนี้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือลดแนวโน้มเติบโตดังกล่าว การวัดการจัดเก็บที่สูญเปล่า (wasted storage) กล่าวคือการวางไว้
เฉยๆ ไม่ว่าได้รับการจัดสรร และ ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงไป บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล 
(Storage efficiency) การวัดในมิตินี้อย่างมีความหมายและสม่ าเสมอท าได้ยากและไม่น่าเชื่อถือ การใช้
พลังงานแทบจะเติบโตเป็นเส้นตรงตามจ านวนโมดูลจัดเก็บที่ ใช้งาน การส ารองการจัดเก็บ (storage 
redundancy) ต้องมีความสมเหตุสมผลและอยู่ในขนาดที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการเพ่ิมขนาดและการใช้
พลังงานอย่างรวดเร็ว การควบรวมไดรฟ์จัดเก็บไปเป็น Network Attached Storage (NAS) หรือ Storage 
Area Network (SAN) เป็น 2 ทางเลือกที่ใช้กับข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าถึงทันทีและย้ายไปยังพ้ืนที่
จัดเก็บออฟไลน์ เมื่อเวลาผ่านไปการจัดเก็บข้อมูลส าหรับศูนย์ข้อมูลองค์กรและอินเทอร์เน็ตอาจย้ายไปใช้ SAN 
เมื่อปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ิมมากขึ้นและการบริหารจัดการเนื้อหามีความท้าทายมากขึ้น ในการออกแบบ
ศูนย์ข้อมูลควรระบุถึงประเด็นการเชื่อมต่อเพ่ิมเติมหรือเชื่อมต่อเสริม เพ่ือรองรับความยืดหยุ่นและการใช้พ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 

 

การใช้เทคโนโลยี Fiber Channel และ สายสัญญาณใยแก้วน าแสงแบบ multimode ขนาด
50 ไมครอน อาจท าให้ต้องประเมินการออกแบบการกระจายสัญญาณในภาพรวมเสียใหม ่ 

 เม 
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 เมื่อวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลในระดับ data link แบบอ่ืนๆ )เช่น 10 Gigabit Ethernet) ได้รับการ
ประเมินและท าให้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้งานใน SAN การใช้สายใยแก้วน าแสงประเภทเดียวกันอาจเป็น
ประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบจัดเก็บและเครื่องแม่ข่ายทั่วทั้งศูนย์ข้อมูลเข้าด้วยกัน 
 

 

 

ออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย Data Center Optimization Targets Plan ระบุวิธี
ที่หน่วยงานจะด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลและลดการใช้พลังงาน 

  

 

 

 

สหรัฐอเมริกา 

ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานต่างๆ ได้รับการแนะน าให้ใช้งานเครื่องแม่
ข่ายที่มีสัญลักษณ์ Energy Star โดยแผนงานนี้ช่วยเหลือผู้บริโภคด้วย
การยอมรับเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง เครื่องแม่ข่ายที่ผ่าน
ข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพของ Energy Star จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเครื่องแม่ข่ายธรรมดาทั่วไปเฉลี่ย 30% 

 

 การใช้ประโยชน์ 
 ในยุคสมัยนี้ที่ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างด้านไอทีก าลังเติบโตไปพร้อมกับความต้องการ
ความจุที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ท่ีสร้างความเสียหายที่สุด คือ เมื่อโครงสร้างนี้มอัีตราการใช้งานต่ า
จนน่าตกใจ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงความต้องการข้อมูลในอนาคต 
ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง จะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานที่สุดในอายุการท างาน ในท านองเดียวกัน ความ
พร้อมใช้งานของระบบถือเป็นความต้องการส าคัญเพ่ือท าให้อุปกรณ์ต่างๆ ท างานในระดับที่เหมาะสมที่สุด 
ความพร้อมใช้งาน แสดงเป็นอัตราส่วนของค่าคาดหวัง (expected value) ของช่วงเวลาให้บริการ (uptime) 
ของระบบ ต่อ ผลรวมค่าคาดหวังของ uptime และ downtime เข้าด้วยกัน ในขั้นตอนการออกแบบและ
ด าเนินการสร้างศูนย์ข้อมูลภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงตัวแปรนี้ในแง่ ความพร้อมใช้งานสูงของ
เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ เครือข่ายและแอปพลิเคชัน โดยหลักการแล้ว แอปพลิเคชันต่างๆ ต้องพร้อม
ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ความพร้อมใช้งานระดับนี้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อการ
ออกแบบผนวกระบบที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมคลัสเตอร์ที่พร้อมใช้งานสูง (High Availability Clustered 
environment) ดังนั้นภาวะล้มเหลวขององค์ประกอบใดๆ ใน 1 ระบบ จะไม่ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐควรยืนยันความพร้อมใช้งานที่สูงของระบบต่างๆ ด้วยการส ารองทุกองค์ประกอบในระบบ ไม่
ว่าจะเป็น CPU, Memory, Disk Subsystem, Network card, Interconnect หรือ แม้แต่ System Clock 
ทั้งนี้ ในตลาดมีระบบต่างๆ ที่มีลักษณะการท างานแบบเมนเฟรมให้เลือกใช้งาน ซึ่งติดตั้งในโครงสร้างที่มีความ
พร้อมท างานสูง การออกแบบลักษณะนี้ควรท าให้เกิดภาวะล้มเหลวที่พร้อมใช้งานสูงเหนือกว่าเตอร์ในระดับ
ของระบบ ดังนั้นภาวะล้มเหลวใน 1 ระบบจะไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการให้บริการ โดยวิธีนี้ต้องท าควบคู่
กั บ การใช้  cluster software เช่ น  Sun high availability cluster, Veritas cluster เป็ น ต้ น  ส าห รับ
สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันแบบ load share และ load balance ความพร้อมใช้งานของระบบที่มีความ
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พร้อมท างานสูงจะค านวณจาก uptime และ downtime ของระบบหรือการบริการ ยิ่งการให้บริการต่างๆ 
ต้องพร้อมให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา ความพร้อมใช้งานจึงต้องค านวณจากปริมาณการให้บริการ 

 

