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(ราง) มาตรฐานบริการศูนยขอมูลภาครัฐ
(Draft) Government Data Center Service Standards

คํานํา
การใชงานอินเทอรเ น็ตที่เ พิ่มขึ้ นและแพรหลายในป จจุบั น ตลอดจน ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยางตอเนื่องนั้น ลวนแลวแตเปนปจจัยเรงผลักดันใหเกิดศูนยขอมูลที่ตองมีความเหมาะสมและไดมาตรฐาน
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานในภูมิภาคนี้ ยังดําเนินงานศูนยขอมูลบนโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ไม
ทันสมัยหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สงผลใหเกิดการใชจายงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพและมีความลาสมัยทางดาน
เทคโนโลยี ซึ่งหนวยงานไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบศูนยขอมูล เทคโนโลยี และกระบวนการ IT
ใหทันสมัยมากขึ้น ศูนยขอมูลภาครัฐในประเทศไทยนั้นประสบปญหาเชนเดียวกับศูนยขอมูลของหนวยงานในตางประเทศ ดวย
เหตุนี้ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) จึงไดรับมอบหมายหนาที่ ใหดําเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลใน
ประเทศไทย ซึ่ ง สรอ. ตระหนั กถึ ง ความจํา เปน เรง ดว นในการพัฒ นาศูน ยขอ มูลหนว ยงานภาครัฐ (Government Data
Center Modernization หรือ GDCM) ตลอดจนนํามาตรฐานศูนยขอมูลมาใช เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานศูนยขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐตางๆ ในประเทศ
การนํามาตรฐานมาใชปฏิบัติงานนั้นเปนประโยชนในโครงการพัฒนาศูนยขอมูลภาครัฐ เนื่องจากทําใหหนวยงานมี
หลักประกันวาการใหบริการของหนวยงานจะปฏิบัติตามระดับของความมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินงานอยางปลอดภัย
ตามที่กําหนดไว นอกจากนี้ มาตรฐานยังชวยประหยัดคาใชจายดานพลังงานและระบบทําความเย็น เพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัย ยกระดับการใหบริการ การออกแบบและทําเลที่ตั้ง ตลอดจนขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) ทั้งนี้ เมื่อมีกรอบใน
การเปรียบเทียบมาตรฐานแลว หนวยงานสามารถเลือกใชระดับมาตรฐานใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน
ในแตละหนวยงานไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานศูนยขอมูลฉบับนี้ อธิบายถึงความสําคัญและความจําเปนของการประยุกตใชมาตรฐาน ตัวอยางการนํา
มาตรฐานมาใช ความเกี่ยวเนื่องและความทาทายที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน 5 องคประกอบหลักของมาตรฐาน แบบจําลอง
คุณสมบัติสําหรับ 19 ตัวแปรยอยของมาตรฐาน ประโยชนของการประยุกตใชมาตรฐาน ตลอดจน ขอตกลงระดับการใหบริการ
(SLA) สําหรับการใชบริการพื้นที่วางเครื่องแมขาย (Colocation) และ Cloud Computing เพื่อยกระดับการใหบริการและ
นําไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางสมบูรณตอไป
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1. บทสรุปผูบริหาร

รั ฐ บาลทั่ ว โลกมี ก ารประยุ ก ต ใ ช ม าตรฐานต า งๆ กั บ โครงสร า งพื้ น ฐานด า นข อ มู ล (Data Infrastructure) หรื อ
โครงสรางพื้นฐานกายภาพและเสมือน ซึ่งรองรับความตองการดานขอมูลของหนวยงาน เมือง มลรัฐ หรือประเทศ ที่อาจ
ครอบคลุมถึงศูนยขอมูลของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระบบคลาวดแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) Platform
as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) มาตรฐานเหลานี้สงเสริมใหบรรลุเปาหมายสําคัญหลายประการ
สําหรับภาครัฐ เชน การปกปองทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช้ันความลับ การรักษาความปลอดภัยขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการพัฒนาศักยภาพของโครงสรางพื้นฐาน โดยอุตสาหกรรมศูนยขอมูลนั้น มี
ประวัติยาวนานมากวา 20 ป มีองคการระดับสากลหลายแหงพัฒนามาตรฐานตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหครอบคลุมองคประกอบ
ตางๆ ของศูนยขอมูล ตลอดจนมุงเนนผลลัพธที่หลากหลาย อุตสาหกรรมศูนยขอมูลในภาพรวมมีการดําเนินงานที่ซับซอน ทํา
ใหการนํามาตรฐานมาใชเปนโจทยที่ทาทาย อยางไรก็ตาม มาตรฐานเหลานี้จะชวยใหอุตสาหกรรมศูนยขอมูลดําเนินงานได
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการใชเทคโนโลยีเพื่อประหยัดทรัพยากร ครอบคลุมตั้งแตระบบไฟสองสวาง ไปจนถึงการออกแบบระบบทํา
ความเย็น ซึ่งมีประโยชนในการควบคุมการใชพลังงานที่มีแนวโนมสูงขึ้นของศูนยขอมูล หนวยงานสวนใหญยังขาดแนวทางการ
ลดการใชพลังงานแบบองครวม ทุกวันนี้ศูนยขอมูลจําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่เขมงวดกวาในอดีต เนื่องดวยความ
คาดหวังของผูใชบริการในชวงเวลาใหบริการ (Uptime) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณภาพ การดําเนินงาน ความมั่นคง และ
ความปลอดภัย กอใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากผูใหบริการพื้นที่วางเครื่องแมขาย (Colocation) โดยหนวยงานภาครัฐใน
หลายประเทศทั่วโลก มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรศูนยขอมูล (Data Center Strategy) อยางตอเนื่อง หลาย
หนวยงานทําการซอมแซมและพัฒนา ไปจนถึงการควบรวมศูนยขอมูล หรือเพิ่มและขยายศูนยขอมูลของหนวยงาน ดวยเหตุนี้
มาตรฐานจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมยุทธศาสตรเหลานี้ใหสัมฤทธิ์ผลและเปนประโยชนสําหรับการลงทุนในอนาคต
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับศูนยขอมูลในระดับสากลมีตัวอยาง เชน Uptime และ TIA 942 โดยทั้ง 2 มาตรฐานนีม้ ีการแบงระดับ
ความพรอมใหบริการของศูนยขอมูล ขณะที่มาตรฐาน Energy Star, NABERS และ ASHARE เปนมาตรฐานดานพลังงานและ
ไฟฟา สวนมาตรฐานที่มุงเนนการบริการ ประกอบดวย PT DCI และ HIPPA นอกจากนี้ LEED และ BICSI เปนมาตรฐานที่
เกี่ยวกับการออกแบบศูนยขอมูล ซึ่งหลายหนวยงานภาครัฐทั่วโลกไดนํามาตรฐานเหลานี้มาประยุกตใชแลว
สําหรับประเทศไทยนั้น การนํามาตรฐานมาประยุกตใชงาน ยังอยูในระยะเริ่มตนและระดับการใชมาตรฐานยังไมสูง
นัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ความทาทายสําหรับการนํามาตรฐานมาประยุกตใชกับศูนยขอมูล คือการขาดองคความรูที่เพียงพอในการพิจารณา
ความเหมาะสมของมาตรฐานที่จะนํามาใชงาน โดยภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยขอมูล ไดมีการจัดทํากรอบมาตรฐาน
สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครัฐ ในประเทศไทย ซึ่ ง ถู ก จํ า แนกออกเป น 5 มิ ติ ห ลั ก คื อ 1) Energy and Power, 2) Design and
Structure, 3) Server Storage and Utilization, 4) Location and Site และ 5) Service Level Agreement (SLA) โดย
5 มิตินี้สามารถแบงออกเปน 19 ตัวแปรยอย และแตละตัวแปรมีการแบงระดับการนํามาตรฐานมาใชออกเปน 5 ระดับ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระดับการนํามาตรฐานศูนยขอมูลมาใชงานในอนาคต ใหหนวยงานสามารถดําเนินงานศูนยขอมูล
ภายใตกรอบของระดับมาตรฐานไดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่หนวยงานภาครัฐจําเปนตองใชบริการ Colocation และ Cloud Computing นั้น ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศูนยขอมูล ไดมีการจัดทําองคประกอบในรายละเอียดของขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) สําหรับทั้ง Colocation และ
Cloud Computing ซึ่งจะเอื้อตอหนวยงานภาครัฐในการพัฒนา SLA ที่เหมาะสมของตนเองตอไป

2. ความตองการมาตรฐาน

ปริมาณขอมูลจากคอมพิวเตอรท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผลักดันใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความตองการพื้นที่
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง ส ง ผลให เกิ ดการขยายศู นย ข อมู ลอยา งตอ เนื่อ ง การเข า ถึ ง ข อ มูล ผานแอปพลิเ คชั น บนเว็บและ
โทรศัพทมือถือที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม เชน Data Analytics ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และ
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ลวนแลวแตเพิ่มปริมาณขอมูลที่ตองถูกรวบรวมและจัดเก็บไว จากความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหศูนยขอมูลมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมในเกือบทุกภาคสวน ตั้งแตภาค
เศรษฐกิจ สถาบันของรัฐ การเงิน มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน โทรคมนาคม และการคาปลีก
การใชงานศูนยขอมูลทั้งหมด คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ระหวางป ค.ศ. 2013 – 2019 และ
ขอมูลออนไลนประมาณ 5 Exabyte ในป ค.ศ. 2002 เพิ่มขึ้นเปน 750 Exabyte ในป ค.ศ. 2009 คาด
วาจะมากถึง 35 Zettabyte ภายในป ค.ศ. 2021
พั ฒ นาการของการให บ ริ ก ารบนคลาวด แ ละเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart City) ยั ง เป น ป จ จั ย ผลั ก ดั น การ
ขยายตัวของศูนยขอมูล ศูนยขอมูลในระบบคลาวดจะมีปริมาณการประมวลผลเกินกวา 78% และศูนย
ขอมูลแบบดั้งเดิมจะมีปริมาณการประมวลผลเหลือเพียง 22% ภายในป ค.ศ. 2018

บริษัทผูนําเทคโนโลยีของโลก (เชน Microsoft, Google, IBM และ Cisco) ไดเดินหนาพัฒนาเมืองอัจฉริยะหลาย
แหง (Smart City) โดยมีศูนยขอมูลจะเปนโครงสรางพื้นฐานที่ทํางานอยูเบื้องหลังของเมืองเหลานี้ ตัวอยางเชน ศูนยขอมูลจะ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูลจากอุปกรณตรวจจับ (Sensor) เพื่อคนหามลพิษทางอากาศที่สูงเกินกําหนด การควบคุมระบบ
จราจรอัจฉริยะ และระบบการศึกษาผานเทคโนโลยี ทําใหจํานวนศูนยขอมูลจะเพิ่มอยางมากในอนาคตอันใกล เมื่อพิจารณาถึง
การขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมศูนยขอมูล ความพยายามเพื่อลดการใชพลังงานและปรับปรุงใหศูนยขอมูลใชไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพจะมีเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
เนื่องจากศูนยขอมูลใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห จึงทําใหอัตราการใชพลังงานคิดเปน 10 – 100 เทา
ของอาคารพาณิชยทั่วไป ราคาพลังงานที่สูงขึ้นสงผลใหคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยขอมูลมีเพิ่มมากขึ้น และมีรายงาน
วาอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกของศูนยขอมูลทั่วโลกจะสูงขึ้น 7% แบบปตอป ไปจนถึงป ค.ศ.2020

จากการประมาณการ พบวาศูนยขอมูลจะสามารถลดการใชไฟฟาลงไดถึง 40% หากมีการดําเนินการบางสวนตาม
แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประหยัดพลังงาน แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศดังกลาว ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต
ไฟสองสวางถึงการออกแบบระบบทําความเย็น และสามารถพิสูจนไดจริง ซึ่งไดชวยใหหนวยงานหลายแหง สามารถควบคุม
การใชพลังงานในศูนยขอมูลของตน อยางไรก็ตาม องคกรสวนใหญยังขาดแนวทางเพื่อลดการใชพลังงานของศูนยขอมูล ซึ่ง
เพียงแคการตระหนักถึงความจําเปนตอการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพเทานั้นยังไมพอ จําเปนตองมีการวัดผล
และจัดลําดับความสําคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมายการลดการใชพลังงานดวย สมาคมตางๆ เชน The Green Grid ไดพัฒนาดัชนี
การวัดผล (Metric) เชน Power Usage Effectiveness (PUE) หรือคาประสิทธิภาพการใชพลังงาน ขึ้นมา เพื่อชวยเหลือ
องคกรตางๆ ในการวัดผลของการลดการใชพลังงานจากการดําเนินการตามวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในอดีต เครื่องเมนเฟรม
(Mainframe) จําเปนตองใชพื้นที่มากในการติดตั้ง ซึ่งตองแยกออกมาโดยเฉพาะรวมถึงหองอุปกรณ (Utilities Room) ทําใหมี
ขอจํากัดในการเคลื่อนยายหลังการติดตั้ง อยางไรก็ตาม ศูนยขอมูลในปจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งให
สามารถดํ า เนิ น การได ง า ยขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต ามความต อ งการ เพื่ อ ให ส ามารถให บ ริ ก ารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีใหมไดงายขึ้น
มาตรฐานมีบทบาทสําคัญในการแนะนําแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดประสิทธิภาพ จึงถือเปนกรอบการ
ทํางานสําหรับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และทําใหบริการสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ศู น ย ข อ มู ล ในป จ จุ บั น ต อ งดํ า เนิ น งานตามมาตรฐาน (Compliance Standards) ที่ เ คร ง ครั ด กว า ในอดี ต ความ
คาดหวังจากผูใชบริการตอชวงเวลาใหบริการ (Uptime) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณภาพ การปฏิบัติงาน ความมั่นคง และ
ความปลอดภัย ลวนตองอาศัยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ จากผูใหบริการ และใบรับรองมาตรฐาน เชน ISO, Uptime, LEED และ
SSAE16 เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการดําเนินงานของผูใหบริการศูนยขอมูลที่สอดคลองกับมาตรฐาน
หนวยงานภาครัฐตางๆ ทั่วโลกมีการพัฒนายุทธศาสตรศูนยขอมูลอยางตอเนื่อง หลายหนวยงานอยูในชวงปรับปรุง
และพัฒนาศูนยขอมูล ควบรวมศูนยขอมูล หรือเพิ่มขยายศูนยขอมูลของหนวยงานตางๆ โดยมาตรฐานมีบทบาทที่จะสงเสริม
ยุทธศาสตรเหลานี้ ใหสัมฤทธิ์ผลและเปนประโยชนตอการลงทุนในอนาคต
ดวยเหตุนี้ มาตรฐานจึงมีการพัฒนาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป และแนวโนมจะยังคงเปนเชนนั้นตอไปบนพื้น ฐาน
เหตุผลตอไปนี้
 ประสบการณของผูใหบริการ และหนวยงาน
 ความแตกตางทางภูมิศาสตร ความตองทางการเทคโนโลยี พฤติกรรมของหนวยงาน ประเภทของขอมูล และสภาพ

อากาศ
 เทคโนโลยีที่ใชงาน และความทนทานที่ตองการ
 งบประมาณ
 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับโลก (Global Best Practices)
ในชวง 20 ปที่ผานมา ระหวางที่ศูนยขอมูลเริ่มมีบทบาทโดดเดนขึ้นมา ศูนยขอมูลนั้นไมไดรับการออกแบบโดย
คํานึงถึงมาตรฐานที่ยอมรับหรือโดยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ซึ่งมีผลทําใหผูดูแลศูนยขอมูลหลายราย ตองเผชิญกับความทาทายใน
การเลือกใชเทคโนโลยี และการพัฒนาศูนยขอมูลเดิมที่มีขนาดเล็ก ที่ตองมีพรอมทั้งความปลอดภัยและความเสถียรในการ
ใหบริการ เปนตน

เมื่อเวลาผานไป มาตรฐานตางๆ เริ่มมีความชัดเจนขึ้น หนวยงานสากลไดพัฒนามาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสําหรับ
ศูนยขอมูล ขณะที่บางมาตรฐานเริ่มมีความโดดเดน อันเปนผลมาจากบทเรียนจากการดําเนินงานในอดีต
ANSI/TIA
PCI

US EPA
Uptime
Institute

NABERS
ISO

BICSI
Energy Star

DC Star Audit
BCA/IDA

Open IX
ISAE

SSAE 16
Leed

HIPAA
ASHRAE

มาตรฐานสากลแบบตางๆ
มาตรฐานเหล า นี้ ไ ดรั บ การพั ฒ นาโดยการวิ จั ยเป น เวลานานหลายป แ ละประสบการณใ นหลากหลายมิ ติ เช น
มาตรฐาน TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centers เป น มาตรฐานแรกที่ มุ ง เน น
โครงสรางพื้นฐานของศูนยขอมูลโดยเฉพาะ มาตรฐานดังกลาวมีวัตถุประสงคใหผูออกแบบศูนยขอมูลใชดําเนินการในชวงตน
ของกระบวนการพัฒนาสิ่งกอสราง ซึ่งครอบคลุมมิติตางๆ ดังนี้
> พื้ น ที่ ใ ช ส อยและแผนผั ง (Site Space and Layout) > โครงสร า งการเดิ น สายสั ญ ญาณ (Cabling
Infrastructure) > การจัดกลุมลําดับชั้นความนาเชื่อถือของศูนยขอมูล (Tiered Reliability) > ขอพิจารณา
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Considerations)
มาตรฐานเหลานี้ประยุกตและพัฒนาจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับสากล ผลลัพธที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการออกใบรับรอง ซึ่งเปนมาตรฐานที่มีความสําคัญที่หนวยงานและบริษัทตางๆ ใหการยอมรับ
อยางไรก็ตาม หนวยงานและบริษัทตางๆ ไมไดถูกแนะนําใหปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานั้นอยางจริงจัง
เพราะการดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ข ม งวด ต อ งอาศั ย ต น ทุ น จํ า นวนมาก จึ ง อาจถู ก มองว า เป น
กระบวนการที่สิ้นเปลือง บริษัทและผูใหบริการเทคโนโลยีหลายแหงไดพัฒนาตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน
เหล า นี้ แต ก ลั บ สง ผลให มีขอ จํา กัดในการเลือ กผูใ หบ ริการที่ไดม าตรฐานตามที่ กํ าหนดไว ด ว ยเหตุนี้
หนวยงานหลายแหงพัฒนามาตรฐานของตนเองและเผยแพรแนวทางมาตรฐานของตนเองแกผูใหบริการ
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเติบโตของระบบ มีการพัฒนา และมีตนทุนที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม หนวยงาน
ภาครัฐหลายแหงดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและมาตรฐานเฉพาะในบางมิติเทานั้น โดยอาศัย
ดุลยพินิจวาแนวทางใดเหมาะสมกับหนวยงานของตน

