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1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันนี้ภาคธุรกิจตางๆ ดําเนินงานไปไดเปนปกติและมีความเจริญกาวหนาของธุรกิจ
อยางตอเนื่อง โดยตองอาศัยการติดตอสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ
(เซิรฟเวอร เมนเฟรม) ขององคกร เชน ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจใหบริการอินเตอรเน็ท ธุรกิจ
ใหบริการระบบสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจยานยนต ธุรกิจอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ธุรกิจขนสง ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการใหบริการอื่น ๆ เปนตน ซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ บริษัท
เหลานี้จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารขอมูลสารสนเทศอยูตลอดเวลา คือการทําธุรกรรมทางธุรกิจ
การติดตอสื่อสารขอมูล การเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล ผานระบบเครือขายสื่อสารและระบบ
คอมพิวเตอรข นาดใหญขององคกรเหลานั้น บางบริษัทมีระบบคอมพิว เตอรระบบงานเดียว บาง
บริษัทก็มีระบบคอมพิวเตอรหลายเครื่องหลายระบบงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญเหลานั้น
จําเปนตองติดตั้งในอาคาร ในหองเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการปรับสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มี
ระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีคุณภาพพอเหมาะพอเพีย งอยางเหมาะสม อาคารที่ติดตั้งระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรดังกลาวเรียกวา “อาคารศูนยคอมพิวเตอร”
หากจะนับวาระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน เปนหัวใจหลักของการทําธุรกิจก็ไมอาจที่
จะปฏิเสธได การสื่อสารหรือทํา ธุรกรรมทางธุร กิจผานคอมพิวเตอร ยอมตองมีขอควรระวังคือ
จะตองใหคอมพิวเตอรทํางานไดโดยไมมีขอผิดพลาดหรือขาดตกบกพรองใดๆ เพื่อปองกันขอมูลที่
ไดบันทึกไวสูญหายและเปนหลักประกันอยางหนึ่งในการทําธุรกิจ และขอมูลที่เก็บไวนี้เองก็จะเก็บ
เอาไวในเครื่องคอมพิวเตอรรักษาขอมูล ภายในอาคารศูนยคอมพิวเตอร สถานที่นี้เองยอมตองมีการ
ปองกัน ขั้น สูงไมใ หเกิด ไฟฟาดับหรือไฟฟาตกขณะที่ค อมพิวเตอรเ ครื่องหลัก กําลังมี การติดตอ
ขอมูลไปยังเครือขาย เพราะหากเกิดเหตุไฟฟาดับหรือกระแสไฟฟากระชากขัดของ อาจจะสงผลตอ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด จะทําใหขอมูลที่เก็บบันทึก ไวเสียหาย และอาจจะไม
สามารถกู ก ลั บคื น มาได ซึ่ งนั บเปน การเสีย หายทางธุร กิจ อย างรา ยแรง นั บไดว าอาคารศูน ย
คอมพิวเตอรเปนอาคารที่ตองการระบบแหลงจายไฟฟาที่มีความสะอาดและมีเสถียรภาพที่สุด
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ได เ ลื อ กเอาหั ว ข อ การเลื อ กระบบไฟฟ า สํ า รองต อ เนื่ อ ง (ยู พี เ อส) ภายในศู น ย
คอมพิวเตอรมาทําการศึกษา เพราะปจจุบันในหนวยงานที่รับผิดชอบอยูนั้น เปนศูนยคอมพิวเตอร
ของธนาคารแหงหนึ่ง และมีการเก็บขอมูลของการทําธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของธนาคารทุก
สาขาทั่วประเทศมาเก็บไว จึงจําเปนตองมีการพิจารณาในประเด็นตางๆ ในการเลือกระบบไฟฟา
สํ า รองต อ เนื่ อ ง (ยู พี เ อส) ได อ ย า งเหมาะสม สํ า หรั บ อาคารศู น ย ค อมพิ ว เตอร ข ององค ก ร
ขณะเดียวกันสถาบันตางๆ ในตางประเทศที่พิจารณามาตรฐานดานศูนยคอมพิวเตอร ไดแกสถาบัน
ผูผลิตและใหบริการดานเครื่องคอมพิวเตอร ผูผลิตและใหบริก ารดานสาธารณูปโภค ไดทําสรุป
ประสบการณ การทดลอง และการวิจัยดานตางๆ ออกเปนขั้นมาตรฐานสําหรับการใหบริการศูนย
คอมพิวเตอร ไวใชเปนมาตรฐานอางอิงในการที่จะกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรใหม และเลือก
ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ที่เหมาะสม สําหรับองคกรนั้นๆ เปนตน เนื่องจากเริ่มมีการ
แขงขันกันในดานการใหบริการศูนยคอมพิวเตอร ทั้งเปนสวนของหนวยงานประจําองคกรเองหรือ
เปดใหบริการหนวยงานภายนอก จึงมีการเรียนรูจากการถายทอดประสบการณและการสรางขั้น
มาตรฐาน (Tier I - IV) ในการพิจารณาเลือกระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
จากประสบการณและปญหาดานการปฏิบัติงานระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
ที่นํามารวมพิจารณาศึกษา ไดแก
1. ระบบ UPS แบบไดนามิกส ของธนาคารแหงหนึ่ง ติดตั้งใชงานมา 10 กวาปไมเคย
เกิดปญหาใดๆ แตคาใชจายลงทุนและการซอมบํารุงสูงกวาระบบอื่นๆ หลายเทาตัว
2. ระบบ UPS แบบ ตอขนาน (Redundant) ของธนาคารแหงหนึ่ง มีอยูหนึ่งเครื่อง
ชํารุดทําใหฉุดทั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่องลมไดทําใหไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดเปน
เวลานาน
3. ระบบ UPS แบบเครื่องเดี่ยว (Single UPS) ของธนาคารแหงหนึ่งชํารุด ตองทําการ
ปดซอมเปนเวลานาน เนื่องจากไมมีเครื่องสํารองตอขนาน (Redundant)
4. ระบบ UPS แบบ ตอขนาน (Redundant) และมีบายพาสอยูภายนอกของธนาคาร
แหงหนึ่งระบบมีเสถียรภาพดี แตก็ตองลงทุนคอนขางสูง เปนตน
จึงเปนที่มาของสารนิพนธ “การเลือกระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) สําหรับ
ศูนยคอมพิวเตอร” อยางเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึก ษาและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
รูปแบบตางๆ ที่องคกรขนาดใหญตางๆ ในประเทศไทยนิยมเลือกใชงาน