ค่าปกติส าหรับ ระบบทีม่ีความพร้อมใช้งานสูง คือ   

• 99.9% ≡ 43.8 นาท/ีเดือน หรือ 8.76 ชม/ปี  

• 99.99% ≡ 4.38 นาท/ีเดือน หรือ 52.6 นาที/ปี  

• 99.999% ≡ 0.44 นาที/เดือน หรือ 5.26 นาท/ีปี  
 

 ความสามารถในการขยับขยาย (Scalability) เป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญของการออกแบบศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ โดยปกติแล้ว เวลาศูนย์ข้อมูลอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการเตรียมความพร้อมด้านไอที ความต้องการในแง่
โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรยังไม่สามารถประเมินได้ สภาวะใดสภาวะหนึ่งอาจต้องรองรับ โหลดเพ่ิมขึ้น
เป็น 2 เท่าของปัจจุบัน เมื่อผ่านไป 2 ปี และอาจมีอีกภาวะหนึ่งที่รองรับโหลดครึ่งหนึ่งของโครงสร้างที่เสนอไป 
เนื่องด้วยเหตุผลทางสังคม การเมืองและอ่ืนๆ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีตัวแปรการเติบโตที่ตายตัว ในปัจจุบัน จึงไม่มี
ตัวแปร scalability ที่ตัวตายเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ระบบที่เลือกใช้งานในปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถในการ
ขยับขยายและยืดหยุ่นสูง ในการออกแบบและด าเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

ในอินเดีย หน่วยงานภาครัฐถูกก าหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการคล้ายคลึง
กันทั้งระบบ Back-end และ Front-end ซึ่ง Open Source Solaris 
Operating System เป็นตัวเลือกท่ีดีเพ่ือให้เกิด Scalability สูงสุดแก่
ระบบ Back-end และการขยับขยายในแนวระนาบอย่างไร้รอยต่อทั่ว
ทั้งระบบ Front-end นอกจากนี้ ในอินเดีย ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางและ
ศูนย์ข้อมูลประจ ารัฐก าลังได้รับการออกแบบเพ่ือให้มีความสามารถ
พร้อมให้บริการ 99.99% เป็นอย่างต่ า 

 

การรักษาความปลอดภัยเชิงระบบ 

 การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในยุคสมัยใหม่นี้ โดยเฉพาะการ

ให้บริการของภาครัฐ และ ข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากข้อมูลส าคัญและข้อมูลความลับจ านวนมากถูกเก็บและรักษา

ไว้อย่างถาวร ความต้องการเร่งด่วนของศูนย์ข้อมูลในปัจจุบัน คือ การแปรสภาพศูนย์ข้อมูลด้วยแนวทางรักษา

ความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลที่ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม

เสมือน ระบบคลาวด์ และสภาพแวดล้อม Software Defined Data Center (SDDC) เพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง

แบบครบวงจรเป็นล าดับชั้น    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4spPwnMbRAhWKqY8KHXnnBL0QjRwIBw&url=http://gailnoppebrandon.com/supervision-3/&bvm=bv.144224172,d.c2I&psig=AFQjCNFbT8kJNUtLOI4jwSAp1emfDJWX7w&ust=1484640967414658
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สหรัฐอเมริกา 

ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
มากมายในการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการโฮสต้ิงต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HIPAA เพ่ือปกป้องข้อมูลส าคัญของคนไข้ให้ใช้ได้เฉพาะ
หน่วยงานทางการแพทย์เท่านั้น ผู้ตรวจสอบอิสระ จะเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบมาตรฐาน HIPAA โดยเปรียบเทียบกับ OCR HIPAA Audit 
Protocol และท าเป็นเอกสารรายงานเพ่ือพิสูจน์ว่าผู้ให้บริการศูนย์
ข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมในการให้บริการโฮสติ้ง 
HIPAA ข ณ ะ ที่  Payment Card Industry Data Security 
Standard น ามาใช้กับหน่วยงานที่ยอมรับ จัดเก็บ ประมวลผล และ
รับส่ งข้อมู ลของผู้ ถื อบั ตรเครดิ ต  ศูนย์ ข้ อมู ลต้ องพิสู จน์ ว่ ามี
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน PCI กับผู้ตรวจสอบอิสระ พวกเขาต้อง
ทราบด้วยว่าการบริการประเภทใดบ้างที่ช่วยให้องค์กรตอบสนอง 12 
ข้อก าหนด PCI 

 

      

 

  

ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน (Green Data Centers)  

 

 แนวปฏิบัติประหยัดพลังงานและยั่งยืนได้กลายเป็นค่านิยมในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกมุ่งหวังที่
จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการท างานของศูนย์ข้อมูล 
ความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ของแนวคิดยั่งยืนสีเขียว เห็นตัวอย่างได้จากการถือก าเนิดมาตรฐานศูนย์ข้อมูล
และแนวปฏิบัติประหยัดพลังงานมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง เช่น ในปี 2015 Ministry of 
Industry and Information Technology (MIIT) ของจี น  ได้ เปิ ดตั วแผน งาน  National Green Data 
Center Pilot Program โดยมีจุดหมายสร้างศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงานต้นแบบ 100 แห่ง เพ่ือส่งเสริมการ
ปล่อยอัตราก๊าซเรือนกระจกที่ต่ า รวมทั้งพัฒนามาตรฐานแห่งชาติ และ ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านศูนย์
ข้อมูลประหยัดพลังงาน หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้น าแนวปฏิบัติศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ 
เช่น ในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว อย่าง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ 
สิงคโปร์ รวมทั้งในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เช่น มาเลเซีย และ อินเดีย ในอนาคตอันใกล้ Frost & Sullivan 
คาดการณ์ว่า ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงานจะมีความส าคัญมากขึ้นในกลยุทธ์ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ส่งผลให้ศูนย์
ข้อมูลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างและการปฏิบัติงาน 

http://www.jasbusinesssystems.com/
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แนวปฏิบัติศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่รัฐบาลทั่วโลกน ามาประยุกต์ใช้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักในวงจร
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล คือ Green Design, Green Procurement และ Green Operations 

การออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน (Green Design) 
 
การจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนส าหรับเครื่องแม่ข่าย (Server virtualization) 