3. ความสําคัญ/ความสัมพันธของมาตรฐานศูนยขอมูล

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนยขอมูล

การวิเคราะห
เชิง
เปรียบเทียบ

ในปจจุบัน ศูนยขอมูลมีการดําเนินงานอยูในอุตสาหกรรมนานกวา 20 ป จนปจจุบันพลวัตในภาพรวมของศูนยขอมูล
เปลี่ยนแปลงไปมาก ในชวงทศวรรษที่ผานมา ศูนยขอมูลกลายเปนประเด็นสําคัญ มีความซับซอน และมีความทาทายใน
การดําเนินงาน มูลคาความเสียหายจากชวงเวลาหยุดทํางานของศูนยขอมูล (Down time) เพิ่มขึ้นอยางมากสําหรับ
บริษัทตางๆ โดยในชวง 2 ปที่ผานมา การศึกษาวิจัยศูนยขอ มูลในประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินมูลคาความคาเสียหาย
เฉลี่ย ในสถานการณที่ศูนยขอมูลเกิดภาวะไฟฟาขัดของจากเหตุสุดวิสัย อยูที่เกินกวา 7,900 เหรีย ญสหรัฐตอนาที
(ประมาณ 272,400 บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 41% จาก 5,600 เหรียญ (ประมาณ 193,100 บาท) ในป ค.ศ.2010 ปจจุบันศูนย
ขอมูลไมสามารถหยุดใหบริการหรือดําเนินงานอยางขาดประสิทธิภาพได เพราะจะเพิ่มตนทุนและทําใหผูใชบริการเกิด
ความไมพอใจ ดังนั้นผูดําเนินการศูนยขอมูลจึงไดปรับปรุงความพรอมใชงานและประสิทธิภาพของศูนยขอมูลโดยนํา
มาตรฐานศูนยขอมูลที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกมาประยุกตใช

มาตรฐานศูนยขอมูลมีบทบาทสําคัญ เมื่อตองเลือกใชบริการศูนยขอมูลจากผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง ผูใชบริการศูนย
ขอมูลยึดถือมาตรฐานเปน เกณฑใ นการวิเ คราะห เปรีย บเทีย บผู ให บริก ารรายต างๆ โดยมาตรฐานจะชวยปกป อ ง
ผูใชบริการจากการตัดสินใจบนพื้นฐานคํากลาวอางของผูใหบริก ารเทานั้น กรณีตัวอยางที่ชัดเจนคือ ระบบ Tier ที่
Uptime Institute พัฒนาขึ้น ระบบดังกลาวซึ่งประกอบดวย Tier 4 ระดับที่กําหนดองคประกอบทางกายภาพเพื่อ
สรางเสถียรภาพในระดับที่กําหนด กลายเปนที่ยอมรับในฐานะมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากความนิยม (De Facto Standard)
ในดานการออกแบบศูนยขอมูลที่มีเสถียรภาพ

ยิ่งศูนยขอมูลมีความซับซอน ตนทุนดานพลังงานที่สูงขึ้นยิ่งสงผลตอตนทุนในการดําเนินการศูนยขอมูล ศูนยขอมูลใช
พลังงานในปริมาณมากเพื่อใหบริการอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปคาไฟฟาในศูนยขอมูลคิดเปนสัดสวน 4060% ของตนทุนการดําเนินงานทั้งหมด การเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงานของศู นยขอมูลจึง มี ประโยชนอยา งยิ่ ง
เนื่องจากเปนการชวยลดตนทุนการดําเนินงาน โดยการลดตนทุนของผูใหบริการศูนยขอมูลสามารถใชวิธดี ังตอไปนี้
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานตนทุน

1. ใชมาตรฐานการออกแบบภายในที่ไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรมสําหรับองคประกอบตางๆ ของศูนยขอมูล เพื่อให
องคประกอบเหลานั้นใชพลังงานในการปฏิบัติงานนอยลง ซึ่งสงผลตอการลดตนทุนโดยรวม
2. ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาองคประกอบศูนยขอมูลใหสอดคลองกับภาระงานดาน IT ที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางองคประกอบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูการประหยัดคาใชจาย
3. นําเทคโนโลยีตางๆ ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับมาประยุกตใชงาน เพื่อลดการใชไฟฟาแตยังสามารถรองรับการ
ทํางานของศูนยขอมูล สงผลใหลดตนทุนโดยรวมลงได
ทั้ง 3 วิธีการนี้ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมดานศูนยขอมูลเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพดานตนทุนทั้งหมด

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

จากขอมูลของ Natural Resources Defence Council (NRDC) ศูนยขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาใชพลังงานไฟฟา
ทั้งหมด 9.1 หมื่นลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (kWh) ในป ค.ศ.2013 และจะใชไฟฟาถึง 1.39 แสนลาน kWh ภายในป ค.ศ.
2020 ศูนยขอมูลตองการพลังงานไฟฟาสูงถึง 3% ของปริมาณการผลิตไฟฟาทั้งหมดทั่วโลก อีกทั้งยังปลอยกาซเรือน
กระจกกวา 200 ลานเมตริกตัน ศูนยขอมูลกําลังสรางผลกระทบอยางใหญหลวงตอสภาพแวดลอม กลุมนักอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอมหลายกลุมกําลังกดดันผูใหบริการศูนยขอมูลใหใชแนวปฏิบัติศูนยขอ มูลสีเขียว (Green Data Center) เพื่อ
ลดผลกระทบของศูนยขอมูลตอสิ่งแวดลอม จากการนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของอุตสาหกรรมศูนยขอมูลมาใช ผูใหบริการ
ศูนยขอมูลสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลงได โดยขั้นตอนที่สามารถดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มีดังนี้
1. การใชพลังงานหมุนเวียน ถือเปนหนึ่งในขั้นตอนสําคัญที่สุดของการลดผลกระทบของศูนยขอ มูลตอสิ่งแวดลอม เมื่อ
ใชพลังงานหมุนเวียน ผูใหบริการศูนยขอมูลสามารถลดอัตราการใชพลังงานและปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
2. การใชงานศูนยขอมูลที่มีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดีอีกประการที่สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ การ
เพิ่มประสิทธิภาพของศูนยขอมูล โดยยึดถือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการออกแบบและดําเนินงาน

4. สถานการณปจจุบันดานมาตรฐานศูนยขอมูลในประเทศไทย

สําหรับประเทศไทย การนํามาตรฐานดานศูนยขอมูลมาใชยังอยูในระยะเริ่มตน โดยอัตราการนํามาใชถือวายังไมสูง
นัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนยขอมูลหนวยงานภาครัฐนอยรายจะมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลดานคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนเพียง 2 องคกรที่มีศูนย
ขอมูลที่ไดรับการรับรองจาก Uptime Institute สวนประเทศอื่นๆ เชน ประเทศอินโดนีเซีย มีศูนยขอมูลที่ผานการรับรองของ
Uptime Institute จํานวนมาก แสดงใหเห็นวาการนํามาตรฐานดานศูนยขอมูลมาใชงานของประเทศไทยยังคงอยูในระดับต่ํา
ในกรณีของมาตรฐาน TIA นั้น ไมมีศูนยขอมูลใดไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล
คาดวาสถานการณนี้จะเปลี่ยนไป เนื่องจากความคาดหวังของผูใชบริการศูนยขอมูลจะสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งความตองการศูนย
ขอมูลที่มีความพรอมใชงานสูงจะกลายเปนสิ่งจําเปน

ความทาทายดานมาตรฐานศูนยขอมูลในประเทศไทย
การนํามาตรฐานมาใชตองอาศัยการลงทุนที่สูงและความทุม เทอยางมาก
หนึ่งในความทาทายที่ใหญที่สุดที่ผูใหบริการศูนยขอมูลเผชิญ คือการนํามาตรฐานมาประยุกตใชนั้น อาจเพิ่มตนทุนและความ
ซับซอนในการดําเนินงาน มาตรฐานกําหนดแนวทางในการดําเนินงานและรักษาศูนยขอมูลใหมีประสิทธิภาพ Uptime Institute
ไดพัฒนาระบบ Tier เพื่อประเมินความพรอมใชงานศูนยขอมูล และกําหนดชวงเวลาหยุดทํางาน (Downtime) สําหรับแตละ Tier
โดยที่ Tier 1 คือขอกําหนดขั้นต่ํา และ Tier 4 คือขอกําหนดระดับสูงสุดของ Uptime Institute เพื่อใหไดรับการรับรองระดับ
Tier 4 นั้น ผูใหบริการศูนยขอมูลจะตองมีระบบสํารองสําหรับศูนยขอมูลแบบ 2N+1 กลาวคือ ศูนยขอมูลจําเปนตองมีอุปกรณ
ไฟฟาและระบบสนับสนุน 2 ชุด และยังตองสํารองเพิ่มเติมอีก 1 ชุด มาตรฐานดานพลังงานและการทําความเย็นแนะนําใหติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาและเครื่องทําความเย็นประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยขอมูล ขณะทีก่ ารรักษาความปลอดภัยศูนย
ขอมูลทางกายภาพ ผูใหบริการควรติดตั้งกลองคุณภาพสูง เครื่องกั้นแรงกระแทก ใชระบบควบคุมการเขาออกแบบแบงพื้นที่ เปน
ตน การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณเหลานี้สงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว สําหรับผูดําเนินงานศูนยขอมูล การนํามาตรฐานมา
ใชยังมีนอยในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมเนื่องจากประเทศเหลานี้ยังมีกําลังซื้อต่ําและผูใหบริการศูนยขอมูลสวนใหญในประเทศ
เหลานี้ยังมีความลังเลที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

มาตรฐานศูนยขอมูลมีใหเลือกใชงานหลากหลาย
ในชวงหลายปที่ผานมา จํานวนมาตรฐานสําหรับศูนยขอมูลนั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก ทําใหกลายเปนความทาทายสําหรับผู
ใหบริการศูนยขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชมาตรฐาน โดยมาตรฐานศูนยขอมูลครอบคลุมองคประกอบตางๆ ของศูนยขอมูล และยัง
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุงเนนผลลัพธที่เฉพาะตอศูนยขอมูล มาตรฐาน Uptime และ TIA ถูกพัฒนาขึ้นมาเปนมาตรฐานดานความพรอม
ใชงาน สวน ASHARE และ NABERS ถูกพัฒนาขึ้นเปนมาตรฐานดานพลังงานและการทําความเย็น PT DCI และ HIPPA เปน
มาตรฐานความปลอดภัยของศูนยขอมูล ขณะที่ LEED และ BICSI ใชเปนมาตรฐานการออกแบบศูนยขอมูล ISO เปนมาตรฐาน
เกี่ยวกับการดําเนินงาน SSAE และ ISAE ถูกใชในการตรวจสอบมาตรฐานศูนยขอมูล นอกจากนี้ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ยังไดจัดทํามาตรฐานศูนยขอมูลสําหรับผูใหบริการศูนยขอมูลในประเทศไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้
การเลือกมาตรฐานใหเหมาะสมนั้น นับเปนประเด็นที่สําคัญมากสําหรับผูดําเนินการศูนยขอมูล เนื่องดวยเหตุผลตอไปนี้
1. ทุกศูนยขอมูลมีความตองการทีแ่ ตกตางกัน และศูนยขอมูลไมจําเปนตองเลือกใชมาตรฐานระดับสูงสุด ผูใหบริการศูนยขอมูลอาจ
ไมไดจัดเก็บขอมูลสําคัญ จึงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่จําเปนบางมาตรฐานเพื่อรักษาสมดุลระหวางประสิทธิภาพในการ
ใหบริการและตนทุนที่เกิดขึ้น
2. ผูดําเนินการศูนยขอมูลอาจจัดเก็บขอมูลการธนาคารและตองไดรบั การรองรับความปลอดภัยศูนยขอ มูลเฉพาะทาง กอนที่จะ
จัดเก็บขอมูลการธนาคารได การรับรองความปลอดภัยนั้นเปนแนวทางที่ตองปฏิบัติตาม เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยของศูนยขอมูล

ขาดแคลนบุคลากรที่เขาใจมาตรฐานแบบองครวม
มาตรฐานที่มีหลากหลายในปจจุบัน สงผลใหเกิดสภาวะขาดบุคลากรที่มีความเขาใจเรื่องมาตรฐานศูนยขอมูลอยางครบถวน ผู
ใหบริการมีหลายมาตรฐานใหเลือกใชงาน แตมีบุคลากรเพียงไมกี่รายที่เขาใจมาตรฐานทั้งหมดเหลานั้น โดยสวนใหญ บุคลากรมีองค
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานแคบางมาตรฐาน ประเด็นนี้จึงเปนความทาทายสําคัญเพราะทําใหผูใหบริการไมสามารถนํามาตรฐานหลาย
มาตรฐานมาประยุกตใช และแยกวานั้นการที่ผูใหบริการไมทราบวาควรเลือกใชมาตรฐานใดมาประยุกตใช อาจสงผลเสียมากกวา
ผลดี สถานการณเชนนี้สามารถพบไดทั่วไปในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะจํานวนมากใน
ตลาดแรงงาน

งบประมาณเปนอุปสรรคใหญในการนํามาตรฐานมาใช
ความทาทายนี้คอนขางมีความเฉพาะสําหรับผูดําเนินงานศูนยขอมูลในภาครัฐ หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีการของบประมาณเปน
รายปและงบประมาณเหลานี้มกั ไมยืดหยุน พอที่จะรองรับคาใชจายดานมาตรฐาน หนวยงานหลายแหงมีความตั้งใจที่จะนํามาตรฐาน
ศูนยขอมูลมาประยุกตใช แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณ หนวยงานจึงไมสามารถเดินหนาตอไปได อยางไรก็ตามคาดวาความทา
ทายนี้จะลดลง เนื่องจากภาครัฐกําลังจะดําเนินการพัฒนาศูนยขอมูล (Modernization) ของหนวยงานตางๆ และจะมุงเนนการ
พัฒนาประสิทธิภาพและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากศูนยขอมูลมากขึ้น

ผูใหบริการศูนยขอมูลไมมีประสบการณเพียงพอ
ผูใหบริการศูนยขอมูลไมมีประสบการณเพียงพอที่จะเขาใจคุณคาของการนํามาตรฐานศูนยขอมูลมาใชงาน ศูนยขอมูลสวนใหญใน
ประเทศไทยยังคงอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนา ดังนั้นการนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของอุตสาหกรรมมาใชจึงมิใชประเด็นสําคัญ
อันดับแรก และอีกประเด็นที่สงผลตอการพัฒนาดานมาตรฐาน คือ ผูใหบริการศูนยขอมูลไมทราบผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
อยางชัดเจน แนวโนมนี้สามารถพบไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐอาจแสดงใหเห็นถึงประสบการณที่เกี่ยวของกับความ
เขาใจมาตรฐานศูนยขอมูล แตความซับซอนของระบบราชการมีหลายประการที่สงผลใหไมสามารถผลักดันใหกาวหนาไดอยางที่ควร

ระบบราชการอาจมองขามความสําคัญของการนํามาตรฐานมาปฏิบัติใช
ความทาทายนี้เปนอีกประการหนึ่งที่มีความเฉพาะสําหรับภาครัฐ คือ การดําเนินงานทุกอยางตองผานการอนุมัติในระดับกระทรวง
เทานั้น หากไมมีนโยบายจากกระทรวงรองรับในการระบุวาควรมีการนํามาตรฐานมาใช จะกอใหเกิดอุปสรรคตอหนวยงานในการขอ
อนุมัติงบประมาณในการนํามาตรฐานมาใช ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในกรณีนี้ คือ กระทรวงตองออกคําสั่งใหทุก
หนวยงานภายในสังกัดดําเนินการนํามาตรฐานมาใช

ขาดแคลนบุคลากรที่เขาใจในความแตกตางของมาตรฐานตางๆ และการเลือกนํามาใชงาน
เมื่อนํามาตรฐานศูนยขอมูลมาใชแลว ความทาทายอีกประการที่ตามมา คือ การรักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปญหา
ของความขาดแคลนบุคลากรที่เขาใจมาตรฐานและแนวทางรักษาระดับมาตรฐานศูนยขอมูลอยางถองแท การนํามาตรฐานมาใชและ
การจัดการมาตรฐานถือเปนความทาทายที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากบริษัทหรือหนวยงานภาครัฐมิไดใชเพียงมาตรฐานเดียว
จึงกลายเปนอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรที่เขาใจแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่นํามาใช และถึงแมบริษัทหรือหนวยงาน
จะสรรหาบุคลากรผูมีทักษะที่ตองการมาได การจางและรักษาบุคลากรเหลานี้อาจมีคาใชจายสูงมาก

ผูใหบริการศูนยขอมูลหลายรายยังคงใชโครงสรางพื้นฐานที่ลาสมัย
ผูใหบริการศูนยขอมูลสวนใหญในประเทศไทยดําเนินงานศูนยขอมูลโดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานและอาคารที่ลาสมัย ประเด็นนี้
สามารถพบไดในหนวยงานภาครัฐมากกวาในภาคเอกชน เนื่องจากศูนยขอมูลภาครัฐสวนมากตั้งอยูในอาคารที่อออกแบบมาสําหรับ
การเปนสํานักงาน โดยในการปฏิบัตติ ามมาตรฐานศูนยขอมูลนั้น หนวยงานอาจจําเปนตองยกเลิกระบบโครงสรางพื้นฐาน IT ที่มีอยู
เดิม และ ติดตั้งโครงสรางพื้นฐานใหม ซึ่งเปนการลงทุนที่สูงสําหรับหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้โครงสรางอาคารดั้งเดิมยังเปนความ
ทาทาย เนื่องดวยอาคารเหลานี้ไมมีพื้นที่รองรับอุปกรณใหมที่จําเปนตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน มาตรฐานศูนยขอมูลยัง
กําหนดใหศูนยขอมูลตั้งอยูในสถานที่ที่เขาถึงไดงาย จึงเปนอีกความทาทายที่สําคัญสําหรับหนวยงานภาครัฐเนื่องจากการยายศูนย
ขอมูลไปยังสถานที่ใหมตองใชงบประมาณสูงมาก

