เมื่อข อมูล มี ค วามจำเป นต อ ธุรกิจ จะเก็บ รัก ษา
ป องกั น และส ง ต อ ข อ มู ล เหล า นั้น อยา งมีป ระสิท ธิภาพใน
ประเทศไทยได อ ย า งไร?
ขอมูลเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดตอธุรกิจในทุกวันนี้
การบันทึกขอมูลลูกคา การทำธุรกรรม และรายละเอียด
โครงการตางๆ คือสิ่งที่จำเปนสำหรับทุกบริษัท
การรักษาความปลอดภัยขอมูลคือสิ่งที่จะตองตระหนัก
อยูในใจเสมอการปองกันขอมูลที่สำคัญจากแฮกเกอร
และภัยคุกคาม เพื่อประสงครายมีระบุอยูในแผน
ปฏิบัติงานของทุกคนแลวแตการปองกันขอมูลจาก
สถานการณความเสี่ยงที่ควบคุมไดยากและมักเกิดขึ้น
บอยเชน ไฟฟาดับ อุทกภัย แผนดินไหว หรือความแออัด
ของการจราจรและเหตุการณชุมนุมประทวงบนทอง
ถนนซึ่งอาจทำใหธุรกิจตองหยุดชะงักและไมสามารถเขาถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจไดนั้นมีระบุไวหรือไม?
ในความเปนจริง ไมมีบริษัทแหงใดที่สามารถคาดหวัง
กับการแกไขความผิดพลาดไดอยางปลอดภัย 100%
แตพันธมิตรศูนยขอมูลที่เชื่อถือไดจะสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิด
ไดอยางชัดเจน และชวยใหธุรกิจยังคงดำเนินตอไป
และใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่องแมตกอยูใน
สถานการณความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได

สถานที่ใดที่คุณจะเก็บขอมูล
ของคุณไดดีที่สุด?
การเลือกศูนยขอมูลเปนการตัดสินใจที่สำคัญ
เชนเดียวกับการเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อบริษัทของคุณ
และสถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ
ถาคุณเลือกผิดอาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจ
ของคุณได
บางบริษัทยังคงจัดเก็บขอมูลของพวกเขาภายในองคกร
หรือในศูนยขอมูลของตัวเอง ซึ่งเปนธรรมเนียมปฎิบัติที่
ยังคงมีอยูในประเทศไทย ในขณะเดียวกันยังมีอีก
หลายบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่ใหบริการ
ทางการเงินยอมเสี่ยงที่จะประสบกับการที่ธุรกิจตองหยุด
ชะงักในประเทศที่มักเกิดเหตุไฟฟาดับและมองเปน
เรื่องธรรมดา มีตัวเลขที่นาประหลาดใจ 40% ขององคกรไทยไดรับความเดือดรอนจากการหยุด
ทำงานของระบบที่ไมไดวางแผน สาเหตุสวนใหญเกิดจาก

การทำงานผิดปกติของฮารดแวร ซอฟตแวร
และพลังงานไฟฟา โดย 46% ของตัวเลขดังกลาว บางองคกร
ตองประสบกับการสูญเสียรายได ขอมูลดังกลาวนี้ไดมาจาก
EMC Global Data Protection Index1 (ดัชนีการ
ปองกันขอมูลระดับโลกของบริษัทอีเอ็มซี ค.ศ. 2014)
ชวงสองปที่ผานมา เกิดเหตุการณไฟฟาดับครั้งใหญ
ประมาณ 20 ครั้งในกรุงเทพฯ ในแตละครั้งไฟฟาดับ
เปนระยะเวลานานตั้งแต 10 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง
เหตุการณนี้อาจเปนปญหาความไมสะดวกเล็กนอย
สำหรับใครบางคน แตในเวลาเดียวกันมันสามารถนำ
ความหายนะมาสูธุรกิจตางๆ ได อยากใหคุณลอง
นึกภาพของตลาดหลักทรัพยที่ตองปดการซื้อขายเปน
เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงดู
หลายบริษัทมีการลงทุนไปกับทรัพยากรบางอยางมาก
เปนพิเศษ เชนเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรองเพียงเพื่อ
จัดการกับสถานการณไฟฟาดับเหลานี้
อีกหนึ่งความเสี่ยงยิ่งใหญที่ตองเผชิญในประเทศไทยคือ
สถานการณอุทกภัย ดูเหมือนวานาจะมีการพิจารณา
อยางชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บดูแลรักษาระบบ IT
ใหปลอดภัยจากสถานการณอุทกภัย แตในป ค.ศ. 2011
ในฤดูมรสุมซึ่งมีฝนตกหนักมากผิดปกติและนำไปสู
เหตุการณน้ำทวมครั้งรุนแรงในพื้นที่ลุมแมน้ำโขงและ