 Virtualization คือวิธีการรันระบบปฏิบัติการเสมือนที่ เป็นอิสระต่อกันหลายระบบใน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แนวทางนี้เอ้ือให้ปริมาณการประมวลผลที่เท่ากันเกิดขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายในจ านวนที่
น้อยลง ท าให้สามารถลดจ านวนเครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ พลังงานที่เครื่องแม่ข่าย
ต้องการ รวมถึงขนาดของอุปกรณ์ท าความเย็นจะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน  

 วิธีวัดผลโดยทั่วไป คิดเป็นอัตราส่วนพลังงานอุปกรณ์ไอซีทีหรือเครื่องแม่ข่ายเฉลี่ย ต่อ พ้ืนที่ห้อง
คอมพิวเตอร์ ดัชนีนี้เป็นการวัดปริมาณพลังงานที่เครื่องแม่ข่ายใช้ในการท างาน 

 

 

สิงคโปร์ 

ในสิงค์โปร์ หน่วยงานภาครัฐก าหนดให้ผู้รับจ้างท าการประเมิน
อัตราส่วนการใช้งานเครื่องแม่ข่าย ในกระบวนการทบทวนศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ 

  

 

 

ฮ่องกง 

หน่วยงาน Hong Kong Office of the Government Chief 
Information Officer (OGCIO) ระบุในกรอบแนวปฏิบัติศูนย์ข้อมูล
ประหยัดพลังงานว่าต้องค านึงถึงการท า Server Virtualization ใน
การติดต้ังระบบไอทีใหม่หรือแทนที่ของเดิม  

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipn8Wq8uHRAhUZTo8KHd7eDJQQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/hong_kong/round_icon/&psig=AFQjCNFRWXT0w58bMfgyXJUpV0cC3nimxA&ust=1485591658233169
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ออสเตรเลีย 

แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  Australia Government Data Center 
Strategy 2010-2025 ก้าวล้ าหน้ากว่าประเทศอ่ืนๆ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้งาน เครื่องแม่ข่ าย ตาม
เป้าหมาย (server utilization target) ดังต่อไปนี้  

ประเภทเครื่องแม่ข่าย เป้าหมาย 
Wintel 30% เฉลี่ยต่อเดือน* 
UNIX 30% เฉลี่ยต่อเดือน* 
Mainframe 75% เฉลี่ยต่อเดือน* 
Hypervisor 70% สูงสุดต่อเดือน** 

หมายเหตุ: 

*อัตราการใช้งานเฉลี่ย (Average utilization): อัตราการใช้งาน
ระบบประมวลผลย่อยทางกายภาพเฉลี่ย ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์ และ
อ่านค่าได้จาก default utilization tool ของระบบปฏิบัติการ โดย
ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

**อัตราการใช้งานสูงสุด (Peak utilization): อัตราการใช้งานการ
ประมวลผลสูงสุดใน 1 เดือน ซึ่งอ่านค่าได้จากซอฟต์แวร์ Hypervisor 
อัตราการใช้งานนี้จะไม่ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

 

การออกแบบระบบท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพ  

  การออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐประหยัดพลังงานควรค านึงถึงการออกแบบระบบท าความเย็นที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การใช้แนวทางการท าความเย็นนวัตกรรม เช่น การใช้อากาศภายนอก หรือ การใช้
อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็น (cooling economizer) กลยุทธ์ต่างๆ ที่รัฐบาลหลายประเทศ
น ามาประยุกต์ใช้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl07G64eHRAhXLuo8KHZjDA5sQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/australia/round_icon/&psig=AFQjCNG6qspr0d_vMZwiHGTD2-yYr6HxBA&ust=1485587083007707
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สหรัฐอเมริกา 

 ใน เอกสาร  Best Practices Guide for Energy-Efficient 
Data Center Design Department of Energy ข อ ง
สหรัฐอเมริกา สนับสนุนการใช้อากาศภายนอกท าความเย็น 
(free cooling) ในการออกแบบศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการใช้อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพอากาศ 
(air-side economizer) และ อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพน้ า 
(water-side economizer) 

 การใช้  Air-side economizer ในการประหยัดพลังงาน 
สามารถท าได้ โดยใช้ อัลกอริธึมควบคุม เพ่ือดึงอากาศ
ภายนอกเข้ามา เวลาที่อากาศมีความเย็นกว่าลมกลับ และ 
สภาพความชื้นก าลังพอเหมาะ  

 อุปกรณ์ water-side economizer ใช้วิธีท าความเย็นแบบ
ระเหย  (evaporative cooling capacity) ของหอคอยท า
ความเย็น เพ่ือลดอุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูล ในช่วงที่สภาพ
อากาศภายนอกไม่รุนแรง  

หน่วยงานรัฐบางแห่งของประเทศได้บังคับให้ใช้วิธี free cooling เช่น 
Department of Planning and Development ใน ซีแอตเทิ้ล 
ออกค าสั่งให้ใช้ economizer ในศูนย์ข้อมูลต่างๆ 

  

 

 

 

 

สหภาพยุโรป 

 ใน เอ ก ส า ร  EU Code of Conduct on Data Centers 
สหภาพยุโรปแนะน าว่าการออกแบบระบบท าความเย็นควร
ใช้ free cooling ให้มากที่สุดเท่าที่ข้อจ ากัดด้านสถานที่
กายภาพ  สภาพอากาศท้ องที่  หรือ  กฎข้อบั งคับจะ
เอ้ืออ านวย  

ศูนย์ข้อมูลภาครัฐควรเลือกระบบที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้ 
cooling economizer 
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สิงคโปร์ 

  BCA-IMDA Green Mark แนะน าแนวทางการออกแบบ
ประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้ 

- ระบบหรือฟีเจอร์ท าความเย็นนวัตกรรม (เช่น free air 
cooling, direct liquid cooling แ ล ะ  two-phase 
system เป็นต้น) 

- อุปกรณ์จ่ายก าลังไฟ อุปกรณ์ส ารองไฟ หรือ ระบบ UPS 
นวัตกรรม 

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังส่งเสริมการประยุกตใ์ช้แหล่งพลังงานทดแทน
ในศูนย์ข้อมูลด้วย 

 

การจัดซื้อเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Green Procurement) 
 
การจัดซื้อเครื่องท าความเย็น (Procurement of chillers) 