5. มาตรฐานศูนยขอมูล จําแนกตามหนาที่
พลังงานและ
ไฟฟา

ขอตกลงระดับการ
ใหบริการ

การออกแบบและ
โครงสราง

ทําเลที่ตั้งและ
สถานที่

เครื่องแมขาย
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
และการใชงาน

มาตรฐานศูนยขอมูลจําแนกตามหนาที่

1) พลังงานและไฟฟา (Energy and Power)
พลังงานเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของศูนยขอมูล เนื่องจากศูนยขอมูลใชพลังงานปริมาณ
มาก เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ โดยทั่วไปคาไฟฟาในศูนยขอมูลคิดเปน
40-60% ของคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมด
การยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของศูนยขอมูลจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการลด
ตนทุนการดําเนินงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน
มิเตอร: มิเตอร บงบอกขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทํางานของโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล (เชน ระบบพลังงานและระบบทํา
ความเย็น) ภายในศูนยขอมูล มิเตอรบางประเภทสามารถใชงานไดหลายวัตถุประสงค ตั้งแตการติดตามปริมาณการใชไฟฟา
ไปจนถึงการวิเคราะหคุณภาพไฟฟาภายในอาคารและรายงานปญหา เชน แรงดันสูงชั่วขณะ (Transients) และ ฮารมอนิก
(Harmonics) เปนตน มิเตอรควรติดตั้งไวภายในศูนยขอมูล เพื่อวัดคาไฟฟา (kW) พลังงาน (kWh) แรงดันและกําลังไฟฟา
ฮารมอนิก (Harmonics) องคประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) อัตราการไหล (Flow Rates) อุณหภูมิ และ ความชื้น
เปนตน

PUE: Power Usage Effectiveness หรือ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน คือ คาการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในศูนยขอมูล
เทียบกับพลังงานไฟฟาที่อุปกรณ IT ใช โดยวัดเปนอัตราสวน มีคาไมนอยกวา 1

ระบบสํารอง: ระบบสํารองในที่นี้ หมายถึง อุปกรณหรือระบบสํารองของระบบหลักที่ใหบริการ โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่ม
ความเสถียรของระบบ เพื่อใชสํารองหรือปองกันการลมของระบบ ซึ่งความตองการของผูใชบริการตอระบบสํารองในศูนย
ขอมูลนั้น มักเนนถึงประเด็นวาไฟฟาสํารองนั้นมีเพียงพอในกรณีที่ไฟฟาดับหรือไม ซึ่งปญหาไฟฟาดับดวยเหตุสุดวิสัยนี้เปน
สาเหตุหลักที่ทําใหศูนยขอมูลไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง

ไฟสองสวาง: ไฟสองสวางเปนองคประกอบสําคัญของศูนยขอมูลที่ผูดูแลมักมองขาม มาตรฐานอุตสาหกรรมแนะนําใหติดตั้ง
หลอดไฟแบบ LED ในศูนยขอมูลตางๆ ดวยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ประหยัดไฟฟามากกวา 2) มีความรอนนอยกวา และ
3) ปรับเพิ่ม/ลดระดับความสวางไดเกือบ 100% นอกจากนี้ ศูนยขอมูลควรมีการใชระบบไฟสองสวางแบบติดตั้งเซนเซอร
เพื่อลดคาไฟฟาดวย
UPS: ผูใหบริการศูนยขอมูลควรทําการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง (UPS) หากพบความเปนไปไดท่ีทําใหการบริการต อ ง
หยุดชะงักหรือเกิดขอผิดพลาดในการประมวลผลขอมูลอันเนื่องมาจากระบบไฟฟา ทั้งนี้ระบบไฟฟาสํารองควรถูกติดตั้ง
ระหวางระบบจายไฟฟาสาธารณะและระบบใหบริการที่สําคัญของหนวยงาน ระบบ UPS ที่เลือกนํามาใชงานนั้น จะตอง
คํานึงถึงการรองรับภาระงาน ระยะเวลาการสํารองไฟฟา ความรวดเร็วในการจายไฟสํารอง ซึ่งมีผลโดยตรงตออุปกรณที่
ชื่  
การทําความเย็น: การทําความเย็นสําหรับศูนยขอมูลหรือการกําจัดความรอนเปนอีกประเด็นสําคัญที่ตองอาศัยความรูและ
ความเขาใจ ในบางกรณีแมอุปกรณที่เปลี่ยนทดแทนในศูนยขอมูลมีขนาดเล็กลง แตปริมาณไฟฟาที่ใชอาจยังเทาเดิมหรือ
สูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหความรอนในศูนยขอมูลเพิ่มสูงขึ้น การใชเทคโนโลยีทําความเย็นที่ทันสมัย สามารถชวยผูใหบริการศูนย
ขอมูลลดอัตราการทําความเย็นภายในศูนยขอมูล และเพิ่มประสิทธิภาพไปพรอมกัน

2) การออกแบบและโครงสราง (Design and Structure)
โครงสรางพื้นฐานดานขอมูลเปนสวนสําคัญของระบบ IT ตั้งแตเนื้อหาทั้งหมดถูกรวบรวมหรือ
สงผานตอไปอยางไร การวางแผนการออกแบบโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง จึงตองพิจารณาประสิทธิภาพของ การฟนฟูและความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวของบริการ มิติอีกดานที่สําคัญในการออกแบบศูนยขอมูล คือ ความคลองตัวในการใช
งานและรองรับบริการใหมไดอยางรวดเร็ว การออกแบบสถาปตยกรรมที่ความยืดหยุนสามารถ
รองรับแอปพลิเคชันในไดอยางรวดเร็วทําใหเกิดขอไดเปรียบในการใหบริการ

การเดินสายสัญญาณ: ภายในศูนยขอมูล มีองคประกอบตางๆ ประกอบกันจนกลายเปนระบบที่ทํางานรวมกัน ไมวาจะเปน
เครื่องแมขาย อุปกรณเครือขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล หรือแมแตอุปกรณตรวจจับ (Sensor) องคประกอบทั้งหมดนี้สัมพันธ
และเชื่อมตอกันดวยระบบสายสัญญาณ ซึ่งผูออกแบบและผูใหบริการพยายามออกแบบเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัว
ของบริการ การจัดการที่งายขึ้น มีความพรอมใชงานมากขึ้น โดยที่ตนทุนทั้งหมด (Total Cost of Ownership) ที่ต่ําลง
____________9___

____

__________________
1

2

ความปลอดภัยทางกายภาพ: ศูนยขอมูลมีภัยคุกคามที่เกิดจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน เชน ปญหาดานไฟฟาและการ
ทําความเย็น ความผิดพลาดหรือเจตนารายจากบุคคล อัคคีภัย น้ํารั่วไหล และคุณภาพอากาศ ดวยเหตุนี้ ผูใหบริการศูนย
ขอมูลจึงจําเปนตองติดตั้งไฟสองสวางใหเพียงพอ มีกลองวงจรปด (CCTV) กลองตรวจจับความรอน และเครื่องกั้นทนแรง
กระแทกที่ประตูเขาออกศูนยขอมูล รวมถึงติดตั้งเซนเซอรรอบบริเวณศูนยขอมูล นอกจากนี้ ศูนยขอมูลควรเสริมระบบรักษา
ความปลอดภัยสําหรับหองเก็บเครื่องแมขายเพิ่มขึ้นดวย
___

________________________________ _____1____________________2_____

การออกแบบอาคาร: อาคารศูนยขอมูลถูกออกแบบขึ้นมาใหมีความเฉพาะตัว โดยการออกแบบนั้นควรปฏิบัติตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หนึ่งในลักษณะสําคัญของอาคารศูนยขอมูล คือ ถูกออกแบบและจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน ซึ่งการจัดแบงพื้นที่
นั้นนอกจากเปนการบริหารพื้นที่ใชสอยแลว ยังชวยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของศูนยขอมูล การออกแบบอาคารสวนใหญ
ยึดถือตามมาตรฐาน BICSI และ TIA โดยทั่วไป ผูใหบริการศูนยขอมูลนิยมดําเนินการตามมาตรฐาน TIA มากกวามาตรฐาน
อื่น ขณะที่ผูใหบริการหลายรายใชมาตรฐาน LEED ในการออกแบบสถาปตยกรรมศูนยขอมูล
1

2

การติดตามสถานะการทํางาน: ในปจจุบัน การติดตามสถานะการทํางานมีบทบาทสําคัญอยางมากสําหรับศูนยขอ มูล
เนื่องจากสามารถลดภาระผูดูแลศูนยขอมูลในการติดตามการทํางานของระบบตางๆ ในศูนยขอมูลผานทาง GUI Interface
เดิมที ผูดําเนินงานศูนยขอมูลใชระบบจัดการอาคาร (Building Management System) แบบพื้นฐานในการดูแลศูนย
ขอมูล แตตอมาไดมีการติดตั้งระบบจัดการอาคารที่ทันสมัยขึ้น เนื่องดวยสภาพแวดลอมปจจุบันที่ซับซอนมากขึ้น ปจจุบันผู
ใหบริการจึงหันมาใชเครื่องมือ Data Center Infrastructure Management (DCIM) เพื่อติดตามสถานะการทํางานของ
ศูนยขอมูล
___

________________________________
=

_____1____________________2_____

การตรวจจับอัคคีภัย: ระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยมีความจําเปนในการปกปองชีวิตและทรัพยสิน ระบบปองกันอัคคีภัย
(เชน ระบบแจงเตือนเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับความรอน/ควันไฟ อุปกรณตรวจจับกาซคารบอนมอนอกไซด อุปกรณ
ควบคุมเพลิงอัตโนมัติ เครื่องฉีดน้ําดับเพลิง และทางออกฉุกเฉิน) ควรไดรับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาโดยมืออาชีพ
ขณะที่บริเวณพื้นยกสูง (Raised Floor) ควรมีอุปกรณตรวจจับความรอนและควันไฟติดตั้งไวทั้งดานบนและดานลางของพื้น
___

________________________________
=

_____1____________________2_____

3) เครื่องแมขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล และการใชงาน (Server, Storage and Utilization)
ศูนยขอมูลมีความพรอมในการจัดเก็บ/ใหบริการพื้นที่รองรับระบบตางๆ (เชน Web Servers,
Application Servers, Database Servers, SAN และ NAS เปนตน) เพื่อจัดเก็บแอปพลิเค
ชันตางๆ ที่ศูนยขอมูล โดยอาศัยระบบประมวลผลกลาง ศูนยขอมูลมีระบบยืนยันตัวบุคคล
กลางที่พรอมใชง าน เพื่ออนุญาตใหผูใชงานเข าสูระบบที่เกี่ ยวขอ งตามระดั บการอนุ ญ าต
โครงสรางพื้นฐานทั้งหมดในศูนยขอมูลจําเปนตองมีอุปกรณติดตามสถานะและรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
การใชงานและการทํา Virtualization: อัตราการใชงาน คือ การวัดอัตราการใชงานของอุปกรณตางๆ ในศูนยขอมูลและ
รายงานในรูปแบบเปอรเซ็นตของความสามารถที่รองรับไดทั้งหมด อัตราการใชงานสามารถใชในการคํานวณเพื่อวาง
แผนการพั ฒ นาประสิท ธิ ภาพของเครื่อ งแม ข าย เครื อ ข า ย และอุ ป กรณจั ดเก็บ ข อ มู ล เช น อั ต ราการใช ง านช ว ยใหผู
ดําเนินงานศูนยขอมูลเขาใจแนวโนมการใชงานพื้นที่จัดเก็บขอมูลและวางแผนสําหรับอนาคตไดทันตอความตองการ สวน
การทํา Virtualization คือการแบงทรัพยากรจากเครื่องแมขายกายภาพใหเปนเครื่องแมขายแบบเสมือนเพื่อใชงานแตกตาง
ไปตามวัตถุประสงค ซึ่งอัตราการทํา Virtualization ที่เพิ่มขึ้น บงบอกถึงประสิทธิภาพการใชงานที่สูงขึ้น
___

________________________________

_____1____________________2_____

การติดตามสถานะการทํางาน: เครื่องมือติดตามสถานะ (Monitoring Tool) ชวยติดตามการประมวลผลของศูนยขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันตางๆ ที่ทํางานอยูภายใน นอกจากองคประกอบตางๆ ของดานโครงสราง
พื้นฐานของศูนยขอมูลแลว ระบบบริหารจัดการ (Management Software Tool) ชวยทําใหโครงสรางพื้นฐานศูนยขอมูล
ใหบริการตามความตองการ (On-demand) ของผูใชงานได เพราะโครงสรางพื้นฐานศูนยขอมูลลักษณะนี้จะมีความสามารถ
ประเมินและจัดการระบบ แอปพลิเคชัน และฐานขอมูล ดวยตัวเอง
1____________________2_____ ___=_______________

ระบบชวยเหลือ: ระบบชวยเหลือสําหรับศูนยขอมูล (Helpdesk) ทําหนาที่บันทึกเหตุการณผานเครื่องมือจัดการระบบและ
เครื อ ข า ยโดยอั ตโนมั ติ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถแบ ง แยกระดับ Tier ต า งๆ ตามประเภทเหตุก ารณที่ บั น ทึ ก ไว ได นอกจากนี้
Helpdesk ยังสามารถลําดับความสําคัญของเหตุการณ ระดับความรุนแรง และระดับของผลกระทบ ซึ่ง Helpdesk ยัง
สามารถยกระดับการแกไขและสงคํารองขอของผูใชงานใหแกผูเกี่ยวของได

การสํ า รองขอมูล: การสํารองขอมูลภายในศูนยขอมูลมีค วามสําคัญ อยา งยิ่ง เพราะชวยกูคืนขอมูลสําคัญในกรณี เ กิ ด
เหตุขัดของ การสํารองขอมูลควรมีใหเลือกใชงานไดในทุกระบบปฏิบัติการและควรรองรับการสํารองขอมูลดวย SAN และ
NAS ระบบสํารองขอมูลจะมี GUI Platform เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและใชงานไดอยางงายดาย การสํารองขอมูลทีด่ ี
ควรตองสามารถสํารองขอมูลไดหลายชองทาง ทั้งนี้ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการสํารองขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียขอมูล
___

________________________________

_____1____________________2_____

ความปลอดภัย: ความปลอดภัยของศูนยขอมูลเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูใหบริการศูนยขอมูล โดยสวนใหญมักใช
มาตรการความปลอดภัยระดับสูง เพื่อปกปองโครงสรางพื้นฐาน IT โดยใชอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับ
Enterprise ไมวาจะเปน Firewall, Antivirus และ ระบบตรวจสอบชองโหว (Vulnerability Scans) นอกจากนี้ ศูนยขอมูล
มักใชเทคโนโลยีการเขารหัส (Encryption) ที่ทันสมัย เพื่อถายโอนขอมูลระหวางศูนยขอมูลเพราะการรับสงขอมูลอยาง
ปลอดภัยถือเปนเรื่องสําคัญ

4) ทําเลที่ตั้งและสถานที่ (Location and Site)

การเลือกทําเลที่ตั้งศูนยขอมูลเปนการตัดสินใจที่สําคัญของหนวยงาน เนื่องจากตองพิจารณา
ทั้งในเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงาน การเลือกสถานที่มีบทบาทสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวากันเพราะมีผลกระทบตอตนทุนทั้งหมด (TCO) โดยตรง มีหลายปจจัยที่สงผลตอการ
เลือกสถานที่ซึ่งตองพิจารณาใหถี่ถวน เพราะอุตสาหกรรมมีเปลี่ยนแปลงความสนใจและการ
ดําเนินการเกือบทุก 5-7 ป

ทําเลที่ตั้งและสถานที่: ศูนยขอมูลควรเขาถึงไดงายจากถนนสายหลัก และเขาถึงไดจากหลายเสนทาง สามารถเพิ่มหรือ
ขยายพื้นที่เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นได ในกรณีฉุกเฉิน เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาต เจาหนาที่ดับเพลิง และเจาหนาที่
ฉุกเฉินอื่นตองสามารถเขาถึงศูนยขอมูลไดอยางรวดเร็วทันทวงที นอกจากนีศ้ ูนยขอมูลควรมีแหลงจายไฟฟาจากหลายแหลง
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาและทําใหสามารถเพิ่มขยายศูนยขอมูลในอนาคตได ในกรณีที่ตองรองรับพื้นที่จัดเก็บ
ของศูนยขอมูลที่เพิ่มขึ้น

5) ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement)
ความพรอมในการใหบริการแบบครบวงจรของศูนยขอมูลและความสามารถในการติดตาม
สถานะการทํางานถือเปนเรื่องสําคัญ ในการสงมอบบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการกําหนดขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) ระหวางภาครัฐและหนวยงานที่ใหบริการ
ศู น ย ข อ มู ล จึ ง เป น เรื่ อ งจํ า เป น โดยควรมี ก ารแต ง ตั้ ง หน ว ยงานอิ ส ระ เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของ SLA ที่เกี่ยวของ

การกูคืนภัยพิบัติ: การกูคืนภัยพิบัติ (Disaster Recovery) มีความสําคัญตอระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีที่ใชดําเนินงาน
โดยการกูคืนภัยพิบัติถือเปนสวนหนึ่งของความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity) ที่ตองอาศัยการวางแผน
อยางดีเพื่อใหศูนยขอมูลสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง หากพิจารณาจากมุมมองของการเปนรัฐบาลดิจิทัล การควบคุม
และปองกัน (Contorls and Protections) ถือวาเปนสวนหนึ่งของการกูคืนภัยพิบัติ ทั้งนี้ผูใหบริการศนยขอมูลสามารถมี
DR Site แหงเดียวหรือหลายแหงก็ได
1

2

Tier: ศูนยขอมูล Tier 1 ถึง 4 คือ มาตรฐานในการกําหนดชวงเวลาใหบริการของศูนยขอมูล ศูนยขอมูล Tier 4 ถือเปน
ระดับที่มีความทนทานที่สุดและมีความเสี่ยงตอภาวะลมเหลวนอยที่สุด Tier 4 ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับเครื่องแมขาย
และระบบคอมพิวเตอรที่สําคัญตอการปฎิบัติงาน โดยมีระบบสํารองเต็มรูปแบบ (ระบบทําความเย็น ไฟฟา เครือขาย
อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนตน) และมีการแบงพื้นที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช การควบคุมการเขาออกแบบ Biometric ทั้งนี้
กลุม ธุรกิจขนาดเล็กมักเลือกดําเนินการจากระดับพื้นฐานที่สุด คือ Tier 1
1