3

PU

D

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาจะพิจารณาที่พิกัดกําลังไฟฟา (เอาทพุท) ที่เทากันจํานวน 5 รูปแบบ (A – E)
ดังนี้
A. เครื่องเดี่ยว (Single UPS)
B. หลายเครื่องตอขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภายใน (Active redundancy with
modular UPS units: internal static bypass)
C. หลายเครื่องตอขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภายนอก 1 ชุด (Active redundancy
with centralized static-switch cubicle: single external static bypass)
D. หลายเครื่องตอขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภายนอก 2 ชุด (Active redundancy
with double static-switch cubicle: multiple external static bypass)
E. แบงเปน 2 กลุมเครื่องจายกระแสไฟฟาหรือการสํารอง 100 เปอรเซ็นต (Redundant
distribution with static transfer switch)
และมีปจจัยหลัก 3 ดานในการพิจารณาศึกษาและเปรียบเทียบ ไดแก
1. คุณภาพระบบไฟฟา (power quality)
2. การซอ มบํ ารุ ง ความน าเชื่อ ถือ และความพรอ มในการใชง านของระบบอยา ง
ตอเนื่อง (maintenance, reliability and availability)
3. ความสามารถขยายพิกัดของระบบและการลงทุน (expansion and investment)
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 เพื่ อ เป น แนวทางเบื้ อ งต น สํ า หรั บ การพิ จ ารณาเลื อ กระบบไฟฟ า สํ า รอง (ยู พี เ อส)
ที่เหมาะสมตามความตองการของศูนยคอมพิวเตอรแตละแหง
1.4.2 เปนขอมูลประกอบในการบริหารงานดานตางๆ เชน การปรับปรุง การวางแผน การกําหนด
นโยบาย และการพัฒนางานในองคกรดานการเตรียมระบบไฟฟาสํารองขององคกรได
1.4.3 ลดปญ หาความเสี่ย ง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น กับระบบคอมพิวเตอรสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

D

ในการศึกษาการเลือกระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) สําหรับศูนยคอมพิวเตอรได
นําทฤษฎีความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของมาใชเปนขอมูลอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการทําการศึกษา
ซึ่งมีแนวคิดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