 อ้างอิงตามข้อมูล Data Center Industry Alliance ของจีน การท าความเย็น (Cooling) คิดเป็น 30-
40 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้เครื่องท าความเย็น (Chiller) ในระบบท า
ความเย็น (Cooling Systems) ต้องใช้พลังงานปริมาณมาก ดังนั้นรัฐบาลในหลายๆ ประเทศจึงแนะน าการ
ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ของการปฏิบัติงาน (CoP) ขั้นต่ าเพ่ือวัดประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็นที่จัดซื้อมา 
และเพ่ือเลือกใช้เครื่องท าความเย็นที่ประหยัดพลังงานที่สุด ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การปฏิบัติงานนั้น คือ
อัตราส่วนของอัตราการระบายความร้อนออกกับอัตราพลังงานที่ถูกใช้ในเครื่องท าความเย็นของศูนย์ข้อมูล ยิ่ง
ค่า CoP สูงขึ้น ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศยิ่งมีมากเท่านั้น ถึงแม้ช่วงค่า CoP ยังไม่ได้ถูกก าหนด
ตายตัว รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้ก าหนดนโยบายเพ่ือแนะน าการใช้ CoP ขั้นต่ าในการจัดซื้อเครื่องท าความ
เย็นส าหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  

 

สหภาพยุโรป ค่า CoP ของระบบท าความเย็น ต้องเป็นปัจจัยการตัดสินใจในอันดับ
แรกๆ ระหว่างการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ของศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ เวลาที่มีการติดตั้งเครื่องท าความเย็น 

 

ฮ่องกง ต้องมีการก าหนดค่า CoP ขั้นต่ าที่สอดคล้องกับ Code of Practice 
for Energy Efficiency of Building Services Installation เวลา
จัดซื้อเครื่องท าความเย็น  

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipn8Wq8uHRAhUZTo8KHd7eDJQQjRwIBw&url=http://www.freeflagicons.com/country/hong_kong/round_icon/&psig=AFQjCNFRWXT0w58bMfgyXJUpV0cC3nimxA&ust=1485591658233169
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การจัดซื้อทรัพย์สินอ่ืน (Procurement of other assets) 

 แนวปฏิบัติการจัดซื้อสีเขียวอื่นๆ ที่พบเห็นทั่วไป คลอบคลุมการจัดซื้อทรัพย์สินที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างเช่น   

 การจัดซื้อทรัพย์สินที่สอดคล้องกับการลดสสารอันตรายและสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ แนวปฎิบัตินี้
เรียกว่า Restriction of Hazardous Substance (RoHS) 

 การจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เป็นไปตามมาตรฐานพลังงานสีเขียว เช่น Energy Star เป็นต้น 

 โมเดลต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership หรือ TCO) หมายรวมการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์ในระดับการใช้งานที่คาดหวัง/เกิดข้ึนจริง 

 การใช้งานอุปกรณ์ติดตามและประเมินผล  (M&E) และอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดแบบครบวงจร ตั้งแต่ผลิต
ไปจนถึงขั้นตอนการทิ้ง (cradle to cradle lifecycle) 
 

การปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน (Green Operations) 
 
การติดตามและการควบคุม (Monitoring and control) 

 มาตรฐานภาครัฐในหลายๆประเทศมีการบังคับหรือแนะน าให้ติดตามระดับการใช้พลังงานเพ่ือวัดการ
ใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลภาครัฐแบบ baseline และที่ก าลังใช้งานอยู่ เกณฑ์การเปรียบเทียบที่รัฐบาลทั่วโลก
นิยมใช้กันมีดังนี ้

 Power Usage Effectiveness (PUE): วัดปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล ต่อ ปริมาณ
พลังงานไอซีทีท้ังหมด 

 Carbon footprint: พลังงานไฟฟ้า (kWh) × 0.7 (kg/kWh) ÷ 1000 (kg/ tonne) 
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ออสเตรเลีย 

 หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล และห้องเครื่องแม่ข่าย (Server 
Room) ที่ค่า 1.9 PUE หรือต่ ากว่า ภายในเดือนกรกฎาคม 
2015 

 การประเมินการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลภาครัฐสามารถวัด
โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ค ะ แ น น  National Australian Built 
Environment Rating System (NABERS)  คะแนน 3 ถึง 
3.5 (จากทั้งหมด 5) ดาว มีค่าเทียบเท่ากับเป้าหมายบังคับ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่ 1.9 PUE 

หมายเหตุ:  

ข้อแตกต่างส้าคัญระหว่าง NABERS กับ PUE คือความสามารถในการ
เปรียบเทียบศูนย์ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน NABERS ออกแบบมา
เพ่ือเปรียบเทียบศูนย์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะ ในขณะที่ 
PUE ถูกออกแบบเป็นดัชนีในการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล
แต่ละแห่ง มิใช่จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบศูนย์ข้อมูลต่างๆ 

  

 

 

สิงคโปร์  

 ศูนย์ข้อมูลเดิมจะต้องมีค่า Operating PUE ณ ปัจจุบันไม่
เกิน 2.2 ในสภาพอากาศของสิงคโปร์ 

 ส าหรับมาตรฐาน BCA-IMDA Green Mark ศูนย์ข้อมูลจะ
ได้รับคะแนนสูงขึ้น หากได้รับ 1.5 PUE หรอืต่ ากว่า  

   

 

 

 

สหภาพยุโรป 

 สห ภ าพ ยุ โรป  แน ะน า ให้ มี ก ารวั ด ป ริ ม าณ  Carbon 
Footprint ที่เกิดจากการใช้ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ การวัดอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน 

ในหลายประเทศภายในสหภาพยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร ค่า PUE 
ของแต่ละศูนย์ข้อมูลทีภ่าครัฐใช้งาน จะมีการบันทึกเก็บไว้เช่นกัน 
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จีน 

 อ้างอิงตามเอกสาร “Guiding Opinion on Construction 
and Distribution of Data Centers” ของ Ministry of 
Industry and Information Technology (MIIT) ของจีน
ศูนย์ข้อมูลต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้ควบคุมค่า PUE ให้
อยู่ในช่วงดังนี้ 