2

6. แบบจําลองคุณสมบัติของศูนยขอมูล (Refined Maturity Model for Data Centers)
คําอธิบายระดับของศูนยขอมูล

1
2
3
4
5

ศูนยขอมูลที่ใชคุณสมบัติระดับที่ 1 (Level 1) จะใหบริการแบบพื้นฐาน กระบวนการมีลักษณะเฉพาะหนา
(Ad-hoc) และขาดความเสถียร อยางไรก็ตามองคกรที่มีศูนยขอมูลในคุณสมบัติระดับที่ 1 ก็ยังสามารถ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนยขอมูลที่ใชคุณสมบัติระดับที่ 2 (Level 2) จะตระหนักวาโครงสรางพื้นฐานและการดําเนินงานศูนย
ขอมูลมีความสําคัญตอการปฎิบัติงาน ดังนั้นศูนยขอมูลจะเพิ่มมาตรการตอระบบ อุปกรณ กระบวนการ
ทํางาน และบุคลากร เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนยขอมูลที่ใชคุณสมบัติระดับที่ 3 (Level 3) จะมีประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการ ผานกระบวนการ
ที่ไดมาตรฐาน นโยบาย ธรรมาภิบาล มีการดําเนินการในเชิงรุกรวมกันหลายฝาย ซึ่งจะชวยใหศูนยขอมูลมี
ความเปนมาตรฐานมากขึ้น และมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ศูนยขอมูลที่ใชคุณสมบัติระดับที่ 4 (Level 4) จะมีการบริหารจัดการเหมือนธุรกิจ ผูใหบริการศูนยขอมูลจะ
นํามาตรฐานมาใช เพื่อชวยศูนยขอมูลสามารถตอบโจทยผูใชง านไดมากขึ้นในระยะยาว ศูนยขอมูลจะนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ศูนยขอมูลที่ใชคุณสมบัติระดับที่ 5 (Level 5) จะประยุกตใชมาตรฐานที่ชวยใหเกิดความฉลาด ความคลองตัว
การปรับตัว และทันสมัย หนวยงานจะสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและโอกาสตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
จากคุณสมบัติระดับนี้

แบบจําลองคุณสมบัติของศูนยขอมูลในระดับตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับหนวยงานภาครัฐ และไดมีการระบุระดับ
ความพรอมดานมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐในปจจุบันเปนที่เรียบรอยแลว ตารางดานลางนี้ไดระบุระดับมาตรฐานขั้นต่าํ สุด
ที่ศูนยขอมูลแตละประเภทควรปฏิบัติตาม หากหนวยงานใดจําเปนตองมีการจัดการขอมูลที่มีความสําคัญ หนวยงานนั้นควรใช
มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น

ตัวแปร

ตัวแปรยอย

การใชพลังงาน
(Energy
Consumption)

ประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน
(Power Usage
Effectiveness)

พลังงานและ ระบบสํารอง
(Redundancy)
ไฟฟา
(Energy and
Power)

ไฟสองสวาง
(Lighting)

Level 1

ไมติดตั้งมิเตอร

Level 2

ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาที่จุดเขา
อาคาร

Level 3

- ติดตั้งมิเตอรทตี่ ู
ไฟฟาที่จุดเขา
อาคาร
- ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาของศูนย
ขอมูล

- ติดตั้งมิเตอรทตี่ ู
ไฟฟาที่จุดเขา
อาคาร
- ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาของศูนย
ขอมูล
- ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาหลังจาก
UPS

ไมมีการวัดคา
PUE

มีการวัดปริมาณ
การใชไฟฟา
ทั้งหมดตอป
และมีคา PUE 22.5

ไมมีการสํารอง
อุปกรณทํางาน
ทดแทน (N)

มีอุปกรณสํารอง
มีอุปกรณสํารอง ทํางานทดแทน 1
ทํางานทดแทน 1 ชุด (N+1) และมี
ชุด (N+1)
การบํารุงรักษา
สม่ําเสมอ

มีอุปกรณ
เหมือนกัน
จํานวน 2 ชุด
(2N)
และมีการ
บํารุงรักษา
สม่ําเสมอ

ใชหลอดไฟ
Fluorescent
และ หลอดไฟ
LED เพียงอยาง
เดียว

ใชหลอดไฟ LED
ภายในศูนย
ขอมูล

- ใชหลอดไฟ
LED ภายในศูนย
ขอมูล
- ติดตั้งระบบ
Motion Sensor
เพื่อควบคุมไฟ
สองวางภายใน
ศูนยขอมูล

ใช UPS แบบ
Standby/
Offline รองรับ
กรณีไฟฟา
ขัดของ
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS
50%-60%

ใช UPS แบบ
Line
Interactive
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS
61%-80%

ใช UPS แบบ
Double
Conversion
มีประสิทธิภาพ
ระบบ UPS
81%-90%

ใชหลอดไฟ
Fluorescent
เพียงอยางเดียว

ไมมี UPS
รองรับกรณี
ไฟฟาขัดของและ
เครื่องสํารองไฟฟา พึ่งพาเฉพาะ
(UPS)
เครื่องกําเนิด
ไฟฟา จึงไมมีการ
วัดประสิทธิภาพ
ระบบ UPS

มีการวัดปริมาณ
การใชไฟฟา
ทั้งหมดตอป
และมีคา PUE
1.75-1.99

Level 4

Level 5

- ติดตั้งมิเตอรทตี่ ู
ไฟฟาที่จุดเขา
อาคาร
- ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาของศูนย
ขอมูล
- ติดตั้งมิเตอรที่ตู
ไฟฟาหลังจาก
UPS
- ติดตั้งมิเตอร
เพื่อวัดทุกๆตูแ ร็ค

มีการวัดปริมาณ
การใชไฟฟา
ทั้งหมดตอป
และมีคา PUE
1.5-1.749

มีการวัดปริมาณ
การใชไฟฟา
ทั้งหมดตอป
และมีคา PUE
<1.49
มีอุปกรณ
เหมือนกัน
มากกวา 2 ชุด
(2N)และมีการ
บํารุงรักษา
สม่ําเสมอ
- ใชหลอดไฟ
LED ภายในศูนย
ขอมูล
- มีการควบคุม
ระบบสองสวาง
ภายในศูนย
ขอมูลผาน ระบบ
Building
Management
System (BMS)
ใช UPS แบบ
Double
Conversion มี
ประสิทธิภาพ
มากกวา 90%

ตัวแปร

ตัวแปรยอย

การทําความเย็น
(Cooling)

การใชรหัสสีและ
การตั้งชื่อ
(Colour Coding
& Naming)

การออกแบบ
และโครงสราง
(Design and
การประเมินความ
Structure)
ปลอดภัย
(Security
Assessment)

การออกแบบ
อาคาร (Building
Design)

Level 1

นําระบบปรับ
อากาศสําหรับ
อาคาร มาใชใน
ศูนยขอมูล

ไมใชรหัสสีหรือ
ตั้งชื่อ
สายสัญญาณใน
ศูนยขอมูล

Level 2

มีระบบปรับ
อากาศสําหรับ
ศูนยขอมูลชนิด
สารทําความเย็น
(DX Systems)

ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
เฉพาะในหอง
เครื่องแมขาย

Level 3
- มีระบบปรับ
อากาศสําหรับ
ศูนยขอมูลชนิด
สารทําความเย็น
(DX Systems)
- มีการติดตั้ง
Hot
Containment
หรือ Cold
Containment

ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน
TIA ในศูนย
ขอมูล

Level 4

Level 5

- มีระบบปรับ
อากาศสําหรับ
ศูนยขอมูลชนิด
ระบบน้ําเย็น
(Chilled Water
System)

- มีระบบปรับ
อากาศสําหรับ
ศูนยขอมูลชนิด
ระบบน้ําเย็น
(Chilled Water
System)
- มีการติดตั้ง
Hot
Containment
หรือ Cold
Containment

- ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน TIA
ในศูนยขอมูล
- ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน TIA
ที่ DR-Site

- ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน TIA
ในศูนยขอมูล
- ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน TIA
ที่ DR-Site
- ใชรหัสสีและตั้ง
ชื่อสายสัญญาณ
ตามมาตรฐาน TIA
ที่สายสัญญาณเขา
ศูนยขอมูลและ
DR-Site

มีระบบ CCTV
เพื่อบันทึกภาพ
ภายนอกหอง
ศูนยขอมูล

มีระบบ CCTV
เพื่อบันทึกภาพ
ภายในหองศูนย
ขอมูล

- มีระบบ CCTV
เพื่อบันทึกภาพ
ภายในและ
- มีระบบ CCTV
ภายนอกหอง
เพื่อบันทึกภาพ
ศูนยขอมูล
ภายในและ
- มีระบบ
ภายนอกหอง
Access
ศูนยขอมูล
Control ควบคุม
- มีระบบ
ที่ทุกๆประตูเขาAccess
ออกศูนยขอ มูล
Control ควบคุม
- มีการติดตั้ง
ที่ประตูเขา-ออก
เครื่องกั้นทนแรง
Data center
กระแทกควบคุม
การบุกรุกอาคาร

อาคารไมจัดแบง
พื้นที่และไม
ออกแบบตาม
มาตรฐานใด

ศูนยขอมูล
จัดแบงพื้นที่เปน
สัดสวน

ศูนยขอมูล
ออกแบบตาม
มาตรฐานของ
TIA หรือ BICSI

ศูนยขอมูลมีการ
ออกแบบและ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน TIA
หรือ BICSI

- มีระบบ CCTV
พรอม Infrared
sensor เพื่อ
บันทึกภายใน
และภายนอก
หองศูนยขอมูล
- มีระบบ
Access
Control ควบคุม
ที่ทุกๆประตูเขาออก ศูนยขอมูล
- มีการติดตั้ง
เครื่องกั้นทนแรง
กระแทกควบคุม
การบุกรุกอาคาร
- ศูนยขอมูล
ปฏิบัติตาม
แนวทางทั้งหมด
ของ TIA หรือ
BICSI
- มีการ
ออกแบบและ
ปฏิบัติตาม
แนวทางอาคาร
อนุรักษพลังงาน

ตัวแปร

ตัวแปรยอย

การติดตาม
สถานะการทํางาน
(Monitoring)

การใชงานและ
Virtualization
(Utilization &
Virtualization)

เครื่องแมขาย
อุปกรณ
จัดเก็บขอมูล
และการใช
งาน (Server,
Storage and
การตรวจ
Utilization)
สถานะการทํางาน
ของโครงสราง
พื้นฐาน IT และ
ซอฟตแวร
(Monitoring IT
Infrastructure
and Software)

Level 1

ไมมีระบบ
ติดตามสถานะ
อัตโนมัติหรือใน
สวนกลางสําหรับ
ระบบเครื่องกล
ไฟฟา และสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก

Level 2

มีระบบ
ตรวจสอบ
ครอบคลุมระบบ
เครื่องกล ไฟฟา
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สําคัญ
(Monitoring
Only)

ไมวัดอัตราการ
ใชงาน

- มีการติดตาม
อัตราการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือนทั่ว
ทั้งศูนยขอมูล
- มีอัตราการใช
งาน CPU หรือ
RAM เฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา
20%
-Virtualization
10%-30%

ไมตรวจสอบ
สถานะการ
ทํางานของ
โครงสราง
พื้นฐาน IT ใน
ศูนยขอมูล

ใชเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ทํางาน Web
Server ในศูนย
ขอมูล

Level 3

Level 4

มีระบบ
Environment
Monitoring
and
Management
System เพื่อ
ควบคุมแบบ
อัตโนมัติจาก
สวนกลาง
ครอบคลุมระบบ
เครื่องกล ไฟฟา
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สําคัญในศูนย
ขอมูล

- มีระบบ
Environment
Monitoring and
Management
System และ
Building
Management
System (BMS)
เพื่อควบคุม
อัตโนมัติจาก
สวนกลาง
ครอบคลุมระบบ
เครื่องกล ไฟฟา
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สําคัญ
- สามารถสง Email หรือ SMS
เพื่อแจงเตือนเหตุ

- มีระบบ Data
Center
Infrastructure
Management
(DCIM) เพื่อ
ควบคุมอัตโนมัติ
จากสวนกลาง
ครอบคลุมระบบ
เครื่องกล ไฟฟา
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
สําคัญ
- สามารถสง Email หรือ SMS
เพื่อแจงเตือน
เหตุฉุกเกินได

- มีการติดตาม
อัตราการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือนทั่ว
ทั้งศูนยขอมูล
- มีอัตราการใช
งาน CPU หรือ
RAM เฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา
40%
-Virtualization
51%-80%

- มีการติดตาม
อัตราการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือนทั่ว
ทั้งศูนยขอมูล
- มีอัตราการใช
งาน CPU หรือ
RAM เฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา
50%
-Virtualization
สูงกวา 81%

ผนวกเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ทํางานเขากับ
Enterprise
Management
System

นํารายงานผล
จากเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ทํางานมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ

- มีการติดตาม
อัตราการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือนทั่ว
ทั้งศูนยขอมูล
- มีอัตราการใช
งาน CPU หรือ
RAM เฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา
30%
- Virtualization
31%-50%
ใชเครื่องมือ
ตรวจสอบ
สถานะการ
ทํางานเครื่องแม
ขายและ
ฐานขอมูล

Level 5
ตามมาตรฐาน
LEED

ฉุกเกินได

ตัวแปร

ตัวแปรยอย

ระบบชวยเหลือ
(Helpdesk หรือ
Network
Operation
Center(NOC))

Level 1

ไมมีระบบ
Helpdesk

Level 2

มี Helpdesk
หรือ NOC
สําหรับศูนย
ขอมูลที่ตอง
รองรับการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง
5 วันตอสัปดาห
เปนอยางนอย

Level 3

มี Helpdesk
หรือ NOC
สําหรับศูนย
ขอมูลที่ตอง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24
ชั่วโมง 7 วันตอ
สัปดาห โดยมี
การใหความ
ชวยเหลือและ
แกไขปญหาใน
เบื้องตน

Level 4

Level 5

มี Helpdesk
หรือ NOC
สําหรับศูนย
ขอมูลที่ตอง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24
ชั่วโมง 7 วันตอ
สัปดาห โดยมี
การใหความ
ชวยเหลือและ
แกไขปญหาใน
เบื้องตนไปจนถึง
ปญหาดาน
เทคนิค

มี Helpdesk
สําหรับศูนย
ขอมูลที่ตอง
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 24
ชั่วโมง 7 วันตอ
สัปดาห โดยมี
การใหความ
ชวยเหลือและ
แกไขปญหาใน
เบื้องตน ปญหา
ดานเทคนิค ไป
จนถึงปญหาที่
ตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน 1
0

การสํารองขอมูล
(Backup)

ความปลอดภัย
สําหรับโครงสราง
พื้นฐาน IT และ
ขอมูล
(Security for IT
Infrastructure
and Data)

1

ไมมีการสํารอง
ขอมูล

ไมใชเครื่องมือ
รักษาความ
ปลอดภัย
เครือขายและ
การเขารหัส
(Encryption)

ทําการสํารอง
ขอมูลทุกวันและ
สงขอมูลไป
จัดเก็บไวนอก
สถานที่

สํารองขอมูลทุก
วันและใชวธิ ี
Electronic
Vaulting 2 ใน
การสํารองขอมูล
ที่สําคัญตอ
พันธกิจ

ทําการสํารอง
ขอมูลและสง
ขอมูลไปจัดเก็บ
ไวนอกสถานที่

ทําการสํารอง
ขอมูลทุกสัปดาห
และสงขอมูลไป
จัดเก็บไวนอก
สถานที่

- มีการใช
Firewalls
รองรับปริมาณ
ขอมูลในศูนย
ขอมูล
- มีการเขารหัส
(Encryption)
ระดับพื้นฐาน

- ใช Next
Generation
- ใช Next
Firewall ที่มี
Generation
ประสิทธิภาพสูง
- ใช Enterprise Firewall
Firewall ที่มี
รองรับการใชงาน รองรับการใชงาน
ในศูนยขอมูล
ประสิทธิภาพสูง ในศูนยขอมูล
รองรับการใชงาน สามารถปกปอง รวมถึงสามารถ
ในศูนยขอมูล
การทําธุรกรรม ปกปอง(IPS) การ
- มีการเขารหัส ในระดับแอป
ทําธุรกรรมใน
(Encryption)
พลิเคชัน
ระดับแอปพลิเค
เชน SSL หรือ
- มีการเขารหัส ชัน
ดีกวา
(Encryption)
- มีการเขารหัส
เชน SSL หรือ
(Encryption)
ดีกวา
เชน SSL หรือ
ดีกวา

อาจมีการแบงระดับของ Helpdesk เปนระดับตางๆ โดย L1 คือ การชวยเหลือระดับพื้นฐานในเรื่องทั่วไป โดยเจาหนาที่สามารถระบุความ
ตองการของผูใชบริการ และใหคําแนะนําเพื่อจัดการปญหาในเบื้องตน L2 คือ เจาหนาที่เทคนิคเปนผูใหการชวยเหลือและมีความสามารถในแกไข
ปญหาสูงกวาเจาหนาที่ L1 ขณะที่ L3 ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อแกไขปญหาที่มีความซับซอนกวาระดับ L2
2
สงขอมูลปริมาณมากในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานชองทางที่ปลอดภัย ไปยังสถานที่จัดเก็บขอมูลสํารอง

ตัวแปร

ทําเลทีต่ ั้งและ
สถานที่
(Location
and Site)

ขอตกลงระดับ
การใชบริการ
(SLA)

ตัวแปรยอย

Level 1

Level 2

Level 3

การเขาถึงและการ
ขยายพื้นที่
(Accessible
and Expansion)

ศูนยขอมูลเขาถึง
ยากและไม
รองรับการขยาย
ศูนยขอมูล

ศูนยขอมูลอยูใน
พื้นที่ที่เขาถึงได
จากถนนอยาง
นอยหนึ่งเสนทาง

ศูนยขอมูลอยูใน
พื้นที่ที่เขาถึงได
จากถนนหลาย
เสนทาง

ศูนยขอมูลมี
แหลงจายไฟฟา
1 แหลงและ
เครือขาย 2
เสนทาง

ศูนยขอมูลมี
แหลงจายไฟฟา
2 แหลงหรือ มี
Generator
อยางนอย 1 ชุด
และเครือขาย
อยางนอย 2
เสนทาง