PU

2.1 คุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality)
คุณภาพกําลังไฟฟาเปนเรื่องของความแนนอนในการจายกําลังงานไฟฟาจากแหลงจาย
นิย ามของคุณ ภาพไฟฟ า หมายถึ ง ลั ก ษณะของกระแสไฟฟ า แรงดัน ไฟฟ า และความถี่ ข อง
แหลงจายไฟ ในสภาวะปกติที่ไมทําใหอุปกรณ หรือ เครื่องใชไฟฟา มีการทํางานที่ผิดพลาด หรือ
เสียหาย ในปจจุบันเรื่องของคุณภาพกําลังไฟฟาเปนที่สนใจและนํามาพิจารณากั นมาก เนื่องจาก
สาเหตุใหญๆ คือ กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่มีเทคโนโลยีสูง
ซึ่งมีความไวในการตอบสนองตอคุณภาพกําลังไฟฟามากกวาในอดีต โดยเฉพาะอุ ปกรณประเภท
อิเล็กทรอนิกสกําลัง การเพิ่มขึ้นของอุปกรณไฟฟาในการปรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟา
ซึ่งจะทําใหเกิดฮารมอนิกที่สูงมากขึ้นในระบบกําลัง ระบบไฟฟาในปจจุบันมีการตอเชื่อมโยงถึงกัน
ถาสวนใดสวนหนึ่งของระบบมีปญหาหรือจาย ฮารมอนิกเขาสูระบบ จะทําใหอุปกรณหรือระบบ
ขางเคียงไดรับผลกระทบดวยและมีผลกระทบตอการทํางานของระบบที่เปนอยู เปนตน
สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาที่ทําใหคุณภาพกําลังงานไฟฟาเสียไปนั้นเราอาจ
จะแบงแยกสาเหตุออกไดหลายรูปแบบเชน ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟาผา ความผิดพลาดใน
ระบบสงกําลังของแหลงจายไฟฟาหลัก การทํางานของอุปกรณประเภทสวิตชิ่ง (Switching) การ
ทํางานของอุปกรณประเภทไมเปนเชิงเสน การตอกราวด (Grounding) ในระบบไมถูกตอง เปนตน
เมื่อเกิดปญหาเกี่ย วกับคุณภาพของกําลังงานไฟฟาขึ้นยอมจะทําให ลัก ษณะของรูปคลื่น แรงดัน
กระแส ตลอดจนความถี่ของระบบไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเราเรียกรวมวา
เปน “มลภาวะทางไฟฟา (Electrical Pollution)” ดังนั้นเราสามารถนิยาม และพิจารณาถึงมลภาวะ
ทางไฟฟาไดดังนี้
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2.2 มลภาวะทางไฟฟา ( Electrical Pollution )
คือ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟา แลวทําใหเครื่องใชไฟฟา หรือ โหลด ไม
สามารถทํางานไดอยางปกติ หรือ อาจเกิดปญหาใหโหลดเสียหายได โดย เราสามารถแบงมลภาวะ
ทางไฟฟาที่เกิดขึ้นในระบบสายสงกําลังแบบ 220โวลตอารเอ็มเอส (VRMS) ความถี่ 50 เฮิรตซ
(Hertz) ออกตามลักษณะได 10 ประเภท คือ
ไฟเกิน (Over Voltage) เปนสภาวะที่แรงดันไฟฟามีคาสูงเพิ่มขึ้นเปนระยะเวลานาน
โดยอาจจะมีสาเหตุตางๆกัน เชน เกิดจากตําแหนงใชงานที่ใกลแหลงจายไฟฟา เกิดจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟา เกิด จากการปลดโหลดขนาดใหญออกจากระบบ การสวิต ชิ่งตัวเก็บประจุเขาระบบ หรือ
การปรับแท็บ (Tab) ของหมอแปลงไมเหมาะสม เปนตน

รูปที่ 2.1 รูปคลื่นของแรงดันไฟเกิน

ไฟตก (Under Voltage) เปนสภาวะที่แรงดันไฟฟามีคาลดต่ําลงเปนระยะเวลานาน โดย
อาจจะเกิดไดจากหลายสภาวะ เชน การใชกําลังงานไฟฟาจากแหลงกําลังงานสูง ตําแหนงใชงานอยู
ไกลจากแหลงจายไฟฟา เกิดจากการตอโหลดขนาดใหญเขาสูระบบ การสวิตชิ่งตัวเก็บประจุออก
จากระบบ เปนตน

รูปที่ 2.2 รูปคลื่นของแรงดันไฟตก

7
ไฟดับ (Blackout หรือ Sustained Interruptions) เปนสภาวะที่แหลงจายกําลังงานทาง
ไฟฟาหยุด จายกําลังงานทํา ใหไมมีแรงดั น ปรากฏในสายกําลัง โดยอาจจะมีสาเหตุเกิ ด มาจาก
แหลงจายกําลังงานไดรับความเสียหาย หรือ มีการลัดวงจรในสายกําลัง ทําใหอุปกรณปองกันมีการ
ตัดวงจรแหลงจายไฟออกถาวร

D
รูปที่ 2.3 รูปคลื่นของแรงดันไฟดับ

PU

ไฟกระชาก (Surge หรือ Spike) และ การออสซิลเลต (Oscillate) สภาวะไฟกระชากเปน
สภาวะที่แ รงดั น สูง ขึ้น ทั น ที ซึ่ งมัก จะมี สาเหตุม าจากปรากฏการณ ธรรมชาติ เช น ฟ าผา และ
มักเปนสาเหตุใหเครื่องใชไฟฟาเสียหายทันที

รูปที่ 2.4 รูปคลื่นของแรงดันไฟกระชาก

สว นสภาวะการออสซิ ลเลตเป น ปรากฏการณที่แ รงดั น หรือ กระแส มีคา สูงอยา ง
ทันทีทันใด โดยมีการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทั้งขั้วบวกและลบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลงความถี่
ดังแสดงในรูปที่ 2.5
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รูปที่ 2.5 รูปคลื่นของแรงดันที่เกิดออสซิลเลตชั่วขณะ
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ไฟตกชั่วขณะ (Voltage Sag) เปนปรากฏการณที่แรงดันไฟฟาขาดหายไปในชวงเวลา
สั้นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานมอเตอรขนาดใหญ ซึง่ ตองการกระแสสูงกวาปกติประมาณ 10 เทา
ในขณะเริ่มทํางาน ทําใหมีผลกับอุปกรณ หรือ เครื่องใชไฟฟาที่ตองการความตอเนื่องของแรงดัน
เชน เครื่องคอมพิวเตอร โดยอาจจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหยุดทํางาน (Hang) หรือ เกิดการรีเซ็ต
(Reset) ได