‒ ศูนย์ข้อมูลใหม่: PUE ≤ 1.5 

‒ ศูนย์ข้อมูลเดิม: PUE  ≤ 2.0 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ 
เช่น ในปักกิ่ง รัฐบาลจังหวัดได้ก าหนดแนวทางจัดระดับ
ประสิทธิภาพด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตใน
เมืองออกเป็นหลายระดับ 

ระดับของศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต 

PUE 

I 1 – 1.5 
II 1.5 – 2.0 
III 2.0 – 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเลเซีย 

อ้างอิงตามเอกสาร Technical Code: Requirements for 
green data centers พัฒนาโดย หน่วยงาน Malaysian 
Communications and Multimedia Commission 
(MCMC)  ค่า PUE ขั้นต่ าส าหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐทั้งหมด
อยู่ที่  1.9 เอกสารดังกล่าวก าหนดช่วงค่า PUE เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานดังนี้ 

การจ าแนกการวัดค่า PUE PUE 
ขั้นต่ า (Minimum) 1.9 

ดี (Good) น้อยกว่า 1.9 และมากกว่า 1.6 
ดีมาก (Excellent) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 
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การจัดการการระบายอากาศ (Airflow Management) 

 การจัดการการระบายอากาศ เอ้ือให้ระบบท าความเย็นศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยให้
อากาศไหลเวียนไปทั่วศูนย์ข้อมูลจากทางลมเข้าไปจนถึงทางลมกลับ โดยใช้วิธีกักเก็บลมเย็นและลมร้อน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ลมเย็นและลมร้อนมารวมกัน  วิธีอ่ืนที่ช่วยในการไหลเวียนของอากาศ คือการใช้ตู้แร็ค และติดตั้ง
พ้ืนยกระดับ (Raised Floor) 
 หน่วยที่ใช้วัดประสิทธิภาพการระบายอากาศ คือ วัดประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศท้ังหมด ใน
แง่พลังงานทั้งหมดที่พัดลมใช้ ต่อ 1 หน่วยการถ่ายเทอากาศ โดยใช้สูตร Total Fan Power (W)/Total Fan 
Airflow (cfm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหภาพยุโรป 

เอกสาร EU Code of Conduct on Data Centers แนะน าให้ศูนย์
ข้อมูลภาครัฐใช้แนวทางเหล่านี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
อากาศ 

 ระบบกักเก็บลมร้อนและเย็น ประยุกต์ใช้การออกแบบของ
ทางเดินลมร้อนและเย็น ส าหรับผังช่องทางเดินลมร้อน ตู้
อุปกรณ์จะต้องวางหันหลังชนกัน ขณะที่ในผังช่องทางเดินลม
เย็น ตู้อุปกรณ์จะต้องวางหันหน้าเข้าหากัน 

 การจัดการระบายอากาศของตู้แร็คโดยใช้ Blanking Plates 
การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในจุดที่ไม่มีอุปกรณ์จะช่วยลดลม
ร้อนไหลย้อนกลับมาทางช่องว่างของตู้แร็คได ้

 การจัดการระบายอากาศโดยการยกระดับพ้ืน )Raised 
Floor Airflow Management) อุ ด ช่ อ งว่ า งที่ ไม่ ใช้ ง าน
ทั้งหมดในพ้ืนยก ตรวจสอบการจัดวางและช่องว่างในแผ่น
กระเบื้องเพ่ือลดช่องลมเลี่ยง (bypass) และควรวางตู้เป็น
แถวต่อเนื่องไม่แตกจากกัน เพ่ือป้องกันลมไหลเวียนกลับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐอเมริกา  

Department of Energy ของสห รั ฐอ เม ริ ก า  ก าห น ดดั ช นี วั ด
ประสิทธิภาพของการระบายอากาศ ส าหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐดังนี้ 

การวัด (Measurement) ค่าวัด 

มาตรฐาน (Standard) 1.25W/cfm 

ดี (Good) 0.75 W/cfm 

ดีกว่า (Better) 0.5 kW/cfm 
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มาเลเซีย  

เ อ ก ส า ร  Technical Code: Requirements for green data 
centers แนะน าโครงสร้างเหล่านี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
อากาศในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

‒ ด าเนินการตามทางเดินลมเย็นและลมร้อน 

‒ ใช้ระบบกักเก็บหรือปิดล้อม  

‒ ติดต้ัง blanking panel 

‒ ใช้ diffusers 

‒ วางสายอย่างมีระบบ (Structured cabling) 
 

การจัดการการท าความเย็น )Cooling Management) 

 การวัดประสิทธิภาพการท าความเย็นโดยทั่วไป คือ ความหนาแน่นของการท าความเย็น หรือ 
Cooling Density (watts/sq ft) อุณหภูมิของลมที่ไหลเข้าและออก รวมทั้งความชื้น 
 
การตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and humidity settings): รัฐบาลส่วนใหญ่ได้น า
มาตรฐานการปฎิ บั ติ งานที่ ก าหนดขึ้ น โดย American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditionings Engineers (ASHRAE) มาใช้ในการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้น  โดยอ้างอิงตาม ASHRAE 
Class A2 allowable range for Data Centers ก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลออกแบบมาเพ่ือให้ท างานในระดับ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือส่งต่อลมเข้า (Intake Air) ไปให้อุปกรณภ์ายในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10 - 35°C 
 
 นอกเหนือจากนี้ ศูนย์ข้อมูลมักมีอุณหภูมิที่เย็นมากไปเนื่องจากอุณหภูมิอากาศและเย็นเกินจ าเป็น จน
ท าให้เสียค่าปรับ ดังนั้นการขยายช่วงค่าความชื้น (Humidity Range) สามารถลดโหลดเครื่องท าความชื้น 
(humidifier) และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น ASHRAE Class A2 ก าหนดให้มีการทบทวนเพ่ือ
ขยายค่าความชื้นของระบบท าความเย็นให้อยู่ระหว่าง 20% ถึง 80%  
 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzip3T4eHRAhWJP48KHTpkA7sQjRwIBw&url=http://www.countryflags.com/en/malaysia-flag-icon.html&psig=AFQjCNEL1uD3u1VynPPrQPrYLBHfH-B13w&ust=1485587179362697
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 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreements) 