ลุมแมน้ำเจาพระยา สงผลกระทบตอศูนยขอมูลของ
หลายบริษัทที่อยูในสวนตางๆ ของกรุงเทพฯ ทำใหสูญเสีย
ตนทุนมนุษย และสงผลกระทบตอธุรกิจตางๆ ทั่วโลก
หลายบริษัทไมสามารถดำเนินกิจการ
ผลิตสินคาหรือสงมอบบริการใหกับลูกคาได

การบริหารจัดการขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ
เพราะคาใชจายในเรื่องคาแรง ที่ดิน และเงินลงทุนใน
ประเทศไทยคอนขางต่ำ จึงทำใหหลายบริษัทในประเทศไทย
ไดทำการจัดเก็บขอมูลของพวกเขาภายในองคกรหรือในศูนย
ขอมูลของพวกเขาเอง ถึงอยางไรก็ตามการบริหาร
จัดการศูนยขอมูลเปนงานที่ตองใชทักษะระดับสูง
และในบางบริษัทมักจะไมมีทักษะความรูที่จำเปน
ในการบริหารจัดการศูนยขอมูลของตัวเองไดอยางปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก
การเติบโตในอนาคตก็เปนความทาทายอยางหนึ่ง
สำหรับทุกบริษัท การเตรียมความพรอมไดรวดเร็วทัน
กับการขยายตัวทางธุรกิจคือบททดสอบอยางหนึ่ง
ความยุงยากในการบริหารจัดการศูนยขอมูลทำใหการ
แสวงหาธุรกิจหลักของบริษัทเปนไปไดอยางลาชา
นี่คือเหตุผลวาทำไมตองมีศูนยขอมูลที่ใหบริการพื้นที่
สำหรับวางเซิรฟเวอร (colocate) ที่นาเชื่อถือและ
เปนผูเชี่ยวชาญในการใหบริการ

COLOCATION (บริการพื้นที่
สำหรับวางเซิรฟเวอร) –
แนวโนมการเติบโต
ดวยความทาทายเหลานี้ บริษัททั่วโลกกำลังมองหา
colocation ซึ่งหมายความวา บริษัทจะทำงานรวมกับ
ผูใหบริการศูนยขอมูลเพื่อติดตั้งอุปกรณเซิรฟเวอรของ
ตัวเองในพื้นที่ของผูใหบริการ สวนผูใหบริการจะจัดเตรียม
1

แหลงที่มา: EMC Global Data Protection Index
(ดัชนีการปองกันขอมูลระดับโลกของบริษัทอีเอ็มซีี), ค.ศ. 2014
<https://hk.emc.com>
สนับสนุนโดย NTT Communications Corporation

ศูนยขอมูล Thailand Bangkok 2 Data Center

ระบบสำรองไฟฟา ระบบปรับอากาศ อุปกรณเชื่อมตอ
การรักษาความปลอดภัย และทักษะความรูความ
เชี่ยวชาญระดับสูง จากขอมูลวิจัยเทคโนโลยีของบริษัท
IDC, 60% ของสินทรัพย IT ในศูนยขอมูลที่องคกรทั่วโลก
ตองพึ่งพาเพื่อการดำเนินธุรกิจ และการนำสงบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศจะอยูใน colocation,
โฮสติ้งและคลาวด ดาตาเซ็นเตอรภายในป ค.ศ. 20172

พอที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัด
หรือเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นบอยครั้ง นอกจากนี้
ศูนยขอมูลนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ที่ยากตอการเกิดน้ำทวม
ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลกวา 4 เมตร พรอมกำแพง
กั้นน้ำลอมรอบอาคารและอาณาเขตทั้งหมด

นอกเหนือจากการทำงานตามปกติแลว Bangkok 2
Data Center ยังทำหนาที่เปนศูนยขอมูลสำรองสำหรับ
ลูกคาที่ตองการเชื่อมโยงขอมูลจาก Bangkok 1 Data
คุณ Richard Villars รองประธานศูนยขอมูลและการ
Center ของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส
วิจัยคลาวดของ IDC กลาววาคำถามที่สำคัญ
ซึ่งตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยศูนยขอมูลทั้งสอง
สำหรับองคกรคือ พวกเขามีความเขาใจลึกซึ้ง
แหงนี้มีการเชื่อมโยงดวยเสนใยแกวนำแสง (Dark Fiber)
มีเงินทุนและความมุงมั่นที่จะออกแบบ
ซึ่งเปนโครงขายสายที่ยังไมไดถูกใชงาน ทำใหเอ็นทีทีฯ
สรางและดำเนินงานศูนยขอมูลหรือไม
สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางปลอดภัยและ
หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยง ดวยวิธีการเชนนี้ทำให เอ็นทีทีฯ
เขายืนยันวาสวนใหญจะตอบวา 'ไม' และนั่นจะทำให
พวกเขาหันมาพึ่งพาบุคคลที่สามเพื่อการสราง การปรับใช สามารถวางตำแหนงบริษัทเปนพันธมิตรที่สำคัญตอภาค
การจัดการและ 'เชา' พื้นที่ IT และจัดเก็บขอมูลที่สำคัญ ธุรกิจในประเทศไทย