ความพรอมใชงาน
ของไฟฟาและ
เครือขาย (Power
and Network
Availability)

ศูนยขอมูลมี
แหลงจายไฟฟา
1 แหลงและ
เครือขาย 1
เสนทาง

การกูคืนภัยพิบัติ
(Disaster
Recovery)

ศูนยขอมูลไมมี
แผนกูคืนภัย
พิบัติ

ศูนยขอมูลเริ่มใช
DR Site รวมกัน
เพื่อกูคืนภัยพิบัติ

- มี DR Site
เปนของตนเอง
หรือ ใช DR Site
รวมกัน
- มีการจัดทํา
แผนกูคืนภัย
พิบัติ

การแบงระดับและ
เวลาในการ
ตอบสนอง (Tier
and Response
Time)

ศูนยขอมูลไมมี
การวัด
Downtime/
Uptime

ศูนยขอมูลมี
Downtime
ระหวาง 29-50
ชม./ป

ศูนยขอมูลมี
Downtime
ระหวาง 15-29
ชม./ป

Level 4
- ศูนยขอมูลอยู
ในพื้นที่ที่เขาถึง
ไดจากถนนหลาย
เสนทาง
- ศูนยขอมูล
สามารถขยายได
อยางนอย 1 ครั้ง

Level 5
ศูนยขอมูล
สามารถขยายได
หลายระยะ
(Multiple
Phase)

ศูนยขอมูลมี
แหลงจายไฟฟา
2 แหลง หรือ มี
Generator
อยางนอย 2 ชุด
และมีเครือขาย
3 เสนทางขึ้นไป

ศูนยขอมูลมี
แหลงจายไฟฟา
2 แหลงรองรับ
พลังงาน
ทางเลือกและมี
เครือขาย 3
เสนทางขึ้นไป

- มี DR Site
เปนของตนเอง
- มีการจัดทํา
แผนกูคืนภัย
พิบัติและมีการ
ทดสอบการกูคืน
อยางสม่ําเสมอ

- มี DR Site
เปนของตนเอง
มากกวาหนึ่งแหง
- มีการจัดทํา
แผนกูคืนภัย
พิบัติและมีการ
ทดสอบการกูคืน
อยางสม่ําเสมอ

ศูนยขอมูลมี
Downtime
ระหวาง 2-15
ชม./ป

ศูนยขอมูลมี
Downtime
นอยกวา 2 ชม./
ป

7. ประโยชนของการประยุกตใชมาตรฐาน
เพิ่ม
ความสามารถ
การวัดคา
พลังงาน

การประยุกตใชมาตรฐานจะเพิ่มความสามารถในการวัดคาพลังงานแกศูนยขอมูล เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร
รุนใหมไวในอาคาร ทําใหสามารถวัดปริมาณการใชพลั งงานของศู นย ขอมูลได อยา งแม นยํา เอื้อให
สามารถประเมินการใชพลังงานในศูนยขอมูล และแสดงถึงจุดที่ใชพลังงานสูงสุด

มีประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน
จากการวัดระดับ
คา PUE

Power Usage Effectiveness (PUE) คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของศูนยขอมูล เพื่อวัดคา
การใช พ ลั งงานของอุป กรณทั้ ง หมดภายในศูน ยข อ มูล ศู น ย ข อ มู ลตองมุ งเนน การใช อุป กรณอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไดคา PUE ที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพทีเพิ่มขึ้นและคาใชจายที่ลดลง

ระบบสํารองมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

ระบบสํารองมีบทบาทสําคัญในกรณีที่อุปกรณใดๆ เกิดความลมเหลว การดําเนินการตามมาตรฐานที่
สูงขึ้น จะทําใหศูนยขอมูลมีความเสี่ยงนอยลงเนื่องจากมีระบบสํารองที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหศูนย
ขอมูลสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องแมในภาวะอุปกรณลมเหลว

ไฟสองสวาง
ประสิทธิภาพสูง

ศูนยขอมูลมักใชหลอดไฟชนิด Fluorescent ซึ่งขาดประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงาน ในขณะที่
หลอดไฟชนิ ด LED ใช พ ลั ง งานน อ ยกว า และมี อ ายุ ก ารใช ง านที่ ย าวนานกว า เมื่ อ เที ย บกั บ หลอดไฟ
Fluorescent นอกจากนี้ระบบไฟสองสวางอัจฉริยะ (Intelligent Lighting System) จะชวยใหศูนย
ขอมูลประหยัดพลังงานและคาใชจายเนื่องจากระบบไฟสองสวางจะทํางานเมื่อตองการใชงานเทานั้น

UPS
ประสิทธิภาพสูง

บางศูนยขอมูลอาจมีระบบ UPS ที่เหมาะสม แตบางศูนยขอมูลอาจไมมีระบบ UPS ที่เหมาะสมหรือเพียง
ตอการใชงาน ยิ่งศูนยขอมูลนั้นมีอัตราการใชงานเพิ่มขึ้นยิ่งจําเปนตองมีระบบ UPS ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ระบบ UPS ที่มีประสิทธิภาพจะลดเวลาในการโอนสูระบบไฟสํารองในกรณีที่ระบบไฟขัดของ ซึ่ง
ระบบ UPS ที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งต อศูนย ขอมูลที่ต องการใหบริการแบบ High
Availability

ระบบทําความ
เย็น
ประสิทธิภาพสูง

ระบบทําความเย็นนั้นเปนองคประกอบหลักของศูนยขอมูลและใชพลังงานมาก ศูนยขอมูลจําเปนตองมี
ระบบทําความเย็นที่เหมาะสมและมี ประสิท ธิภาพ ระบบทําความเย็นที่มีประสิ ทธิภ าพจะไมพึ่ ง พา
พลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียว แตสามารถพึ่งพาอากาศภายนอกเพื่อทําความเย็นใหแกศูนยขอมูล ซึ่งจะ
ชวยลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยขอมูล

การใชรหัสสีและ
การตั้งชื่อ

การใชรหัสสีและการตั้งชื่อนั้น ทําใหสามารถระบุและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ถึงแมวาจะไมไดทําให
ประหยัดคาใชจายโดยตรง แตเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยขอมูล

การยกระดับ
ความปลอดภัย
และการ
ออกแบบ

เนือ่ งจากศูนยขอมูลนั้นจัดเก็บขอมูลที่มีความสําคัญ การรักษาความปลอดภัยนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญเนื่อง
ดวยระบบรักษาความปลอดภัยจะตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม กอนที่จะสรางความเสียหายใดๆ ตอ
ศูนยขอมูล ทั้งการออกแบบศูนยขอมูลดวยการจัดแบงพื้นที่ออกเปนโซนตางๆ ก็เปนการยกระดับความ
ปลอดภัยใหกับศูนยขอมูลใหมากขึ้นดวยเชนกัน

การติดตาม
สถานะ
โครงสราง
พื้นฐานและ
โครงสรางระบบ
IT

ระบบติดตามสถานะของอาคารจะชวยตรวจสอบอุปกรณของโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ IT ทั้งหมด
ทําใหทราบถึงสภาพความพรอมใชของอุปกรณตางๆ ในศูนยขอมูล เครื่องมือที่ทันสมัยจะชวยคํานวณ
ความพรอมของระบบเพื่อรองรับการใชงานในอนาคตและชวยตรวจสอบการทํางานของเครื่องแมขาย
ระบบฐานขอมูล และ Web Server อีกทั้งตรวจจับปญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทําใหศูนยขอมูลสามารถ
ปองกันภาวะระบบลมเหลวไดอยางทันทวงที

ระดับการใชงาน
และระดับการทํา
Virtualization
ที่สูงขึ้น

การวัดระดับการใชงานอุปกรณ IT มีความสําคัญ ซึ่งทําใหศูนยขอมูลทราบวาเครื่องแมขาย ระบบจัดเก็บ
ขอมูล และเครือขาย ไดถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม นอกเหนือจากนี้ ระดับการใชงานที่สูงขึ้น
จะสงผลใหการลงทุนในศูนยขอมูล (CAPEX) นั้นคุมคามากขึ้น รวมถึงระดับการทํา Virtualization ที่
สูงขึ้นนั้นหมายถึงวา เครื่องแมขายไดถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบ
Helpdesk ที่มี
ความสามารถ
ขั้นสูง

ศู น ย ข อ มู ล ส ว นใหญ นั้ น ยั ง ขาดความสามารถที่ เ พี ย งพอในการแก ป ญ หาทางเทคนิ ค การตั้ ง ระบบ
Helpdesk ที่มีความสามารถขั้นสูงจะชวยศูนยขอมูลในการแกปญหาทางเทคนิคไดอยางรวดเร็ว ซึ่งชวย
ประหยัดคาใชจาย เนื่องจากการแกปญหาเหลานั้นสวนใหญถูกจัดการดวยระบบ Helpdesk นั้นเองทํา
ใหบริการสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติอยางรวดเร็ว

ยกระดับ
ประสิทธิภาพ
ระบบสํารอง
ขอมูล

ระบบสํารองขอมูลมีความสําคัญตอทุกหนวยงาน การสํารองขอมูลอยางตอเนื่องมีประโยชนในการกูคืน
ขอมูลมากกวาการสํารองขอมูลเปนครั้งคราว การสํารองขอมูลทุกวันและทุกสัปดาหมีความสําคัญ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการสูญหายของขอมูล

ความปลอดภัย
ของโครงสราง
พื้นฐาน IT

ความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐาน IT ถือเปนหนึ่งในมาตรฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับศูนยขอมูล การ
โจมตีผานระบบความปลอดภัยขอมูลนั้นเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งคาเสียหายที่ตามมานั้นอาจมีมูลคาสูงมาก
ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับโครงสรางพื้นฐาน IT ที่ดีนั้นชวยปองกันศูนยขอมูลจากการโจมตี และ
ลดความเสียหายใหกับศูนยขอมูลในระยะยาว

ความสามารถใน
การเขาถึงและ
การขยายศูนย
ขอมูลที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการเขาถึงศูนยขอมูลถือเปนประเด็นสําคัญ เจาหนาที่จําเปนตองเขาถึงศูนยขอมูลได
อยางทันทวงทีเพื่อระงับเหตุหรือปกปองศูนยขอมูลในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ศูนยขอมูลตองสามารถ
ขยายเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นไดซึ่งชวยใหคาใชจายในอนาคตลดลง

มีแหลงพลังงาน
ไฟฟาและ
เครือขาย
ทางเลือก

การมีทางเลือกในแหลงพลังงานไฟฟาและเครือขายที่เพียงพอ มีประโยชนตอศูนยขอมูลในกรณีฉุกเฉิน
แหลงพลังงานไฟฟาและเครือขายทางเลือกตางๆ จะลด Downtime และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ศูนยขอมูลได

มีการจัดตั้งศูนย
ขอมูลสํารอง

การมีศูนยขอมูลสํารองและมีแผนการทํางานของศูนยขอมูลสํารองที่ดีถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับศูนยขอมูล
ในกรณีที่มีเหตุใหตองปดการบริการทั้งหมดของศูนยขอมูล ระบบของศูนยขอมูลนั้นจะถูกโอนยายการ
ทํางานไปยังศูนยขอมูลสํารอง ซึ่งสามารถทําใหการบริการศูนยขอมูลมีความตอเนื่อง

การแบงระดับ
และเวลาการ
ตอบสนอง

การแบงระดับ (Tier) ของศูนยขอมูลมีความสัมพันธกับ Downtime ของศูนยขอมูลนั้นๆ ยิ่งศูนยขอมูลมี
Downtime และเวลาตอบสนองที่นอยและสั้นลง ยิ่งทําใหศูนยขอมูลนั้นมีความพรอมในการใหบริการ
ลูกคาที่มากขึ้นและไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการที่สูงขึ้นดวย

8. สถานะปจจุบันของศูนยขอมูลในหนวยงานในประเทศไทย

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุมยอย (Focus Group Discussion) ไดถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
โดยมีผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นดานยุทธศาสตร และดานมาตรฐานศูนยขอมูล ซึ่งคําถามในดานมาตรฐานศูนยขอมูลนั้น ไดถูกแบงออกเปน 5 มิติหลัก
และความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอคําถามใน 5 มิติหลักนั้น สามารถแสดงคาเฉลี่ยเพื่อใชในการวิเคราะหตามแผนภาพ
ดานลาง

คาเฉลี่ยดานพลังงานและไฟฟา
2.4
2.9
2.0
2.1
1.7
2.5
0.0

0.5

Meters

1.0

PUE

1.5

Redundancy

2.0

2.5

Lighting

UPS

3.0

3.5

Cooling

คาเฉลี่ยดานการออกแบบและโครงสราง
2.5
2.5
2.1
2.7
0.0

0.5

Cabling

1.0

Physical Security

1.5

2.0

Building Design

2.5

Monitoring

3.0

คาเฉลี่ยดานเครื่องแมขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล และการใชงาน
3.3
3.4
2.4
2.8
2.9
0.0

0.5

Utilization

1.0

1.5

2.0

2.5

Monitoring IT infrastructure

3.0

Helpdesk

Backup

3.5

4.0

Security

คาเฉลี่ยดานขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA)
2.6

3.1
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Disaster Reovery

2.5

3.0

3.5

Tier

คาเฉลี่ยดานทําเลที่ตั้งและสถานที่
2.2

2.5
1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

Accessible and Expandable

2.4

Dual Supply

2.5

2.6

9. ระดับการนํามาตรฐานมาใช – ขอเสนอแนะสําหรับศูนยขอมูลภาครัฐ
Future Recommended Level
(Levels) Five Four Three Two One
Parameters

Sub Parameters

Agency DC Level Ministry DC Level

Cross DC Level

G-Services Level

Energy Consumption
Power Usage Effectiveness
Energy & Power

Redundancy
Lighting
UPS
Cooling
Color Coding

Design &
Structure

Security Assessment
Building Design
Monitoring
Utilization & Virtualization

Monitoring IT Infrastructure and Software
Server, Storage
Helpdesk/Network Operation Center(NOC)
& Utilization
Backup
Security for IT Infrastructure and Data
Location & Site

Accessibility and Expansion
Power and Network Availability

SLA

Disaster Recovery
Tier and Response Time

แผนภาพดานบนแสดงถึงภาพรวมของระดับการนํามาตรฐานมาใชในศูนยขอมูลของหนวยงาน ภายใต 5 มิติหลัก คือ
1) พลังงานและไฟฟา, 2) การออกแบบและโครงสราง, 3) เครื่องแมขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล และการใชงาน, 4) ทําเลที่ต้ัง
และสถานที่ และ 5) ขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) ซึ่งในแตละมิติมีตัวแปรที่สําคัญ จํานวน 19 ตัวแปรดังแผนภาพ ซึ่ง
ตัวแปรเหลานี้เปนชุดเดียวกันกับที่ใชในการประชุมระดมความคิดเห็นกลุมยอย (Focus Group Discussion) ที่กลาวถึงใน
ขางตน ระดับของตัวแปรยอยบางตัวสําหรับศูนยขอมูล 4 รูปแบบ จะเปนขอมูลเดียวกันกับที่ใชใน FGD และ บางระดับจะ
แตกตางกัน จะอภิปราย 5 มิติหลักของมาตรฐาน ตัวแปรยอย และคําอธิบายการวิเคราะห เมื่อทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได
จาก FGD ในเนื้อหาสวนตอไป

10. ขอตกลงระดับการใหบริการ – การบริการพื้นที่วางเครื่องแมขาย (Colocation)

นิยามขอตกลง
ระดับการ
ใหบริการ

ขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) คือการกําหนดประสิทธิภาพและระดับคุณภาพของบริการพื้นที่วาง
เครื่องแมขายที่ผูใหบริการจัดหาใหแกหนวยงานภาครัฐภายใตสัญญา ขอตกลงระดับการใหบริการนี้ระบุถึง
ความรับผิดชอบของทั้ง 2 ฝายและกระบวนการตางๆ เพื่อใหแนใจวา หนวยงานจะไดรับการตอบสนองตอ
ความตองการอยางทันทวงที ขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) และสัญญาตองมีการตีความและใชงาน
รวมกัน ในกรณีที่ขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) และสัญญามีความขัดแยงกันนั้น ใหถือสัญญาเปน
สําคัญ

คําอธิบายการบริการ

ไฟฟา

วงจรไฟฟาจะมี 1 วงจรหลัก และ 1 วงจรสํารองตอตู เพื่อสํารองในกรณีไฟฟาขัดของ (Fail-over) การใช
ไฟฟาทั้งหมดจะตองไมเกินขีดจํากัดที่ระบบไฟฟาสามารถรองรับได หากความตองการใชไฟฟาเกินกวา
ความสามารถของระบบและแหลงจายไฟฟา หนวยงานอาจพิจารณาจัดหาสถานที่และแหลงจายไฟฟา
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใหบริการ

เครือขาย

อุปกรณเครือขาย (Switch และ Router) จะเชื่อมตอเครื่องแมขายกับเครือขายภายนอกเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการ ซึ่งจะตองมีแบนดวิดทที่เพียงพอในการเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอไปยัง
เครื่องแมขายจะมีจากทั้งอุปกรณหลักและสํารอง ซึ่งการเชื่อมตอกับอุปกรณสํารองจะทําใหเครื่องแมขายนั้น
สามารถเชื่อมตอกับเครือขายภายนอกไดแมในกรณีท่ีอุปกรณเครือขายหลักอยูระหวางการซอมบํารุงหรือ
เกิดปญหา ซึ่งการซอมบํารุงอุปกรณเครือขายในหนึ่งครั้งนั้นจะดําเนินการชองทางใดชองทางหนึ่งเทานั้น

การทําความเย็น

เครื่องปรับอากาศสําหรับหองคอมพิวเตอร (“CRAC”) จะถูกติดตั้งไวในแตละศูนยขอมูล เพื่อควบคุมระดับ
อุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสม

การตรวจจับ
อัคคีภัย

ศูนยขอมูลตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งแบบที่ใชสวนผสมจากน้ําและไมใชจากน้ํา โดยขึ้นกับสถานที่และ
มาตรฐานดานอัคคีภัยภายในประเทศ นอกจากระบบดับเพลิงแลว ศูนยขอมูลตองมีการติดตั้งถังดับเพลิง
ชนิดเคลื่อนยายไดตามจุดตางๆ ทั่วทั้งศูนยขอมูล ระบบดับเพลิงตองมีการตรวจสอบการทํางานเปนประจํา
ทุกป เพื่อใหมั่นใจวาใชงานไดเปนปกติ ทั้งนี้ควรมีการติดตั้งระบบตรวจจับในจุดตางๆ ใหเหมาะสม และมี
การซักซอมการระงับเหตุอยางสม่ําเสมอ