 

 
 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ )Service Level Agreement หรือ SLA) คือเอกสารทางกฎหมายที่
ครอบคลุมมิติด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ระบุถึงประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลได้ให้
ค าม่ันสัญญาไว้ รวมไปถึงแนวทางในการระบุและจัดการข้อพิพาทและการรักษาเยียวยาส าหรับประสิทธิภาพที่
ล้มเหลว MITRE Corporation ในสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่แสวงหาก าไรผู้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาหลายแห่ง
จากทุนของรัฐที่มีความเกี่ยวโยงกับ Massachusettts Institute of Technology แนะน าว่ารัฐบาลกลาง
สหรัฐฯ ควรพิจารณาประเภท SLA ดังต่อไปนี้ ในการท าข้อตกลงจัดจ้างหน่วยงานภายนอกกับผู้ให้บริการศูนย์
ข้อมูล แนวทางดังกล่าวเริ่มแรกมีความเหมาะสมกับการให้บริการคลาวด์ เท่านั้น แต่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่
สามารถน าไปขยายปรับใช้กับการให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐได้ด้วย 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-OfLq-LRAhXFjJQKHZ6iAw8QjRwIBw&url=http://slaplugin.com/&psig=AFQjCNG-EJ8UtbHz_N6-FGEHsnWQAjKPfw&ust=1485607010965672
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ประเภทของ
ประสิทธิภาพ 

ดัชนีการวัด/ค าอธิบาย 

ความพร้อมใช้งาน
(Availability) 

 ช่วงเวลาที่สามารถให้บริการ/ช่วงเวลาที่หยุดให้บริการ 
)Uptime/downtime( 

 ปริมาณงาน (Throughput( 

 ระยะเวลาตอบสนอง (Response time( 

ประสิทธิภาพของระดับ
การให้บริการ (Service 
Level 
Effectiveness) 

 ประสิทธิภาพของระดับการให้บริการ  

‒ อัตราการละเมิดระดับการให้บริการ (Service-level violation 
rate) 

‒ ความถี่ ความแม่นย า ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือและการ
เข้าถึงได้ง่ายของรายงานประสิทธิภาพการให้บริการ 

‒ ช่วงเวลาหยุดท างานตามแผนงาน (Scheduled downtime) 

การจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัย
(Security 
Management) 

 Federal Risk and Authorization Management Program 
(FedRAMP) 

 ประเด็นและกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber 
security) 

 มาตรการเลี่ยงภาวะเสี่ยงเชิงรุกและเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัย 

Disaster Recovery 
(DR) 

 Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective 
(RPO) ส าหรับสถานการณ์ฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) 

 การทดสอบ DR ชนิดต่างๆ รวมถึงความถี่และกระบวนการ 

 
ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
 มาตรฐานที่มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือ TIA-942 Telecommunications 
Infrastructure Standard for Data Centers ถือเป็นหนึ่ งใน  American National Standard (ANS) ที่
ก าหนดระดับชั้นความพร้อมใช้งาน (Availability Tier) ของศูนย์ข้อมูล Availability Tier เหล่านี้อ้างอิงข้อมูล
จาก Uptime Institute โดยแต่ละ Tier มีการก าหนดระดับความพร้อมใช้งาน เครื่องส ารองต่อขนาน และ
เวลาหยุดท างานต่อปี ดังต่อไปนี้   
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ระดับของ 
Tier 

ความพร้อมใช้
งาน 

(Availability) 

เครื่องส ารองต่อขนาน  
)Redundancies) 

เวลาหยุด

ท างานต่อปี 

(Annual 

downtime) 

Tier 1 99.671% ไม่มี 28.8 ชั่วโมง 
Tier 2 99.741% มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็นชุด

เดียว รวมถึงมีเครื่องส ารองต่อขนานใน
ระบบ (N+1) 

22.0 ชั่วโมง 

Tier 3 99.982% มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็น
หลายชุด แต่มีเพียงวงจรเดียวทีพ่ร้อม
ท างาน รวมถึงมีเครื่องส ารองต่อขนานใน
ระบบ (N+2) 

1.6 ชั่วโมง 

Tier 4 99.995% มีวงจรจ่ายก าลังไฟฟ้าและท าความเย็นที่
พร้อมท างานหลายชุด รวมถึงมีเครื่อง
ส ารองต่อขนานในระบบ (2 (N+1)) เช่น ม ี
UPS 2 หน่วยส าหรับแต่ละเครื่องส ารอง
ต่อขนาน N+1 

0.4 ชั่วโมง 

 

 ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของ Uptime และ เปอร์เซ็นต์ของการบรรลุระดับการให้บริการ 
ตัวอย่างเช่น  ศูนย์ข้อมูลภาครัฐของ Terremark ท าการส ารองการให้บริการโดยมี SLA ช่วงเวลาให้บริการ 
100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังมีศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมความสามารถในการป้องกันและ
ตรวจจับการรกุล้ าที่พัฒนาขึ้นเอง  

การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Management) 
 โดยทั่วไป มาตรฐานภาครัฐก าหนดให้ศูนย์ข้อมูลมีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical 
security)  ระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Controls) และการควบคุมความปลอดภัยเครือข่าย (Network 
Security Control)  ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วนที่คัดเลือกมา  ส าหรับ Security Controls ที่
ครอบคลุมในหลายประเทศ มีดังต่อไปนี้ 
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การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) 

 ตู้เก็บรักษาความปลอดภัย (Security containers) 

 รั้วกั้นรอบบริเวณ  (Perimeter fences) 

 แผงกั้นรถยนต์ (Vehicle barriers) 

 พ้ืนที่และพนักงานต้อนรับ  

 เคาน์เตอร์ด้านหน้า ห้องสัมภาษณ์ หรือ ห้องประชุม  

 ระบบเตือนภัย 

 กล้องวงจรปิด CCTV 

การควบคุมการจัดการเข้าระบบ (Access Management Controls)  

 การบ่งชี้ การรายงาน และ การแก้ไขการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 การเข้ารหัสข้อมูล (Data encryption) 

 การจัดการโครงสร้าง (Configuration management) 

 การเปลี่ยนทัศนวิสัยไปสู่การพ่ึงพาอาศัยกัน (Visibility into interdependence) 