รูปที่ 2.6 รูปคลื่นของแรงดันไฟตกชั่วขณะ

ไฟเกินชั่วขณะ (Voltage Swell) เปนปรากฏการณที่แรงดัน ไฟฟาสูงขึ้น ในชวงเวลา
สั้นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานของชุดตัวเก็บประจุ (Capacitor Bank) ทําใหมีผลกับอุปกรณ
หรือ เครื่องใชไฟฟาที่ตองการความตอเนื่องของแรงดัน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โดยอาจจะทําให
เครื่องคอมพิวเตอรหยุดทํางาน (Hang) หรือ เกิดการรีเซ็ต (Reset) ไดเชนเดียวกัน
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รูปที่ 2.7 รูปคลื่นของแรงดันไฟเกินชั่วขณะ
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ไฟดับชั่วขณะ หรือ ไฟกระพริบ (Short Interruption) เปนปรากฏการณที่แรงดันไฟฟา
ขาดหายไปในชวงเวลาสั้นๆ ซึง่ อาจจะเกิดขึ้นจากการลัดวงจรภายในระบบ ทําใหอุปกรณปองกัน
ทําการตัดวงจรชั่วคราว ทําใหอุปกรณ หรือ เครื่องใชไฟฟาหยุดทํางานได

รูปที่ 2.8 รูปคลื่นของแรงดันไฟกระพริบ

ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform Distortion) เปนปรากฏการณที่ลักษณะของ
รูปคลื่นมีการเบีย่ งเบนไปจากคลื่นไซน ซึ่งอาจจะเกิดจาก องคประกอบไฟตรง (DC Offset) ฮารมอนิก
(Harmonic) คลื่ น แบบน็ อ ตช (Notch) สั ญ ญาณรบกวน (Noise) และ อิ น เตอร ฮ าร ม อนิ ก
(Interharmonic) มักจะเกิดจากสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) หรือ สัญญาณวิทยุความถี่
สูง ( RFI ) จากเครื่องใชไฟฟา หรือ ปรากฏการณธรรมชาติ เชน โหลดไมเปนเชิงเสน เครื่องเชื่อม
ไฟฟา สวิตชเครื่องสงสัญญาณวิทยุกําลังสูง หรือ ฟาผา เปนตน ซึ่งสัญญาณรบกวนจะถูกเหนี่ยวนํา
กับสายสงกําลังทําใหสัญญาณแรงดันมีรูปคลื่นไมเรียบสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
ประมวลผล หรือ การสื่อสารขอมูลได ซึ่งเราอธิบายลักษณะความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นแบบตางๆ
ไดดังนี้
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องคประกอบไฟตรง ( DC Offset ) – เปนปรากฏการณที่เกิดความไมสมมาตรของ
รูปคลื่น ทําใหคาเฉลี่ยของรูปคลื่น มีคาไมเปนศูนย ซึ่งก็คือคาของแรงดัน ไฟตรงที่ปรากฏอยูใ น
ระบบ ผลของแรงดันไฟตรงนี้จะทําใหเกิดความสูญเสียในรูปความรอนที่หมอแปลงและ ระบบสง
กําลังได

D

รูปที่ 2.9 รูปคลื่นของแรงดันที่มีองคประกอบของแรงดันไฟตรง
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ฮารมอนิก (Harmonic) – คือองคประกอบของสัญญาณที่มีรูปรางเปนไซนที่มีความถี่
เปนจํานวนเต็มเทาของความถี่ที่สัญญาณหลักมูล (fundamental frequency) เชน ความถี่ในระบบ
ไฟฟาบานเรามีคา 50 เฮิรตซ ฮารมอนิกของสายกําลังจะมีคาความถี่ตางๆขึ้นอยูกับอันดับของฮารมอ
นิก เชน ฮารมอนิก อันดับ3 (3rd Harmonic) จะมีความถี่เทากับ 150 เฮิรตซ ฮารมอนิกอัน ดับ 5
(5th Harmonic)จะมีความถี่เทากับ 250 เฮิร ตซ เปนตน ซึ่งเมื่อมีองคประกอบที่ฮารมอนิกตางๆ
ปะปนเขามาในระบบจะสงผลใหรูปคลื่นของแรงดัน หรือ กระแส มีขนาดและเฟสเปลี่ยนไป หรือที่
เราเรียกวาเกิดความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Distortion Waveform) นั่นเอง มักจะเกิดในระบบไฟฟาที่
มีก ารใชงานโหลดที่ไ มเปน เชิงเสน ปรากฏการณเชน นี้ จ ะมีผลใหอุปกรณไฟฟ าบางประเภท
หยุ ด ทํ างาน หรื อทํ างานผิด พลาด และ อาจสร างความเสี ย หายกั บโหลด เช น มอเตอร ได ถ า
องคประกอบของฮารมอนิกมีขนาดใหญมาก