เชื่อมั่นไดดวยประสบการณในการทำงานดานระบบ
เครือขายการสื่อสารระดับโลกของบริษัท เอ็นทีที
คอมมิวนิเคชั่นส โดยทำงานดวยระบบไฟฟาแบบ dual-path
ซึ่งระบบ IT และปริมาณงานที่เหมาะสมของเครื่องจักร
ที่ทำงานอยูบนโครงสรางพื้นฐานพลังงานไฟฟาที่แยก
ออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟฟาซึ่งบริษัท
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นสสามารถรับประกันการจายไฟฟาไดถึง
99.9999 เปอรเซ็นตเปนแหงแรกในประเทศไทย

ขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับแบนดวิดธในประเทศไทย
คาดการณวาจะลดลงในอีกไมกี่ปขางหนา คุณ Hajime
Miyazaki ผูอำนวยการระดับอาวุโสฝายผลิตภัณฑและ
บริการ และดำรงตำแหนงผูจัดการประจำประเทศกัมพูชา
ลาว และพมา ที่บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส
(ประเทศไทย) เชื่อวา หลายบริษัทมองหา colocation
(ศูนยใหบริการพื้นที่ตั้งเซิรฟเวอร) กับผูใหบริการ
เครือขายที่เปนกลาง (carrier-neutral) ยิ่งไปกวานั้น
สามารถใชตนทุนไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้เขากลาววากลุมประเทศลุมแมน้ำโขง
(Greater Mekong Sub region: GMS)
เปนศูนยกลางธุรกิจที่กำลังเติบโตสำหรับบริษัทตางชาติ
ในเดือนธันวาคมป ค.ศ. 2015 บริษัท เอ็นทีที
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศญี่ปุน และบริษัทเหลานี้
คอมมิวนิเคชั่นส ไดเปดตัว Bangkok 2 Data Center
คุณภาพการบริการขยายออกไปถึงทางเลือกในการ
สามารถขยายตัวสูธุรกิจระดับภูมิภาคไดอยางรวดเร็ว
ศูนยขอมูลระดับแนวหนาในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
เชื่อมโยงอีกดวยและดวยนโยบายการใหบริการเครือขาย โดยไมตองกังวลเรื่องคาใชจายสำหรับการจัดเตรียม
ไปดวยหองเซิรฟเวอรขนาด 3,800 ตารางเมตร
ที่เปนกลางของ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส ทานสามารถ โครงสรางพื้นฐานเพื่อการดำเนินงานศูนยขอมูลของตัวเอง
เปนศูนยขอมูลที่มีขนาดใหญอยางแทจริงของประเทศ
เชื่อมตอกับผูใหบริการเครือขายที่หลากหลายเพื่อรับประโยชน
สูงสุดจากระบบเครือขายที่มีมากกวาหนึ่ง ทำใหศูนยขอมูล หนวยงานภายนอกสามารถจัดเก็บ ปกปอง
ศูนยขอมูลนี้เปนอาคารสูง 4 ชั้นซึ่งใชเงินลงทุน
Bangkok 2 Data Center มีความสำคัญตอแอพพลิเคชั่น และสงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพไดหรือไม? 'ได'
32 ลานดอลลารสหรัฐ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สำคัญที่รองรับวิกฤติทางธุรกิจ (mission-critical
เปนคำตอบที่ไดชัดเจน เพราะหลายหนวยงานใน
นคร จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ applications) และระบบงานหลักของสถาบันการเงิน
ภาครัฐของประเทศไทยมีการโยกยายระบบขอมูลของ
ประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต เปนศูนยขอมูลที่มี
ตัวอยางเชน หากสายเคเบิลใตน้ำไดรับความเสียหาย
พวกเขาไปยังศูนยขอมูลใหมในป ค.ศ. 2017
คุณภาพสูงที่ไดรับการรับรองจากสำนักงาน
จากแผนดินไหวหรือสมอเรือ ลูกคาสามารถสลับการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย
ใชงานไปที่ใดที่หนึ่งของผูใหบริการเครือขายของ
(Board of Investment of Thailand : BOI)
ไทยไดเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักการใหบริการได

สถานที่ที่ปลอดภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร

ศูนยขอมูล Bangkok 2 Data Center ตั้งอยูในแหลง
ที่เปนยานสำคัญทางธุรกิจ แมจะอยูใกลเมือง แตหางไกล
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ประโยชนของการเชื่อมตอ
ผูใหบริการเครือขายที่เปนกลาง
(CARRIER-NEUTRAL)

ลูกคาสามารถพอใจกับความหลากหลายของผูใหบริการ
เครือขายและระบบเครือขายที่มีคุณภาพสูง
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