 ระบบที่รัฐบาลสามารถเข้าถึงได้ vs. ผู้ให้บริการ 

การควบคุมความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security Controls) 

 ตัวกรองปริมาณการใช้เครือข่าย (Network traffic filters) 

 Firewall เพ่ืออนุมัติเฉพาะการเข้าระบบทีไ่ด้รับอนุญาตเท่านั้น 

 การใช้เครื่องมือตรวจจับการรุกล้ าบนเครือข่าย  

 นโยบายความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือข่ายเป็นลายลักษณ์อักษรที่พร้อมใช้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น 
นโยบายการใช้รหัสผ่าน (เช่น ไมเ่ผยแพร่ ความยาว การบังคับใช้ต่อ การต่ออายุ) 

 โครงสร้างการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เช่น การปกป้องบริเวณโดยรอบ การตรวจจับการรุกล้ า 
การยืนยันตัวตนและการอนุมัติ (passwords, RADIUS/TACACS, Secure IDs) 
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การฟื้นคืนสภาพจากภัยพิบัติ/ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Disaster Recovery/Business Continuity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐอเมริกา 

 อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง พร้อมระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) 
เช่น  

- ค ว า ม จุ  UPS ที่ เ พี ย ง พ อ  ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง 
เครื่องปรับอากาศ และ แสงไฟ  

- ทดสอบระบบ UPS  ในโหลดเต็มพิกัดตามตารางทุก
เดือน 

- เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า UPS  (ปริมาณ
เพียงพอส าหรับ 48 ชั่วโมง) เก็บไว้ในบริเวณอาคาร 

 การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ: 

- การส ารองข้อมูลเป็นรายวัน 

- ตู้นิรภัยเก็บเทป หรือ สถานที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง
ปลอดภัยอ่ืนๆ ในบริเวณศูนย์ข้อมูล กรณีเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ  

- มีการจัดเก็บทั้งในและนอกสถานที่ศูนย์ข้อมูล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินเดีย 

 น โย บ า ย บั ง คั บ  DR/BCP: Ministry of Electronics & 
Information Technology (MeitY) ของอิน เดี ยออกกฎ
บังคับให้ ศูนย์ข้อมูลประจ ารัฐ (state data centers หรือ 
“SDC”) มี แ น วท า งก าร ฟ้ื น ฟู จ าก ภั ย พิ บั ติ  (Disaster 
Recovery)  และ การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) (DR/BCP) ที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
ส ารองข้อมูล และ โครงสร้างพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟ ู

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูจากภัย
พิ บั ติ ใน ระดั บ รั ฐ : National Informatics Center ของ
อิ น เ ดี ย  ไ ด้ จั ด ตั้ ง  National Data Center ใ น รั ฐ 
Hyderabad, Pune และ Delhi ซึ่งเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
ความเร็วสูง เพ่ือรองรับการส ารองข้อมูล/แอปพลิเคชัน แม้
เดิมทีศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับการเก็บ
ข้อมูลของรัฐบาลกลาง แต่สิ่ งก่อสร้างเหล่านี้ จะใช้ เพ่ือ
จุดประสงค์ในการฟ้ืนฟูศูนย์ข้อมูลประจ ารัฐส่วนภูมิภาคจาก
ภัยพิบัติด้วย 
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การติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออสเตรเลีย 

รัฐบาลออสเตรเลีย ระบุข้อก าหนด SLA  ด้านความปลอดภัยทาง
กายภาพและเทคนิคทีเ่กี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐดังนี้  

 Protective Security Policy Framework (PSPF):  
ชี้แจงรายละเอียดข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพและทางเทคนิคในเชิงกระบวนการ เพื่อป้องกันข้อมูล
ความลับในศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยมีการจัดแบ่งโซนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 หน่วยงานต่างๆ ถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด SLA 
ด้านความปลอดภัยตั้งแต่โซน 3 ขึ้นไป ขณะที่ข้อมูลข่าวกรอง
แห่ งชาติ  )National Intelligence หรือ รู้ จักกันทั่ ว ไปว่า 
Codeword information) ต้องมีการรับรองเพ่ิมเติมจาก 
Australian Security Intelligence Organization (ASIO-
T4) 

โซนความ
ปลอดภัยทาง

กายภาพ 

ระดับความ
ปลอดภัย 

การควบคุมการ
เข้าถึง 

ตัวอย่าง 

โซน 1 ไม่ปลอดภัย/ 
จ ากัด 

ก าหนดโดย
ประเมินความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย 

พื้นที่รอบอาคาร 
หรือพื้นที่ในฐาน
ทัพกลาโหมที่
สาธารณชนเข้าถึง
ได ้

โซน 2 ต่ า ไม่จ ากดัการเข้าถึง
ส าหรับบคุลากร
กลาโหม หรือ
จ ากัดการเข้าถึง
ส าหรับ
สาธารณชน 

ฐานทัพกลาโหมใช้
ในการปกป้อง
ทรัพย์สินไม่เป็น
ความลับมคีวาม
เสี่ยงสูงท่ีไม่
สามารถดูแลหรือ
เก็บไว้ภายใน
อาคารได ้

โซน 3 พื้นทีร่ักษาความ
ปลอดภัยทีม่ีการ
ควบคุมความ
ปลอดภัยขั้นสูง 

จ ากัดการเข้าถึง
ส าหรับบคุลากร
กลาโหมและ
ผู้รับเหมา โดยผู้
เข้าเยี่ยมต้องไดร้ับ
การคุ้มกันเท่านั้น 

ผสมผสานการ
รักษาความ
ปลอดภัยทีใ่ช้ใน
การปกป้อง
ทรัพย์สินความ
เสี่ยงสูงท่ีไม่
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สามารถดูแลและ
เก็บไว้ภายใน
อาคารได ้

โซน 4 พื้นทีร่ักษาความ
ปลอดภัยทีม่ีระดับ
การควบคุมความ
ปลอดภัยสูงขึ้น 

ควมคุมการเข้าถึง
อย่างเข้มงวด
ส าหรับบคุลากร
กลาโหมและ
ผู้รับเหมา โดยผู้
เข้าเยี่ยมต้องไดร้ับ
การคุ้มกันเท่านั้น 
ผู้เข้าเยีย่มจะถูก
คัดออก ยกเว้นจะ
มีการยืนยันตัวตน 