รูปที่ 2.10 รูปคลื่นกระแสของแหลงจายที่มีฮารมอนิกปะปนของวงจรเรียงกระแสแบบ 3 เฟส

11
รูปคลื่น แบบน็อตช (Notch) – เปนสัญ ญาณรบกวนประเภทหนึ่งคลายกับสัญญาณ
รบกวนแบบทรานเซี้ย น (Transient) ที่มีการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มักจะเกิดจากการใชงานวงจร
อิเล็กทรอนิกสกําลังที่มีการสับเปลี่ยนกําลังงานจากแหลงจาย โดยอาจสงผลรบกวนการทํางานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส อื่นๆ ใหทํางานผิดพลาดได

D
รูปที่ 2.11 รูปคลื่นของแรงดันที่มีการเกิดน็อตช
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สัญญาณรบกวน (Noise) – เปนปรากฏการณที่เกิดสัญญาณไฟฟาที่ไมตองการ และมี
ความถี่ต่ํากวา 200 kHz ปะปนเขามาในสัญญาณของแรงดัน หรือ กระแสในสายกําลัง ซึ่ง อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการที่ระบบไฟฟาไมมีการตอสายลงดิน (Grounding) ที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งอาจเกิด
รวมกับความผิดพลาดทางไฟฟาแบบอื่นดวย ในขณะที่มีการใชงานอุปกรณสวิตชิ่งอื่นๆ ในระบบ
ผลของสัญญาณรบกวนอาจจะทําใหวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร
ทํางานผิดพลาดหรือหยุดทํางานได ลักษณะของสัญ ญาณรบกวนในสายกําลังแสดงตัวอยางรูปที่
2.12

รูปที่ 2.12 รูปคลื่นของสัญญาณรบกวนของแรงดันที่สายกําลังในสภาวะไฟตก

แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) เปนปรากฏการณที่มีการเปลี่ยนแปลงของคา
แรงดันอยางตอเนื่องดังรูปที่ 2.13 โดยอาจจะเกิดไดจากการเชื่อมไฟฟา
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รูปที่ 2.13 รูปคลื่นของแรงดันกระเพื่อม
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การเปลี่ยนความถี่ (Frequency Variation) เปนปรากฏการณที่ความถี่ของระบบไฟฟามี
คาเปลี่ยนแปลงจาก 50 เฮิรตซดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่งมักจะมีผลมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอการทํางานของโหลดประเภทเชิงกลอยางมาก เนื่องจากมีก ารทํางานสัมพัน ธกับ
ความถี่

รูปที่ 2.14 รูปคลื่นของแรงดันที่มีการเปลี่ยนความถี่

จากปญหา “มลภาวะทางไฟฟา (Electrical Pollution)” ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟานั้นเรา
สามารถแกไขและลดปญหาไดดวยการติดตั้งเครื่องระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) เขาไปใน
ระบบเพื่อทําการปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟาไดอยางเหมาะสม

2.3 ระบบ UPS
ปจจุบันระบบ UPS นิยมใชกันอยางแพรหลาย ชื่อเรียกเต็มๆ คือ Uninterruptible Power
Supply ความหมายของระบบแปลไดต รงตั ว คือ ระบบจ า ยไฟฟ ากํ าลั งชนิ ด จ ายได ตอ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา โดยไมมีก ารกระพริบของไฟฟาเมื่อกระแสไฟฟาดับลง “UPS” เปน อุปกรณชนิด
แหลงจายกําลังงานไฟฟาประเภทหนึ่ง ที่ชวยใหอุปกรณสามารถมีกําลังงานไฟฟาใช และ ทํางานได
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดมีการออกแบบใชงานมาเปนเวลานานแลว แตในสมัยกอนเราใชงาน UPS เปน
อุปกรณเสริมพิเศษเพื่อแกไขคุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality) โดยมักจะมีการใชเฉพาะงานที่
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จําเปน เชน ในระบบเครื่องมินิคอมพิวเตอร ในเครื่องมือแพทย ในเครื่องมือวัดเก็บคาที่ใชเวลานาน
เปนตน และยังไมเปนที่รูจักแพรหลายมากนักเนื่องจากราคาสูง แตในปจจุบันซึ่งนับไดวาเปนยุค ไอ
ที ไดมีการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากในระบบบริษัท และ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ตามบานกันมากขึ้น อีกทั้งปจจัยทางดานราคาที่คอนขางต่ําของ UPS ในปจจุบัน ยิ่งสงเสริมใหความ
ตองการใชงาน UPS มีเพิม่ มากขึ้น ดังนั้นเมื่อพูดถึงคําวา UPS เรากลาวไดวาแทบจะไมมีใครที่ไม
รูจัก แตสําหรับโครงสรางและการทํางานของ UPS ยังไมเปนที่รูกันมากนัก สําหรับ UPS ที่มีขายใน
ตลาดที่แทจริงแลวมี 2 ระบบใหญๆแบงตามลักษณะของแหลงกําลังงานคือ
1. โรตารี่ UPS (Rotary Uninterruptible Power Supply) หรือ ไดนามิกส UPS (Dynamic
Uninterruptible Power Supply) ซึ่งใชพลังงานจากแหลงน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อแปลงเปนพลังงาน
ไฟฟา เนื่องจากในอดีตอุปกรณเพาเวอรอิเล็กทรอนิกสยังไมแพรหลาย โดยในสภาวะปกติไฟฟา
สวนหนึ่งจะถูกเก็บไวใน Fly Wheel และเมื่อไฟฟาดับ เครื่องยนตตนกําลังจะถูกเดินเครื่องทันที
และจายกระแสไฟฟาออกมาอยางตอเนื่องในลักษณะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา

รูปที่ 2.15 Dynamic UPS

2. สเตติก UPS(Static Uninterruptible Power Supply) ซึ่งมี แบตเตอรี่เ ปน แหล ง
พลังงานไฟฟา หลักการทํางานคือ ในสภาวะปกติไฟฟาจากการไฟฟาจะถูกแปลงจากกระแสสลับ
(AC) เปนกระแสตรง (DC) เพื่อเก็บพลังงานไฟฟาไวใน แบตเตอรี่ ขณะเดียวกันจะมีเครื่องแปลง
ไฟฟากระแสตรงไปเปนกระแสสลับ จายตอไปยังอุปกรณไฟฟาหรือคอมพิวเตอร เมื่อไฟฟาดับ
พลังงานจากแบตเตอรี่ จะถูกจายออกไปในทันที อยางตอเนื่อง ระยะเวลาสํารองพลังงานไดยาวนาน
ขนาดไหนขึ้นอยูกับขนาดของแบตเตอรี่
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รูปที่ 2.16 Static UPS และแบตเตอรี่
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2.4 Reliability and Availability
ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมและสารสนเทศในประเทศไทยไดเจริญรุดหนาอยางเห็น
ไดชัด สงผลใหระบบไฟฟาสํารองมีความจําเปนอยางมาก เนื่องจากตองการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ดังนั้นการเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) โดยทั่วไปวิศวกร มักจะพิจารณาในปจจัย
ของ Reliability หรือเสถียรภาพของอุปกรณ ซึ่งในความเปนจริงแลวนอกจาก Reliability แลวนั้น
มีปจจัยที่ควรคํานึงถึงมากกวา คือ Availability
Reliability หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ หรือระบบที่จะทํางานไดตาม Function
ที่ตองการในสภาพแวดลอมและชวงเวลาที่กําหนดไว วิธีการตรวจสอบวาอุปกรณหรือระบบนั้นมี
Reliability หรือไม เราสามารถพิจารณาจากมาตรฐานตาง ๆ ที่อุปกรณหรือระบบนั้นไดรับดวย เชน
มาตรฐานการผลิตของตัวเครื่อง UPS หรือแมกระทั่งวัสดุที่ใ ชผลิต เปนตน ซึ่งอุปกรณตาง ๆ มี
โอกาสที่จะเสียได นอกจากนี้ Reliability ยังเปนปจจัยที่สัมพันธกับ MTBF (Mean Time Between
Failure) ถาคาของ MTBF มากเทาไหรแปลวาอุปกรณนั้นมี Reliability สูงเทานั้น
MTBF (Mean Time Between Failure) หมายถึงอายุการใชงานเฉลี่ยของอุปกรณ ซึ่งมี
การคํานวณมาจาก
MTBF = UT/F
 = 1/ MTBF
โดย U = จํานวนอุปกรณที่นํามาใชทดสอบ
T = เวลาในการทดสอบ (ชั่วโมง)
F = จํานวนอุปกรณที่เสียในระหวางทดสอบ
 = อัตราการเสีย

15
ความสัมพันธระหวาง Reliability กับ Availability
Availability หมายถึงโอกาสหรือความพรอมที่สามารถใชงานของระบบไดตามเวลาที่
ตองการ เราสามารถเดินระบบไดตามเวลาที่เราตองการ หรือ ในกรณีที่ระบบมีปญหา ตองสามารถ
แกไขและเดินระบบไดตามเวลาที่ยอมรับได ซึ่งมีความสัมพันธกับ Reliability และ MTBF ดังนี้
Availability (%) =

MTBF
( MTBF  MTTR  MTPM )

x 100
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MTTR (Mean Time To Repair) หมายถึง เวลาเฉลี่ยในการแกไขหรือกูระบบใหกลับมา
ใชงานไดเหมือนเดิม
MTPM (Mean Time for Preventive Maintenance) หมายถึง เวลาเฉลี่ยในการซอมบํารุง
ตอชวงเวลาหนึ่ง
Downtime ชวงเวลาที่เครื่องหรือระบบเสียใชงานไมได ตองปดทําการเครื่องหรือระบบ
โดยอยูในระหวางเวลาซอมแซมแกไข (MTTR) และอยูในระหวางเวลาบํารุงรักษา (MTPM)
สมมติวา คํานวณหาคา ความพรอมในการใชงานของระบบได Availability = 95 %
แสดงวาเกิดเวลาที่เครื่องหรือระบบเสียใชงานไมได Downtime = 5 %
ซึ่งเครื่อง หรือระบบใด ๆ ก็ตามหากเกิดการเสียชํารุดบอยครั้ง (MTTR) หรือ ระบบใดก็
ตามตองปดเครื่องหรือระบบในการทําการบํารุงรักษาเปนระยะเวลานาน (MTPM) เกิด เปนเวลา
สูญเสีย Downtime เปนระยะเวลานาน จะสงผลใหเกิดเปนมูลคาความสูญเสียที่สูง (Downtime loss
cost) ตามระยะเวลาที่เกิด Downtime แสดงวาระบบนั้นมีคา Availability ที่ไมสูงดีพอ เปนตน