รายงานการ
ใหบริการ

รายงานความพรอมใหบริการ รายงานการใชงาน และรายงานขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูล จะถูกจัดทําขึ้นทุก
เดือน โดยอาศัยขอมูลจากระบบติดตามสถานะและระบบการจัดการตางๆ รายงานเหลานี้จะพรอมสงให
หนวยงานตามคํารองขอ

ความปลอดภัย
ทางกายภาพ

การเขาออกอาคารและความปลอดภัยประกอบดวย การควบคุมการเขาออกและประตูออกทางเดียว การขอ
อนุญาตเขาออก กุญแจ บัตรเขาออก ระบบ Biometric กลองวงจรปด (CCTV/IP Video) นํามาใชเพื่อเฝา
ติดตามการเขาออก ประตูทางออก และอาคาร ผูใหบริการศูนยขอมูลสงวนสิทธิ์การเขาออก (หรืออนุญาต
ใหบุคคลภายนอกเขาออก) พื้นที่ตางๆ ของศูนยขอมูลหรืออาคาร เพื่อความปลอดภัย

หนวยงานสามารถเลือกใชตูแร็คแบบล็อกได ตัวตูจะมี 4 เสา พรอมฝาขางและประตูที่มีรหัสล็อก ซึ่งผูที่ไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานจะไดรับรหัส PIN เพื่อเปดตูแร็คในสวนของตนเองได ตูแร็คแบบล็อกนั้นมีดังตอไปนี้
ตูแร็ค

- Full Rack – Dedicated 42U Rack
- Half Rack - Dedicated 21U Rack
- Third of a Rack – Dedicated 14U Rack

พื้นที่

ศูนยขอมูลสามารถใหเชาพื้นที่สําหรับหนวยงานที่ตองการพื้นที่ใชสอยเพียงอยางเดียว ในกรณีท่ีหนวยงาน
นั้นจัดหาตูแร็คมาเอง โดยคิดคาบริการตามจํานวนตารางเมตร

พื้นที่ติดตั้งกรง

พื้นที่ติดตั้งกรง เปนตัวเลือกสําหรับหนวยงานที่ตองการจัดการอุปกรณของหนวยงานทั้งหมดหรือเฉพาะ
บางสวนที่ติดตั้งไวที่ศูนยขอมูล พื้นที่ติดตั้งกรงประกอบดวยกําแพงตะแกรงลอมรอบตูแร็ค/ตูของหนวยงาน
โดยมีการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะ ใหแกหนวยงานนั้น ซึ่งการเชื่อมตอนี้จะใหบริการเฉพาะ
หนวยงานที่รองขอ

การชวยเหลือ

การชวยเหลือ (Remote Hands) คือบริการที่มีคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับบริการพื้นฐานที่ศูนยขอมูล แบบ
On-site เชน ทําการรีเซ็ตเครื่องแมขาย

ตัวชี้วัดระดับการใหบริการ

SLA ดานไฟฟา

เปาหมายความพรอมในการใหบริการไฟฟาในศูนยขอมูลคือที่ 99.99% คิดเปนเวลาที่ระบบไมสามารถ
ใหบริการได 4.32 นาทีตอเดือน (1 เดือน มี 30 วัน) ผูใหบริการศูนยขอมูลตองมีแหลงจายไฟฟาอยางนอย 1
ทาง ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมายดานความพรอมใหบริการ หนวยงานควรเลือกใชบริการจากผูใหบริการที่มี 2
แหลงจายไฟ

SLA ดานการทํา
ความเย็น

ผูใหบริการศูนยขอมูลตองรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 18-26 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมงภายในชองลม
เย็นของศูนยขอมูล อุณหภูมิผันผวนอาจเกิดขึ้นไดเปนครั้งคราวในชวง 18-27 องศาเซลเซียส ผูใหบริการ
ศูนยขอมูลสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด ตามขอแนะนําของ ASHRAE สําหรับการ
ทํางานของอุปกรณในศูนยขอมูล

SLA ดาน
เครือขาย

ผูใหบริการศูนยขอมูลควรรับประกันชวงเวลา Uptime เครือขายอยูที่ 99.999% เพื่อเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ต
ตลอดเวลา (Uninterrupted Transit) โดยผูใหบริการศูนยขอมูลตองรับประกันวา Packet ไมมีการสูญหาย
(Zero Packet Loss) ภายในเครือขายของศูนยขอมูล

SLA ชวงเวลาหยุดทํางาน (Downtime SLA)
ชวงเวลาหยุดทํางานสะสม (Cumulative Service Unavailability)
<60 นาที
>60 นาที และ < 2 ชั่วโมง
>2 ชั่วโมง และ <3 ชั่วโมง
>3 ชั่วโมง และ <4 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

สวนลดแกหนวยงาน (Agency Credit, %)

0
1
2
3
15

ปญหาในระดับตางๆ )Levels of Incident)

เวลาตอบสนอง

ปญหาระดับ Priority จุดขึน้ ไป ซึ่งสงผลกระ 1 คือ การชํารุดหรือขัดของของอุปกรณสําคัญของระบบตั้งแต 1
ทบตอการดําเนินงานของทั้งหนวยงาน และไมสามารถหาวิธีแกปญหาแบบชั่วคราวได

ภายใน
15 นาที

ปญหาระดับ Priority คือ 2การชํารุดหรือขัดของของอุปกรณสําคัญของระบบตั้งแต จุดขึน้ ไป ซึ่งสงผล 1
กระทบใหคุณภาพของการใหบริการของหนวยงานนั้นลดลงอยางเห็นไดชัด และมีลกั ษณะเพิ่มเติมดังนี้
หนวยงานไมสามารถดําเนินงานไดตามปกติ แตสามารถใช วิธีแกปญหาแบบชั่วคราวกอนได หนวยงานยั -งไมประสบปญหาในการดําเนินงาน แตมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ หากปญหายังไมไดรับการ
แกไข

ภายใน

ระยะเวลา
การแกไข
ภายใน
4 ชั่วโมง

ภายใน

1 ชั่วโมง

1 วันทําการ

ปญหาระดับ Priority คือ ปญหาที่มีผลกระทบเล็กนอยตอการบริการ และมีลักษณะอยางหนึ่งอยา งใด 3
ตอไปนี้
ปญหาสงผลกระทบกับสวนที่ไมสําคัญของแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องแมขาย ปญหาสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปานกลาง ) การแจงปญหาทางโทรศัพทแบบปกติ -Normal Fault Calls)
การแจงปญหาผานเครื่องแฟกซ หรืออีเมล หมายเหตุปญห :าระดับ Priority จะถูกจัดไวในระดับ 3Default Priority

ภายใน
4 ชั่วโมง

ภายใน
4 วันทําการ

ปญหาระดับ Priority คือ ปญหาที่มีผลกระทบเล็กนอยหรือไมมีเลยตอการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการรองขอ 4
ขอมูลทั่วไป

ภายใน
1 วันทําการ

ภายใน
11 วันทําการ

การซอมบํารุง
การซอมบํารุง
ทั้งหมด

ผู ใ ห บ ริ ก ารศู นย ขอ มู ล ต อ งแจ ง ต อ หนว ยงานใหท ราบถึ ง การซ อมบํา รุง ตามกํา หนดการและนอกเหนือ
กําหนดการ โดยในชวงการซอมบํารุงอาจสงผลกระทบตอการใหบริการ

การซอมบํารุง
โครงสราง
พื้นฐาน

การซ อ มบํ า รุ ง โครงสร างพื้ น ฐานศู น ย ข อ มู ลอาจทํ า ให บ ริก ารต า งๆ หยุ ด ชะงั ก เป น เวลานาน เช น การ
ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟา อุปกรณ เครือขาย หรือ Firewall

การซอมบํารุง
ตามกําหนดการ

การซอมบํารุงตามกําหนดการ หมายถึง การซอมบํารุงใดๆ ที่หนวยงานไดรับการแจงลวงหนาไมนอยกวา 72
ชั่วโมง และการดําเนินการในชวงเวลาซอมบํารุงมาตรฐานคือระหวางเวลา 22.00 น. – 06.00 น. ตามเวลา
ท อ งถิ่ น ข อ มู ล การซ อ มบํ า รุ ง ตามกํ า หนดการนี้ ต อ งมีก ารแจ ง ให ผูป ระสานงานของหน ว ยงานทราบ ผู
ใหบริการศูนยขอมูลสงวนสิทธิ์ที่จะทําการซอมบํารุงนอกเหนือกําหนดการ ในภาวะฉุกเฉิน

การซอมบํารุง
นอกกําหนดการ

การซอมบํารุงนอกเหนือกําหนดการที่สงผลใหตองหยุดการบริการนั้น ตองแจงใหหนวยงานทราบโดยเร็ว
ที่สุด

การแจงการ
เปลี่ยนแปลง

ศูนยขอมูลจะเก็บรักษาขอมูลติดตอของผูประสานงานของหน วยงานไว เพื่อแจงถึงการซอมบํารุ ง ตาม
กําหนดการและกรณีฉุกเฉิน หนวยงานตองแจงขอมูลติดตอแกผูใหบริการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ใชเปนขอมูลตอไป นอกจากนีผ้ ูใหบริการศูนยขอมูลตองมีการทบทวนขอมูลของผูประสานงานอยูเปนระยะ

การควบคุม
อุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิในศูนยขอมูลเปนเรือ่ งสําคัญ ศูนยขอมูลจําเปนตองปรับอุณหภูมิใหมีความเหมาะสมเพือ่
ไมใหสงผลตอระบบและบริการที่อยูในศูนยขอมูล

การตรวจจับ
อัคคีภัยและการ
ดับเพลิง

ไฟฟา

- ระบบแจงเตือนลวงหนา
- ระบบเตรียมการดับเพลิง ระบบดับเพลิงแบบความปลอดภัยสองชั้น (Double Interlock) เฉพาะพืน้ ที่
- ระบบทอแหงแบบและฉีดน้ําเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การบํารุงรักษาอุปกรณตรวจจับและสัญญาณเดือนภัยทั้งหมด
- การบํารุงรักษาระบบดับเพลิง
- การตรวจจับและการตื่นตัวตอสัญญาณแจงเตือนทั้งหมด
- การปฏิบัติตามขอบังคับดานอัคคีภัยที่เกี่ยวของ
- การบํารุงรักษาระบบจายไฟสํารอง
- การบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองและระบบที่เกี่ยวของ
- การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา

ความรับผิดชอบของหนวยงาน

เจาหนาที่ชวยเหลือ

หน ว ยงานจะแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ หลั ก และรอง (CSR) เจ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ หลั ก จะทํ า หน า ที่
ประสานงานในการดําเนิ น การและสนับ สนุน ส ว นเจ าหน าที่ ช ว ยเหลือ รองจะปฏิ บัติห นา ที่ใ นกรณีที่
เจาหนาที่ชวยเหลือหลักไมไดอยูในระหวางการปฎิบัติหนาที่ เจาหนาที่ชวยเหลือมีหนาที่อํานวยการ
บริการ โดยจะลําดับความเรงดวนของงาน กลั่นกรองประเด็นปญหา ประสานกําหนดการ รับผิดชอบการ
จัดซื้อ สื่อสารกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และรักษารายชื่อบุคคลที่ดรับอนุญาตใหเขาออกพื้นที่ตูแร็ค ทั้งนี้
เจาหนาที่ชวยเหลืออาจเปนการแตงตั้งเจาหนาที่เทคนิคเพื่อปฏิบัติหนาที่

การเขาออก

หนวยงานจะไดรับรหัสผานสําหรับการเขาออกพื้นที่ตูแร็คของตนเอง สวนผูใหบริการจะเก็บรักษากุญแจ
ของตูแร็คทั้งหมดเผื่อกรณีซอมบํารุงหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งตองมีการดําเนินการอยางทันทวงที โดยอาจไม
กระทบตอบริการที่มีอยูบนเครื่องแมขายของหนวยงาน ผูใหบริการสามารถตัดสินความเหมาะสมของกรณี
ฉุกเฉินไดเอง

การจัดซื้อ

หนวยงานตองรับผิดชอบการจัดซื้อ สิทธิการใชงาน (License) และคาซอมบํารุงฮารดแวร ซอฟตแวร และ
อุปกรณเครือขายทั้งหมดที่เกี่ยวขอ งกับ SLA เฉพาะของหนวยงาน หนวยงานจะประสานงานผา นผู
ใหบริการ เพื่อติดตั้งเครือขาย สายสัญญาณ อุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน และตัวเชื่อมตอ KVM หนวยงานตอง
ปรึกษาผูใหบริการในการจัด ซื้อฮารด แวร และเครือขาย ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่เ พื่อ ให แน ใจวาอุ ป กรณ
เหลานั้นเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน สามารถติดตั้งในตูแร็คมาตรฐาน 19" รวมถึงขอกําหนด
ดานไฟฟา HVAC และอื่นๆ

การปฏิบัติตามสิทธิ
การใชงาน
License

ซอฟตแวรทั้งหมดที่หนวยงานจัดหามาใชในคอมพิวเตอรและเครื่องแมขายของหนวยงาน จะตองมีสิทธิ
การใชงาน (License) ในปริมาณที่เพียงพอกับการใชงานจริง

การใชงานตูแร็ค

หนวยงานจะใชพื้นที่ตูแร็คสําหรับวางเครื่องแมขายและฮารดแวรที่เกี่ยวของเทานั้น หนวยงานตองปรึกษา
ผูใหบริการกอนติดตั้งฮารดแวรอื่นๆ เพิ่มในพื้นที่ตูแร็คของตนเอง เนื่องจากการเพิ่มอุปกรณดังกลาว อาจ
สงผลกระทบตอ SLA ของหนวยงานเอง หนวยงานตองแจงตอผูใหบริการทุกครั้งกอนการเคลื่อ นยาย
อุปกรณใดๆ ภายในพื้นที่ตูแร็ค

ระบบรักษาความ
ปลอดภัย

หนวยงานตองจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบของตนเอง และตกลงจะปฏิบัติตามกฎและขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยที่มีอยู ทั้งนี้ผูใหบริการศูนยขอมูลสงวนสิทธิที่จะทําการตัดการเชื่อมตอของเครื่อง
แมขายใดๆ ซึ่งอาจเปนภัยหรือกอความเสียหายตอศูนยขอมูลโดยรวมออกจากเครือขาย ทั้งนี้ภัยคุกคาม
อาจรวมถึงการละเมิดกฎหมายตางๆ ดวย

การจัดการระบบ

หนวยงานมีหนาที่จัดการเครื่องแมขายของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปนทางเลือกใหแกหนวยงาน ผูใหบริการศูนย
ขอมูลอาจเสนอใหหนวยงานสามารถใชบริการจัดการเครื่องแมขายภายใต SLA ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู
ใหบริการศูนยขอมูลสงวนสิทธิในการตัดการเชื่อมตอของเครื่องแมขายใดๆ จากเครือขายที่อาจเปนภัยตอ
ศูนยขอมูลโดยรวม ในกรณีที่เกิดจากซอฟตแวร หรือ Patch ที่รับผิดชอบโดยหนวยงานนั้นลาสมัย หรือ
ตรวจสอบพบชองโหวรุนแรง

การกูค ืนและสํารอง
ขอมูล

หนวยงานมีหนาที่กูคืนและสํารองขอมูลระบบของตนเอง ทั้งนี้ผูใหบริการศูนยขอมูลอาจเสนอใหหนวยงาน
ใชบริการสํารองขอมูลและการกูคืนภายใต SLA ในระดับที่สูงขึ้น

การเคลื่อนยาย
อุปกรณ

หน ว ยงานมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการเคลื่ อ นย า ยและจั ด เก็ บ อุ ป กรณ ข องตนเอง ผู ใ ห บ ริ ก ารมี ห น า ที่
ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานในการเคลื่อนยายและจัดเก็บได

ความตอเนื่องใน
การปฎิบัติงาน

หนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบแผนความตอเนื่องในการปฎิบัติงาน (Business Continuance) ของตนเอง
ผูใหบริการศูนยขอมูลจะสนับสนุนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนความตอเนื่องในการปฎิบัติงานเมื่อถูกรอง
ขอ แตการจัดหาอุปกรณมาทดแทนและแผนความตอเนื่องในการปฎิบัติงานนั้นยังอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน ในกรณีที่หนวยงานตองการติดตั้ งอุ ปกรณสํารองไว ในตูแร็ค (Hot Spare) ที่มีอยูข อง
หนวยงานจะไมมีคาใชจาย แตหากตองการอุปกรณหรือการเชื่อมตออื่นๆ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

ขอตกลง
การบังคับใชของ
ขอตกลง

ขอตกลงการใหบริการมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ XYZ เวลา 8.00 น. จนถึง วันที่ XYZ เวลา 17.00 น. เวน
แตมีการตออายุหรือบอกเลิกสัญญา

การเรียกเก็บเงิน

ขอตกลงการใหบริการมี กําหนดชําระเงินไมเ กิน วัน ที่ XYZ ในกรณีที่ไมไดรับการชําระเงิ นภายในวั น
ดังกลาว การบริการที่ระบุไวจะถูกระงับจนกวาจะไดรับการชําระเงินแลว

การบอกเลิกสัญญา

คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสัญญาหากฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวใน
ขอตกลง ขอตกลงจะถูกยกเลิก 30 วันนับจากวันบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร เวนแตฝายที่ถูก
บอกเลิกไดทําการแกไขขอบกพรองจนเปนที่นาพอใจสําหรับอีกฝาย เมื่อบอกเลิกสัญญา หนวยงานจะ
รับผิดชอบเฉพาะคาบริการจนถึงกอนวัน ที่การยกเลิกสัญญาถูกบั งคับ ใช หนวยงานจะประสานกับ ผู
ใหบริการศูนยขอมูลเพื่อขนยายอุปกรณออก และผูใหบริการจะดําเนินการคืนเงินในจํานวนที่เหมาะสม