โปรดดูโซน 3 โดย
ปกติใช้ในการเก็บ
รักษาข้อมูล ซึ่งการ
สูญเสียจะส่งผล
กระทบทางธุรกิจ 
ถึงขั้นสูงสุด 

โซน 5 พื้นทีร่ักษาความ
ปลอดภัยทีม่ีระดับ
การควบคุมความ
ปลอดภัยสูงสดุ 

ลักษณะเดียวกับ
โซน 4 โดยมีการ
รับรองเพิ่มเติม
จาก ASIO-T4 

โดยปกติใช้เพื่อเก็บ
รักษาข้อมูล  ซึ่ง
การสญูเสยีจะ
ส่งผลกระทบทาง
ธุรกิจถึงขั้นหายนะ
เช่น ข้อมูลที่เก็บ
ภายในอาคารของ 
Australian 
Intelligence 
Community  

 

  
 

 

 

สหรัฐอเมริกา 

ศูน ย์ ข้ อมู ลต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของ  Federal Risk and 
Authorization Management Program (FedRAMP) และ Federal 
Information Security Management Act (FISMA)  

 ติดตามดูแลเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะด้าน
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 

 ติดตามดูแลการให้บริการ firewall ตลอดเวลา 

 บุคลากรสนับสนุนระดับ 2 ควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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ฮ่องกง 

เป็นมาตรฐานบังคับส าหรับศูนย์ข้อมูล หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย Level III ในกรณีอุปกรณ์ไอทีดูแล
ข้อมูลลับสุดยอด/ข้อมูลลับ (TOP SECRET/SECRET) และปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัย Level II ในกรณีอุปกรณ์ไอทีดูแลข้อมูลความลับ 
(CONFIDENTIAL)  โปรดดูค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับ Tier ต่างๆ 
(Tier I/II/III) จ า ก  “Guidelines for Security Provisions in 
Government Office Buildings” ที่เผยแพร่โดย Security Bureau 

 

การประยุกต์ใช้มาตรฐานกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Application of Standards – 
Government Data Centers)    
 หน่วยงานภาครัฐโดยทั่วไป นิยามข้อก าหนดของศูนย์ข้อมูล ตามความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ง
ระบุตามคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานและการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน หรือ ระบบ
ต่างๆ มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับมักใช้เป็นแนวทางในการนิยามข้อก าหนดของศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานเหล่านี้ ไม่
ถือเป็นค าสั่งบังคับใช้
กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในทางตรงกัน ข้ าม 
บ ริ ษั ท ต่ า ง ๆ  ใ ช้
มาตรฐานสากลใน
การนิยามข้อก าหนด
แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง
มาตรฐานกันอย่ าง
แพร่หลาย ทั้งในกรณี
บริหารจัดการศูนย์
ข้อมูล เอง และ จัด
จ้างหน่วยงานภายนอกส าหรับการให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐที่พ่ึงพามาตรฐานเป็น
ข้อมูลในการนิยามข้อก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ แม้มีความพยายามลงทุนลงแรงใช้กรอบมาตรฐานร่วมกันในการรวม
ศูนย์การบริหารศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่ความส าเร็จกลับเกิดขึ้นน้อย 
เนื่องด้วยเหตุผลหลักจากความแตกต่างที่มีนัยส าคัญของลักษณะข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ถือครองไว้ 

  

การวิเคราะห์
ความต้องการ

แนวทางจาก
มาตรฐานสากล

การออกแบบ
ข้อก าหนด
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 มาตรฐานศูนย์ข้อมูลบางมาตรฐานให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ เช่น Uptime ขณะที่มาตรฐานอ่ืน เช่น 
TIA ใส่ใจในรายละเอียดข้อก าหนดของผู้ให้บริการมากกว่า ด้วยเหตุที่หน่วยงานภาครัฐไม่ประสงค์ที่จะถูก
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดปิดกั้นทางเลือกในการออกแบบศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้เกิด
แนวโน้มพ่ึงพามาตรฐานแบบเปิด (Open Standards) และมาตรฐานที่เน้นผลลัพธ์ เช่น Uptime เพ่ิมมากขึ้น
อย่างชัดเจน นอกจากนี้  มิติอย่าง “ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน” (Green Data Centers) ซึ่งก าลังมี
ความส าคัญมากขึ้น น าไปสู่การมุ่งเน้นมาตรฐานอย่าง “ใบรับรอง LEED” (LEED certification) 
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มาตรฐาน การใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน

ภาครัฐ 

ความคิดเห็น 

Uptime Institute 75% มาตรฐานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยใช้โครงสร้าง 
Tier เป็นแนวทาง 

TIA-942 50% ข้อก าหนดที่ละเอียดของ TIA-942 จ ากัดการ

น ามาตรฐานไปประยุกต์ใช้อย่างตรงไปตรง 

BICSI 25% แนวท างของ Uptime แล ะ TIA มี ก าร

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า BICSI 

ในด้านข้อก าหนดของการออกแบบศูนย์

ข้อมูลภาครัฐ 

EN 50600 25% มีการรับทราบและการประยุกต์ใช้อย่าง
จ ากัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

LEED 75% เป็นมาตรฐานที่มีการน าไปประยุกต์ใช้มาก

ขึ้น โดยมุ่งเน้นเร่ืองศูนย์ข้อมูลสีเขียว 

Green Globes & Energy Star 25% LEED เป็นมาตรฐานอันดับแรกที่หน่วยงาน

ภาครัฐใช้ เมื่อเทียบกับมาตรฐานสีเขียวอื่นๆ 

มาตรฐานอย่าง SS564 ที่ใช้ในสิงค์โปร์ เป็น

การน าองค์ประกอบต่างๆ ของ LEED มา

ประยุกต์ใช้นั่นเอง 

ISO (ISO 27031 & ISO 30134) 50% น ามาใช้เป็นแนวทางในเชิงกระบวนการ แต่

มิใช่ข้อก าหนดบังคับส าหรับผู้จัดจ าหน่าย/ผู้

ให้บริการ 

 