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทําสารนิพนธ ไดอางอิง บทความ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีและตําราอางอิงจาก
องคก รสถาบัน มาตรฐาน ตางๆ และ บทความผลงานวิจั ย ในการนํามาใชวิเคราะห ขอมูลงาน
สารนิพนธฉบับนี้ ดังนี้
งานสัมมนา Security Awareness Training (CAT Telecom) ธนันต สัตยภิวัฒน (2547)
ไดอธิบายถึงตนทุนการสูญเสียตางๆ (Downtime loss cost) ซึ่งจะมีทั้งในสวนที่เปนรูปธรรม และ
เปนนามธรรม
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รูปที่ 2.17 แสดงขอมูลการเกิดการสูญเสียหากระบบเกิดการหยุดทํางาน (Downtime loss cost)

ที่มา : งานสัมมนา Security Awareness Training (CAT Telecom) ธนันต สัตยภิวัฒน (2547)

Uninterruptible Power Supplies (European Guide) CEMEP (2007 : 11) ไดทําวิจัยกลาวถึง
วาถาเกิดอุบัติเหตุทางแหลงจายไฟฟา จะเกิดตนทุนการสูญเสีย (Downtime loss cost) ของธุรกิจ
ตางๆ เทียบตอชั่วโมง
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รูปที่ 2.18 แสดงสัดสวนของตนทุนการสูญเสีย (Downtime loss cost) ของธุรกิจตางๆ เทียบตอชั่วโมง
ที่มา : Uninterruptible Power Supplies (European Guide) (CEMEP) European Committee of
Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics (2007 : 11)

PU

สถาบัน Uptime Institute’s Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance
(2006) ไดแบง Class คุณภาพศูนยคอมพิวเตอรจาก รูปแบบงานสาธารณูปโภค ออกเปน 4 ระดับ
Tier Classifications คือ
Tier I : วงจรการจายกําลังไฟฟาและการทําความเย็น เพียงชุดเดียว และไมมีเครื่อง
สํารองตอขนานในระบบ : Single path for power and cooling distribution, no redundant components,
99.671% availability.
Tier II : วงจรการจายกําลังไฟฟาและการทําความเย็น เพียงชุดเดียว โดยมีเครื่องสํารอง
ตอขนานในระบบ : Single path for power and cooling distribution, redundant components, 99.741%
availability.
Tier III : มีวงจรการจายกําลังไฟฟาและการทําความเย็น สองชุด โดยมีอยูหนึ่งชุด(แอค
ทีฟ) สามารถสํารองกําลังไฟฟาใหกับระบบได และมีเครื่องสํารองตอขนานในระบบ สามารถซอม
บํารุงไดอยางตอเนื่อง : Multiple power and cooling distribution paths, but only one path active,
redundant components, concurrently maintainable, 99.982% availability.
Tier IV : มีวงจรการจายกําลังไฟฟาและการทําความเย็น สองชุด โดยทุกชุด(แอคทีฟ)
สามารถสํารองกําลังไฟฟาใหกับระบบได และมีเครื่องสํารองตอขนานในระบบ สามารถซอมบํารุง
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ไดโดยไมมีขอผิดพลาด : Multiple active power and cooling distribution paths, redundant components,
fault tolerant, 99.995% availability.
ตารางที่ 2.1 แสดงขอมูลคุณลักษณะ ของ Tier Classifications I-IV

D

ที่มา : (White Paper) The Uptime Institute’s Tier Classifications Define Site Infrastructure
Performance (2006 : 5)

PU

ตารางที่ 2.2 แสดงขอมูลคุณลักษณะของการตอวงจร UPS รูปแบบตางๆ โดยอางอิงสถาบัน
(Uptime Institute’s) Tier Classifications I-IV และตนทุนการลงทุนตอ Rackของศูนย
คอมพิวเตอร

ที่มา : เอกสาร (White Paper # 75) American Power Conversion (APC) Comparing UPS System
Design Configurations (2005 : 4)
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ตารางที่ 2.3 แสดงขอมูลคุณลักษณะ ของ Tier Classifications I-IV
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D
ที่มา : (White Paper) The Uptime Institute’s Tier Classifications Define Site Infrastructure
Performance (2006 : 9)