การแกไขสัญญา

การตอสัญญา

การเปลี่ยนแปลงขอตกลงการบริการนี้สามารถกระทําได หากคูสัญญาตกลงกันเปนลายลักษณอักษร

หนวยงานสามารถทําการขยายอายุสัญญาการบริการอยางนอย 60 วันกอนหนาวันสิ้นสุดสัญญา ในกรณีที่
ฝายหนึ่งฝายใดตองการเจรจาเงื่อนไขใหม จะตองมีการแจงตออีกฝายถึงเงื่อนไขที่ตองการปรับเปลี่ยน
และอาจตองมีการประชุมระหวางคูสัญญาเพื่อหารือและตกลงรวมกัน

11. ขอตกลงระดับการใหบริการ – การบริการคลาวดของหนวยงานภายนอก (3rd Party
Cloud)
คํานิยาม

ขอตกลง

ขอตกลงการบริการ Cloud Computing ระหวางหนวยงานและผูใหบริการ ซึ่งครอบคลุมตาราง แผนภาพ
เอกสารแนบ และเอกสารอางอิงอื่นๆ

P1
(Priority 1)

ผูใชงาน (User) ทั้งหมดไมสามารถใชบริการได หรือมีปญหารุนแรง อยางเชน ระบบจายเงินเดือนขัดของ
ระบบคํานวณภาษีขัดของ หรือ ระบบบัญชีขัดของทั้งหมด

P2
(Priority 2)

การบริการมีขอผิดพลาด (Bug) ที่ทําใหหนวยงานไมสามารถดําเนินงานในบางขั้นตอนที่สําคัญมาก สงผล
กระทบในการดําเนินงานมาก และปราศจากวิธีแกปญหาแบบชั่วคราว (Workaround)

P3
(Priority 3)

การบริการมีขอผิดพลาด (Bug) ที่ทําใหหนวยงานไมสามารถดําเนินงานในบางขั้นตอนที่สําคัญ โดยมีวิธี
แกปญหาแบบชั่วคราว (Workaround) แตอาจไมเหมาะสมที่สุด

P4
(Priority 4)

การบริ ก ารมี ป ระเด็ น บางอย า งที่ ก ระทบต อ กระบวนการทํ า งาน โดยมี วิ ธี แ ก ป ญ หาแบบชั่ ว คราว
(Workaround) หรือ กระบวนการทํางานนั้นไมสําคัญตอการปฎิบัติงานของหนวยงาน

ขอมูลความลับ

ขอมูลใดๆ ที่ผูเปดเผยปฏิบัติในลักษณะที่เปนความลับ และไดระบุ "ขอมูลความลับ" กอนเปดเผยตอผูอื่น

ขอมูล

ขอมูลทั้งหมดที่กลาวดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร (รวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส) จากหนวยงานและ
ผูใชงาน หรือผลลัพธของการประมวลผลทางคอมพิวเตอรหรือทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ รวมถึง ขอมูล
หนวยงาน ขอมูลผูใชงาน และขอมูลที่ไดรับการคุมครอง

ชวงเวลา
Downtime

ชวงเวลาใดๆ ที่ผูใหบริการไมสามารถใหบริการดวยเหตุผลใดๆ เชน การซอมบํารุงตามกําหนดการ หรือ
การอัพเกรด

ผูใชงาน

บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานใหเขาออกและใชบริการจากผูใหบริการ ซึ่งรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้
เปนอยางนอย
- เจาหนาที่ ตัวแทนที่ไดรับอนุญาต ที่ปรึกษาภายนอก ผูตรวจสอบ และผูรับจางอื่นๆ ที่ใหบริการแก
หนวยงาน
- หนวยงานรับรองหรือกํากับดูแลของภาครัฐที่ตองใชบริการ
- หนวยงานอื่นๆ ภายใตหนวยงานหลักที่ใหบริการ
- ผูใชงานภายนอกที่ทํางานรวมกับหนวยงาน

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลประจําตัวบัญชีผูใช บันทึกการรับสง ขอมูลที่สรางขึ้นโดยหรือสรางใหผใู ชงาน เนื้อหาอีเมล หัวเรื่อง
อีเมล เอกสารแนบอีเมล และขอมูลที่ไดรับการปกปองทั้งของผูใชงานหรือบุคคลอื่นจากการใชบริการที่
บันทึกโดยผูใหบริการ

การบริการ

บริการประมวลผลซึ่งใหบริการแกหนวยงาน โดยผานอินเทอรเน็ต ซึ่งปฏิบัติและใหผลลัพธตามที่ระบุใน
สัญญา และรวมถึงการอัพเกรดตางๆ

หนวยงาน
ภายนอก

บุคคลหรือองคกรที่นอกเหนือจากผูใหบริการ หนวยงาน เจาหนาที่ ผูรับเหมา หรือตัวแทนของหนวยงาน

ขอมูล
หนวยงาน

ขอมูลประจําตัวที่ผูใหบริการออกใหหนวยงาน ขอมูลการใชบริการที่บันทึกไว การจัดการบัญชีผูใชงาน
ขอมูลที่ไดรับการปกปองของหนวยงานซึ่งไมไดถูกจําแนกใหอยูในขอมูลของผูใชงาน

รายละเอียดการบริการ
IaaS
(Infrastructure
as a Service)

PaaS
(Platform as a
Service)

มีความสามารถในการประมวลผล จัดเก็บขอมูล เชื่อมตอเครือขาย และการประมวลผลพื้นฐานอื่นๆ
ผูใชบริการสามารถติดตั้งซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน ไดดวยตนเอง อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมระบบปฏิบัติการ อุปกรณจัดเก็บขอมูล ติดตั้งแอปพลิเคชัน และควบคุมอุปกรณเครือขาย แตไม
สามารถจัดการหรือควบคุมโครงสรางพื้นฐานคลาวดได
ผูใชงานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองหรือที่จัดซื้อมาไวบนคลาวด โดยใชภาษาโปรแกรม
Libraries บริการ และเครื่องมืออื่นๆ จากผูใหบริการ ผูใชบริการไมสามารถจัดการหรือควบคุมโครงสราง
พื้ น ฐานคลาวด ซึ่ ง รวมถึ ง เครื อ ข า ย เครื่ อ งแม ข า ย ระบบปฏิ บั ติ ก าร หรื อ อุ ป กรณ จั ด เก็ บ ข อ มู ล แต
ผูใชบริการสามารถควบคุมแอปพลิเคชันที่ไดติดตั้งและอาจสามารถควบคุมการตั้งคา (Configuration)
สําหรับการทํา Application Hosting

SaaS
(Software as a
Service)

ผูใชงานสามารถใชบริการแอปพลิเคชันของผูใหบริการบนโครงสรางพื้นฐานคลาวด ผูใชบริการไมสามารถ
จัดการหรือควบคุมโครงสรางพื้นฐานคลาวด เครือขาย เครื่องแมขาย ระบบปฏิบัติการ อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล หรือแมแตแอปพลิเคชัน แตอาจสามารถตั้งคา (Configuration) ในแอปพลิเคชันเฉพาะบางตัว

รูปแบบการใชงานคลาวด
Private
Cloud

รูปแบบโครงสรางพื้นฐานคลาวดสําหรับการใชงานเฉพาะในองคกรเดียวและมีผูใชงานหลายราย (เชน
แผนกตางๆ) องคกรภาครัฐจะเปนเจาของ บริหารจัดการ และดําเนินงานเอง โดยรูปแบบการใชงานคลาวด
ชนิดนี้จะมีอุปกรณจะถูกติดตั้งอยูที่หนวยงานผูเปนเจาของ (On-premise)

Public Cloud

รู ป แบบโครงสร า งพื้ น ฐานคลาวด ที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารสํ า หรั บ การใช ง านสาธารณะ โดยที่ ภาคธุ ร กิ จ
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรที่อยูในรูปของความรวมมือกันเปนเจาของ บริหารจัดการ
และดําเนินการ โดยที่อุปกรณจะถูกติดตั้งอยูที่ศูนยขอมูลของผูใหบริการคลาวดรูปแบบนี้

Hybrid
Cloud

รูปแบบโครงสรางพื้นฐานคลาวดที่สามารถใหบริการ 2 รูปแบบขึ้นไป (Private Cloud, Community
Cloud หรื อ Public Cloud) ซึ่ ง ยั ง คงลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะเอาไว แต ทํ า งานร ว มกั น โดยใช เ ทคโนโลยี
มาตรฐานหรือเทคโนโลยีเฉพาะที่ทําใหขอมูลและแอปพลิเคชันมีความสามารถในการเคลื่อนยาย และ
ความยืดหยุน เชน การรักษาสมดุลภาระงานระหวางคลาวดตางๆ เมื่อตองการใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง

Community
Cloud

รูปแบบโครงสรางพื้นฐานคลาวดที่ใหบริการสําหรับการใชงานจํากัดเฉพาะชุมชนของผูใชงานจากองคกร
ตางๆ ที่มีความสนใจรวมกัน (เชน พันธกิจ ขอกําหนดดานความปลอดภัย นโยบาย และขอพิจารณาดาน
การปฏิบัติตามกฎ) โดยความรวมมือตั้งแตหนึ่งองคกรขึ้นไป หนวยงานภายนอก หรือองคกรที่รวมตัวกัน
เปนเจาของ บริหารจัดการ และดําเนินงานโครงสรางพื้นฐานคลาวดรูปแบบนี้ โดยอุปกรณอาจจัดเก็บไวใน
หรือนอกองคกรที่เปนเจาของ

ระดับการใหบริการ
ผูใหบริการรับประกันวาบริการจะดําเนินงานภายใตมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่นํามาใชกับการ
บริการดังกลาว
ผูใหบริการรับประกันวาระดับการใหบริการจะไมตา่ํ กวา 99.99% ของเวลาในหนึ่งเดือนใดๆ ระหวางสัญญา กลาวคือ สัดสวนของ
ภาวะขัดของหรือเวลาหยุดใหบริการ (Downtime) จะไมเกิน 0.01%

หากความพรอมใหบริการตกลงไปต่ํากวา 99.99% ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผูใหบริการจะตองยกเครดิตของคาบริการเดือนนั้นๆ
ใหแกหนวยงาน ตามตารางดานลางนี้
ความพรอมใชงาน
เปอรเซ็นตสวนลด
99.60% ถึง 99.69%
10%
99.50% ถึง 99.59%
20%
99.00% ถึง 99.49%
30%
97.00% ถึง 99.00%
50%
ต่ํากวา 97.00%
75%
การบริการ
Cloud Server availability
Cloud Network availability
Cloud Storage availability

ความพรอมใชงาน
99.99%
99.99%
99.99%

ผูใหบริการจะตองสงรายงานประจําเดือนใหแกผูใชบริการเพื่อใหทราบถึงสถานะของบริการ และระดับการใหบริการในเดือน
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย
1) ความพรอมใหบริการในแตละเดือน จําแนกตามเปอรเซ็นตของเวลาที่ใหบริการได จํานวนวัน และนาทีที่ไมสามารถใหบริการ
โดยระบุเดือนที่ไมสามารถใหบริการในระดับที่ตกลงกันไว
2) เวลาเฉลี่ยที่ใชประมวลผลธุรกรรมตอสัปดาห (Average Transaction Processing Time per Week) เวลาที่ใชประมวลผล
รายการธุรกรรมเร็วและชาที่สุดตอสัปดาห เปอรเซ็นตของธุรกรรมที่มีการประมวลผลในระดับการใหบริการที่ระบุไว และระบุ
จํานวนสัปดาหที่ไมสามารถใหบริการในระดับที่ตกลงกันไว
ความเปนสวนตัวของขอมูล (Data Privacy)
ผูใหบริการจะใชขอมูลหนวยงานและขอมูลผูใชงาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายใตขอตกลง เปนประโยชนตอหนวยงานและผูใชงาน
เทานั้น ผูใหบริการไมสามารถใหหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอก โดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
หนวยงาน หรือตามที่กฎหมายกําหนด ผูใหบริการจะไมใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนของผูใหบริการเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะ
ไมกระทํา “การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ” (Data Mining) ระหวาง ขอมูลหนวยงาน
ขอมูลผูใชงาน หรือการสื่อสาร ไมวาผานอุปกรณอัตโนมัติหรือกระทําโดยมนุษย เวนแตกฎหมายระบุไวเปนการเฉพาะและอยาง
เปดเผย หรือไดรับอนุญาตจากหนวยงานเปนลายลักษณอักษร
ผูใหบริการจะอนุญาตการเขาถึงขอมูลของหนวยงานและขอมูลผูใชงานใหเฉพาะเจาหนาที่ของผูใหบริการ ผูรับเหมา ผูรับเหมา
รายยอย "เจาหนาที่ของผูใหบริการ" ผูที่จําเปนตองเขาถึงขอมูล เพื่อปฏิบัติตามขอผูกมัดของผูใหบริการภายใตขอตกลง โดยกอน
การอนุญาตเขาถึงขอมูล ผูใหบริการจะตองแนใจวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินการภายใตขอตกลงนั้น โดยเจาหนาที่ทุกคนตอง
ผานการคัดกรองประวัติอาชญากรรม ผานการฝกอบรมประจําปที่เพียงพอจะทําการปกปองขอมูลตามขอตกลง และมีคุณสมบัติ
ทุกประการที่เหมาะสมกับหนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึงตองดําเนินการใหเหมาะสมกับความออนไหวของขอมูล

ความปลอดภัยและความสมบูรณของขอมูล (Data Security and Integrity)
ระบบจะมีการปองกันขอมูลจากการเจาะระบบ การลบ การแกไข หรือการนําไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต ดวยวิธีการปองกัน
ตางๆ ทั้งดานเทคนิคและการบริหารจัดการ ซึ่งวิธีการเหลานี้จะมีระดับการปกปองที่ดี เสมือนขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลของผู
ใหบริการเอง

ผูใหบริการจะรักษาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานเทคนิค ในการใหบริการแกหนวยงานตลอด
ระยะเวลาขอตกลง ใหไมดอยกวาคุณภาพที่กําหนดไว
ผูใหบริการรับประกันวาขอมูลหนวยงานทั้งหมดจะมีการเขารหัส (Encryption) ในการรับสง (รวมถึงการผาน Web Interface)
และในการจัดเก็บ ในการเขารหัสระดับที่เทียบเทา 128-bit หรือสูงกวา
ผูใหบริการตองใชเครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความทันสมัย หมาย
รวมถึง มีการปองกันไวรัสและมัลแวร และการรายงานผลอยางสม่ําเสมอ
ผูใหบริการตองคัดกรองอีเมลขยะ (Spam) พรอมทั้งเปดรับการสื่อสารจาก IP Address ที่หนวยงานนั้นเชื่อถือ

ระบบควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดลอม จะอนุญาตใหผูที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาออกไปยังเครื่องแมขาย
ในศูนยขอมูล นอกเหนือจากนี้ตองมีระบบยังตรวจจับ ปองกัน และควบคุมความเสียหายที่อาจไดรับจากสภาพแวดลอมที่ไม
เหมาะสม

การติดตามสถานะของระบบหลักและเครือขาย รวมถึงการบันทึกขอผิดพลาดในเครือขาย ดิสก และภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
การติดตามสถานะดังกลาวรวมถึง
1) ทบทวนการปรับเปลี่ยน ที่กระทบตอระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ระบบใหสิทธิ (Authorization) และระบบ
ตรวจสอบ (Auditing)
2) ทบทวนสิทธิพิเศษ ในการเขาถึงระบบหลักระหวางระบบทํางาน
3) จัดจางหนวยงานภายนอกเพื่อตรวจประเมินจุดบกพรองของเครือขาย และทดสอบดวยการเจาะระบบอยางสม่ําเสมอ

การตอบสนองตอเหตุการณขอมูลรั่วไหล (Data Compromise Response)
ผูใหบริการจะตองรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรใหหนวยงานทราบถึงการรัว่ ไหลของขอมูลหนวยงานหรือขอมูลผูใ ชงาน
ตลอดจนสถานการณที่อาจทําใหเกิดการเขาถึง เปดเผย หรือใชขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยงาน รวมถึงเมื่อมี
แนวโนมวาผูไมไดรับอนุญาตไดเจาะระบบและเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือผูใชงาน ผูใหบริการตองจัดทํารายงานสงแก
หนวยงานทันทีที่พบ หรือภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากผูใหบริการมีเหตุใหเชื่อวาปญหานั้นเกิดขึ้นจริง การรายงานขอมูลรั่วไหล
ดวยวาจาโดยผูใหบริการจะจัดทําเปนลายลักษณอักษรและสงใหหนวยงานภายใน 48 ชั่วโมงหลังการรายงานดวยวาจา

ทันทีท่ีทราบเรื่องขอมูลรั่วไหล ผูใหบริการจะตองติดตามสถานการณ หาสาเหตุอยางเต็มกําลัง และรายงานผลใหหนวยงาน
ทราบ ตลอดจนการแจงใหหนวยงานทราบความคืบหนาของการสืบสวนทุกวัน จนกวาจะไดรับการแกไขเสร็จสิ้น

รายงานของผูใหบริการตองระบุถึง (1) ลักษณะของการใชหรือเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (2) ขอมูลหนวยงานหรือขอมูล
ผูใชงานที่มีการใชหรือเปดเผย (3) บุคคลผูใชขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตหรือไดรับการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (ถา
ทราบ) (4) แนวทางการดําเนินการหรือสิ่งที่ไดดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบของการใชหรือเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
และ (5) แนวทางแกไขที่ผใู หบริการไดดําเนินการหรือจะดําเนินการเพื่อปองกันการใชหรือเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตใน
อนาคต

การรักษาและกําจัดขอมูล (Data Retention and Disposal)
ผูใหบริการจะรักษาขอมูลและเอกสารแนบในบัญชีผูใชงาน จนกวาผูใชงานจะดําเนินการลบขอมูลเอง หรือภายในระยะเวลาทีท่ งั้
2 ฝายตกลงกัน
ผูใหบริการจะทําการสํารองขอมูลหนวยงานและขอมูลผูใชงานอยางสม่ําเสมอ และรักษาสําเนาขอมูลเหลานั้นเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน โดยใชอุปกรณจัดเก็บที่เหมาะสม
ผูใหบริการจะจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการใชงานของผูใชงานเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

การยายขอมูลเมื่อบอกเลิกหรือสิน้ สุดสัญญา (Data Transfer upon Termination or Expiration)
เมื่อบอกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญา ผูใหบริการจะตองโอนขอมูลหนวยงานและขอมูลผูใชงานทั้งหมดใหหนวยงานหรือหนวยงาน
ภายนอกที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางปลอดภัยภายใน 30 วัน ผูใหบริการตองใชเครื่องมือและวิธีการยายข อมูลที่
เหมาะสมกับระบบของหนวยงาน และหนวยงานตองสามารถเขาถึงขอมูลหนวยงานและขอมูลผูใชงานระหวางการยายได หาก
ตองใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ในการยายขอมูลดังกลาว ผูใหบริการจะตองจัดหาสิทธิการใชงานซอฟตแวรแบบถาวร (Perpetual
License) ใหแกหนวยงาน

ผูใหบริการจะตองแจงหนวยงานใหทราบถึงการยุติกิจการของตนเอง หรือของผูรับเหมาของผูใหบริการ ไมนอยกวา 90 วัน และ
แจงถึงแผนฉุกเฉินที่มี ผูใหบริการตองอนุญาตใหหนวยงานเขาพื้นที่เพื่อขนยายหรือทําลายขอมูลที่เปนของหนวยงาน

ผูใหบริการตองแจงรายการอุปกรณท้ังหมด และการตั้งคาเครื่องแมขาย Router ฮารดแวร และซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริการ ผูใหบริการตองมอบเอกสารระบุวาอุปกรณใดเปนทรัพยสินของหนวยงาน

ผูใหบริการจะตองดําเนินแผนฉุกเฉินหรือแผนปดกิจการ และดําเนินการทุกอยางที่จําเปนเพื่อถายโอนการบริการใหเสร็จสิ้น โดย
สงเกิดผลกระทบตอหนวยงานนอยที่สุด ผูใหบริการจะทํางานกับผูมารับชวงตออยางใกลชิด เพื่อใหการโอนยายบริการและ
อุปกรณเปนไปไดอยางดีที่สุด โดยใหมีเวลา Downtime และผลกระทบตอหนวยงานนอยที่สุด การโอนการบริการทั้งหมดจะตอ
ดําเนินการไมนอยวา 90 วัน กอนวันสิ้นสุดของการถายโอน
สถานทีจ่ ัดเก็บขอมูล (Data Location)
ผูใหบริการตองรับประกันวาสถานที่จัดเก็บขอมูลจะอยูภายในประเทศไทยเทานั้น และไมวากรณีใดผูใ หบริการจะไมยายขอมูลไป
ยังประเทศอื่น หากผูใหบริการคลาวดวางแผนที่จะยายขอมูลจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่อีกแหงภายในประเทศไทย ผูใหบริการ
จําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเสียกอน ผูใหบริการควรแจงหนวยงานทราบลวงหนาเกี่ยวกับการยายขอมูลเปนเวลา
180 วัน
การหยุดบริการ การระงับและบอกเลิกบริการ การปรับเปลี่ยนบริการ (Interruptions in Services; Suspension and
Termination of Services; Changes to Services)
ผู ใ ห บ ริ ก ารมี ห น า ที่ กู คื น ภั ย พิ บั ติ (Disaster Recovery) หากประสบหรื อ ได รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ นั้ น ผู ใ ห บ ริ ก ารจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปน เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดอีกครั้งภายใน 5 ชั่วโมง ในกรณีที่ภัยพิบัติมีผลกระทบตอ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการใหบริการ ผูใหบริการตองมีทางเลือกดานสถานที่และเสนทางสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อฟนฟูการ
บริการในกรณีทภี่ ัยพิบัตินั้นมีผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานหลักจนไมอาจใชงานได

ผูใหบริการตองรับประกันขอกําหนดทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับการใชและการใหบริการ โดยหากมีการปรับปรุงการบริการใน
อนาคต เชน ตองใชเว็บเบราเซอร (Web Browser) เวอรชันใหมขึ้น ผูใหบริการตองแจงใหหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร
ไมต่ํากวา 180 วัน กอนจะดําเนินการปรับปรุงดังกลาว
หนวยงานหรือผูใหบริการอาจจําเปนตองเสนอการปรับเปลี่ยนบริการในบางครั้ง การปรับเปลี่ยนดังกลาวจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนการควบคุมการปรับเปลี่ยน (Change Control Procedure) อยางไรก็ดี การปรับปรุงบริการในบางกรณี ไมถือเปนการ
ปรับเปลี่ยนการบริการ เชน การอัพเกรดซอฟตแวรอัตโนมัติ (Automatic Software Upgrade) ที่ผูใหบริการใชในการใหบริการ
ซึ่งสงผลใหมีความเร็ว ประสิทธิภาพ ความเสถียร และความพรอมใชงานของบริการเดิม แตไมปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มฟงกชันการ
ทํางาน ทั้งนี้ ผูใหบริการจะดําเนินการปรับปรุงดังกลาวตามกําหนด
ผูใหบริการจะตองแจงใหหนวยงานทราบถึงชวงเวลาหยุดการบริการ เนื่องจากการซอมบํารุงหรือการปรับปรุงที่ไมใชกรณีฉุกเฉิน
ลวงหนาอยางนอย 90 วัน ในกรณีฉุกเฉินหรือนอกกําหนดการที่การบริการจะหยุดชะงักลง ผูใหบริการจะตองแจงหนวยงาน
ทันทีและใหขอมูลแกหนวยงาน เกี่ยวกับบริการที่หยุดชะงัก (รวมถึง สาเหตุ ผลกระทบตอบริการ และระยะเวลาที่คาดการณวา
แกไขแลวเสร็จ) หากถูกรองขอ แตเวนกรณีที่กฎหมายไดหามไว

ผูใหบริการสามารถระงับการใชบริการของผูใชงานไดทันที หากพบการกระทําหรือการละเลยที่อาจกระทบตอความปลอดภัย
หรือประสิทธิภาพของการบริการ เครือขาย หรืออุปกรณที่เกีย่ วของ การระงับบริการนีจ้ ะใชระยะเวลาสั้นที่สุดเพื่อยุติปญ
 หาที่
เกิด และจะใหบริการตอทันทีที่ปญ
 หาไดรับการแกไข
การสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support)
ผูใหบริการจะตองใหการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับการบริการแกหนวยงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาใหบริการตาม
สัญญา โดยไมต่ํากวารายละเอียดทีไ่ ดกําหนดไว
ผูใหบริการไมสามารถยกเลิกการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับการบริการใดๆ หากไมไดแจงตอหนวยงานเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 10 เดือน และผูใหบริการสามารถยกเลิกการสนับสนุนทางเทคนิคนั้นได ในกรณีที่ไดรับการอนุญาตแลว
เทานั้น
ผูใหบริการตองเสนอการสนับสนุนทางเทคนิคใหแกหนวยงาน โดยหนวยงานควรมีทางเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิค
ทั่วไปจากผูใหบริการที่เทียบเทากับที่ผูใหบริการเสนอตอผูใชบริการรายอื่น
ผูใหบริการจะตองใหการสนับสนุนทางเทคนิคแกหนวยงาน เพื่อตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับการบริการ ดังนี้ (1) ชี้แจงการทํางาน
(Functions) และลักษณะเฉพาะ (Features) ของการบริการ (2) ชี้แจงเอกสาร (3) แนวทางปฏิบัติในการใหบริการ และ (4)
การตรวจสอบปญหา การวิเคราะห และการแกไขปญหา รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถบรรลุผล ตามที่เอกสารระบุไว

ผูใหบริการตองใหความชวยเหลือดังกลาว 24 ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห ผานชองทางตางๆ เชน โทรศัพท และอีเมล
เปนตน โดยจัดใหมีเจาหนาที่เทคนิคใหบริการตอบคําถามออนไลนแบบทันที ซึ่งเจาหนาที่นั้นตองไดรับการฝกอบรมและมี
ประสบการณเพียงพอที่จะแกไขปญหา นอกจากนี้เจาหนาที่จะตองติดตอกลับหนวยงาน ภายในเวลา 15 นาที หลังที่ไดรับการ
รองขอความชวยเหลือ
การแกไขขอผิดพลาดการบริการ (Correction of Service Errors)
เปาหมายเวลา
การแจงความ
เปาหมายเวลาแกไข
คืบหนา
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
แกไขโดยทันที และดําเนินการ
เมื่อผูใหบริการ
จนกวาแกปญหาไดหรือมี
ไดรับแจงเกี่ยวกับ
ทางแกไขชั่วคราว
ปญหา
4 ชั่วโมง
1 วัน
2 วัน โดยขึ้นอยูกับตารางเวลา
ซอมบํารุงที่วาง
เปาหมายเวลา
ตอบกลับ

Priority

คําอธิบาย

P1

ระบบซอฟตแวรหลักไม
เสถียร/เครื่องแมขาย
คลาวดไมสามารถใชงานได

P2

ฟงกชันซอฟตแวรใชงาน
ไมไดบางสวน/ไมสามารถ
ใหบริการไดบางสวน

P3

ปญหาไมเรงดวน

1 วันทําการ

1 วันทําการ

7 วัน

P4

คํารองขอขอมูล

2 วันทําการ

2 วันทําการ

ไมมี

การฝกอบรม (Training)
ผูใหบริการตองจัดการฝกอบรมใหแกหนวยงาน เพื่อใหเขาใจและสามารถใชบริการ ("การใหบริการฝกอบรม") ผูใหบริการจะ
จัดการฝกอบรมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับหนวยงาน โดยฝกอบรมที่หนวยงานในวันเวลาที่ทั้ง 2 ฝาย ตกลงกัน แตไมเกิน
180 วันหลังจากที่ขอตกลงมีผลบังคับใช
การชวยเหลือในการโอนยายระบบ (Transition Assistance)
ผูใหบริการจะจัดเตรียมและดําเนินการชวยเหลือ เพื่อการโอนยายระบบของหนวยงาน จากระบบเดิมของหนวยงานที่ใชงานอยู
ไปสูระบบของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะทําการชวยเหลือโดยไมคิดคาใชจายหนวยงานเพิ่มเติม ผูใหบริการจะใหการ
ชวยเหลือการโอนยายนระบบ ณ สถานที่ของหนวยงาน ในวันเวลาที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกัน แตไมเกิน 10 วัน นับจากขอตกลงมีผล
บังคับใช
ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากขอตกลงมีผลบังคับใช ผูใหบริการจะตองจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติพรอม เพื่อ (1) ถอน
การติ
ดตั้งระบบเดิ
ม (2)งหนี
ดํา้ เนิการชํ
นการให
าร และ (3)
ชวยเหลือในการทดสอบบริการเพื่อใหแนใจวาระบบสามารถใหบริการได
คาธรรมเนี
ยม การแจ
าระเงิบนริกและการกํ
าหนดราคา
ตามเงื่อนไขในขอตกลง

คาบริการ การแจงหนี้ การชําระเงิน และการกําหนดราคา (Fees, Invoicing, Payment and Pricing)
หนวยงานจะชําระคาบริการทั้งหมดใหแกผูใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด คาบริการดังกลาวจะถูกชําระเมื่อหนวยงานไดรับ
บริการและภายใน 30 วัน หลังจากหนวยงานไดรับใบแจงหนี้หรือวันครบกําหนดชําระหนี้ โดยใหยึดกรณีที่เกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้
หนวยงานจะไมมีภาระจากการชําระคาบริการลาชา
ผูใหบริการจะตองระบุรายละเอียดคาบริการ คําอธิบายบริการ ราคากอนลด ราคาตอหนวย จํานวนหนวยที่จัดซื้อ เงื่อนไข
สําหรับแตละบริการ และขอพิจารณาหรือขอจํากัดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ

หนวยงานมีสิทธิเลือกซื้อบริการเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาของขอตกลง
หนวยงานมีสิทธิเลือกซื้อบริการเพิ่มเติม โดยชําระคาบริการแบบปนสวนรายเดือน (Prorate) ตอหนวย เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอตกลงที่มีอยูเดิม
สําหรับบริการที่ไดรับในการจัดซื้อครั้งแรก ผูใหบริการจะตองใหบริการแกหนวยงานเปนเวลา 1 ปในเบื้องตน ("เงื่อนไขการ
บริการเบื้องตน") โดยนับจาก "วันเริ่มตนการบริการ" เงื่อนไขการบริการเบื้องตนจะขยายระยะเวลาอีก 1 ปถัดไป ("เงื่อนไขขยาย
เวลา" และเมื่อรวมกับ “เงื่อนไขการบริการเบื้องตน” จะนับเปน "เงื่อนไขการบริการ") หลังจากการแจงเปนลายลักษณตอผู
ใหบริการ สําหรับขอตกลงนี้ "วันเริ่มตนการบริการ" หมายถึง วันแรกของเดือนหลังจากเดือนที่มีการใหบริการแกหนวยงานใน
เบื้องตน
หลังจากครบปแรกของเงื่อนไขการบริการเบื้องตน การบริการจะสามารถขยายเวลาตอไปอีก 1 ป ("เงื่อนไขขยายเวลา") เมื่อ
หนวยงานทําการแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูใหบริการ
ผูใหบริการควรแจงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยางนอย 60 วัน ลวงหนา (ขอบังคับการแจงลวงหนากอนเปลี่ยนแปลงราคา) ผู
ใหบริการควรระบุจํานวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงราคาภายในกรอบเวลาหนึ่ง (ขอบังคับใหระบุจํานวนครั้งของการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่อาจเกิดขึ้นไดภายในกรอบเวลาที่กําหนด) ราคาอุปสงค (ขอบังคับใหแสดงราคาต่ําสุดที่เสนอตอหนวยงานใหมีความ
ใกลเคียงกัน ในกรณีที่ปริมาณ การบริการ และอื่นๆ เทียบเทากัน) และคาบริการพิเศษ/ปริมาณเพิ่มเติม (คาบริการของรายการ
ที่ไมถูกระบุอยูในขอบเขตของสัญญาเดิม)

เงื่อนไขและการบอกเลิกสัญญา (Terms and Termination)
หนวยงานสามารถบอกเลิกสัญญา เมื่อแจงเปนลายลักษณอักษรกอนหนา 30 วัน
ผูใหบริการจะตองแจงวันสิ้นสุดสัญญาประจําปที่กําลังจะมาถึงเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 60 วัน ลวงหนา
หนวยงานสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันที เมื่อผูใหบริการกระทําการละเมิดเงื่อนไขอยางรุนแรง
การรับประกัน การรับรอง และขอตกลงรวมกัน (Warranties, Representations and Covenants)
หนวยงานมีสิทธิยกเลิกการใชบริการ และรับเงินคืนเต็มจํานวนของคาบริการทั้งหมด ภายใน 90 วัน หลังจากวันเริ่มตนการ
บริการ ("ระยะเวลารับประกัน")
การรับประกันการบริการ: ผูใหบริการรับประกันวาบริการที่ใหแกหนวยงานภายใตสัญญานี้ ผูใหบริการจะปฏิบัตติ าม ทําหนาที่
และบริการเพื่อผลลัพธที่ตรงตามขอตกลง ผูใหบริการตองรับประกันแกหนวยงาน โดยครอบคลุมการรับประกันใหเทียบเทาหรือ
มากกวาที่ไดเสนอใหกับผูใชบริการรายอื่น
การรับประกัน Disabling Code : ผูใหบริการรับประกันวาการบริการนี้ไมมีภัยและหนวยงานจะไมไดรับ Virus, Worm, Trap
Door, Back Door, Timer, Clock, Counter, Suvillance Software คําสั่ง รหัสประสงคราย หรืออื่นๆ เพื่อใหบุคคลใดเขาถึง
ขอมูล หรือเพื่อใหระบบเกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง ดวยความประสงคราย ("Disable Code")

การรับประกันทรัพยสินทางปญญา: ผูใหบริการรับประกันและตกลงวาผูใหบริการถือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดที่จําเปน
ตอการใหบริการแกหนวยงานตามเงื่อนไขในขอตกลง ผูใหบริการเปนเจาของเพียงผูเดียว หรือ เปนผูถือสิทธิ์ในการใชซอฟตแวร
ขอความ โสตทัศน วิดีทัศน โลโก และ สําเนาที่เปนรากฐานของการใหบริการ และ ไดจัดหาสิทธิ์ในการใชงาน ความยินยอม
และ การไดรับอนุญาตทั้งหมดเกี่ยวกับการใชองคประกอบเหลานี้ การบริการจะตองไมละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคา กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือ ละเมิดความลับทางการคา และ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์ของหนวยงานภายนอก และ
ปจจุบันหนวยงานภายนอกไมมีการฟองรองผูใหบริการในเชิงขอเท็จจริงหรือขมขูจากขอครหาในการละเมิดสิทธิ์ดังกลาว การ
รับประกันนี้จะคงอยูตอไป แมสิ้นสุดหรือยกเลิกขอตกลงนี้แลว

การรับประกันการปรับวันเวลา: ผูใหบริการรับประกันแกหนวยงานวาการบริการจะใชวันเวลากับระบบอยางถูกตอง เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนศตวรรษ การปรับเวลาตามฤดูกาล หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยถือเปนคาใชจายของผูใหบริการ
เอง
การรับประกันการปฏิบัตติ ามกฎหมาย: ผูใหบริการรับประกันแกหนวยงานวาจะปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึง
ความรับผิดชอบดานภาษีที่เกิดจากสัญญาการใหบริการแกหนวยงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การตรวจสอบ (Auditing)
ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและภาระผูกพันภายใตสัญญา โดยเฉพาะบันทึกคาบริการ ตนทุน หรือ
งบประมาณที่ภายใตสัญญา

ผูใหบริการตกลงใหหนวยงานหรือตัวแทนของหนวยงานที่ไดรบั อนุญาต ในการตรวจสอบหนังสือ เอกสาร บทความ และบันทึกที่
เกี่ยวของกับธุรกรรมและการทํางานภายใตสญ
ั ญา ผูใหบริการตองมอบบันทึกและเอกสารทั้งหมด ใหแกหนวยงานหรือตัวแทน
เพื่อทําการตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูใหบริการในระหวางชวงเวลาทําการปกติภายใน 10 วัน นับจากไดรับแจงเปนลายลักษณ
อักษร ผูใหบริการตกลงที่จะ (1) อนุญาตใหหนวยงานเก็บสําเนาเอกสารสําหรับการบันทึกและผลของการตรวจสอบ หรือ (2)
อายัดเอกสารตนฉบับหรือสําเนา ที่หนวยงานระบุแจงเพื่อใชงานในภายหลัง

สิทธิ์ในการตรวจสอบ ประกอบดวย การตรวจสอบบันทึก ตลอดระยะเวลาสัญญา และเปนเวลา 5 ป หลังจากบอกเลิกสัญญา