20

PU

D

White Paper # 75 American Power Conversion (APC) Comparing UPS System Design
Configurations “Choosing the Right Configuration” (2005 : 18-19) มีขอพิจารณาในการเลือกระบบ
ไฟฟาสํารอง UPS ดังนี้
1. ในการพิจารณาเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ใหพิจารณาตนทุนของการเลือก
ลงทุนในระบบนั้นๆ เทียบกับ ตนทุนความสูญเสีย หากเกิดระบบหยุดทํางาน (Downtime loss cost)
องคกรใดมีตนทุนความสูญเสียสูง ควรเลือกระบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูง (Cost / Impact of downtime)
2. แตละองคกรที่มีรูปแบบการดําเนินการทางธุรกิจ ที่แตกตางกันยอมมีความเสี่ยงใน
ขบวนการการปฏิบัติงาน การผลิต และในการดําเนิน ธุร กิจแตกตางกัน ความตองการดานการ
บริหารความเสี่ยงแตกตางกัน (Risk Tolerance)
3. องคกรใดที่สามารถปดทําการบํารุงรักษาระบบได หรือ ปดทําการระบบในชวงนอก
เวลาทําการได ยอมเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่แตกตางจาก องคกรที่ตองเปดทําการตลอด
24 ชั่วโมง และตองเลือกระบบที่สามารถเขาถึงการบํารุงรักษาได ขณะที่ยังเปดระบบใหบริการอยู
ไดเปนปกติ (Availability Requirements)
4. เครื่องคอมพิวเตอรสมัยใหม ทันสมัย ปจจุบันตองการ ระบบไฟฟาชนิด 2 แหลงจาย
เพื่อ เป น การสํ ารองกํ า ลั งไฟฟา ซึ่งกั น และกั น ดัง นั้น ในการพิ จ ารณาเลื อกระบบไฟฟา สํา รอง
(ยูพีเอส)สําหรับศูนยคอมพิวเตอร ตองพิจารณาโหลดที่เปนเครื่องคอมพิว เตอรดวยวาเปน ชนิด
ตองการ Single Source หรือ Dual Source เพื่อเหมาะสมกับแหลงจายไฟฟาสํารอง (Types of loads)
5. ในการเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ตน ทุน คาใชจายเปน หัว ขอหนึ่งที่ตอง
พิจ ารณาด ว ย คือ การที่ จ ะเลือ กระบบที่ มีก ารขนานเครื่ องแบบธรรมดา (N+1) และ ได ค วาม
นาเชื่อถือของระบบ (Availability) ระดับหนึ่งเหมาะสมกับองคกร ซึ่งคาใชจายลงทุนจะไมสูงมาก
แตหากองคก รใดพิจารณาแลวว าตองการความนาเชื่อถือ (Availability ) สูงมากๆ เนื่องจากไม
ตองการใหเกิด Downtime สูง ก็จะตองพิจารณาเลือกลงทุนระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) อีกรูปแบบ
หนึ่ง 2(N+1) ซึ่งก็ตองยอมรับในคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย (Budget)
White Paper # 75 American Power Conversion (APC) สามารถสรุปการพิจารณาเลือก
ระบบ UPS สรุปอยางเหมาะสมโดยใช Flow Chart ดังนี้

21

PU

D
รูปที่ 2.19 แสดงขอมูลในการพิจารณาเลือกระบบ UPS แบบตางๆ

ที่มา : เอกสาร (White Paper # 75) American Power Conversion (APC) Comparing UPS System
Design Configurations ( 2005 : 20 )
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An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550)
บทความในการทําวิจัยระดับปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
สารนิพนธ ฉบับนี้ไดอางอิงหัวขอและหลักการตางๆนํามาใชรวมในการวิเคราะหขอมูล
อธิบายสรุปการเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ในจุดที่ เหมาะสมตามเงื่อนไขของแตละศูน ย
คอมพิวเตอร โดยขอมูลหลักเปนการเปรียบเทียบรูปแบบของศูนยคอมพิวเตอรในระดับ Tier III
เปรียบเทียบกับ Tier IV โดยมีรูปแบบและหลักการพิจารณาตางๆ ดังนี้
การสูญเสียทางธุรกิจ (Downtime loss cost) ไมเพียงเฉพาะตนทุนการกูระบบและขอมูล
เทานั้นแตยังรวมถึงความสูญเสียชื่อเสียงและภาพลัก ษณองคก ร คาปรับและการเสีย โอกาสทาง
ธุร กิ จ โดยความพร อ มและความน า เชื่ อถื อ ของระบบไฟฟ า ของศูน ย ค อมพิ ว เตอร ขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบอุปกรณทางไฟฟาและเครื่องกลหลายๆสวนประกอบกัน การเพิ่มประสิทธิภาพความ
นาเชื่อ ถือ ให กับศู น ย ค อมพิ ว เตอร ดว ยการตอ ขนานเครื่ อง (Redundancy) เปน การเพิ่ มความ
นาเชื่อถือของระบบจากเครื่องเดี่ยวๆ ก็จริงแตก็ตองลงทุนเพิ่มเป น สองเทาดวยเชนกัน จึงเปน ที่
ถกเถียงกันระหวางผูลงทุน และ ฝายจัดการดานไอทีถึงจุดที่เหมาะสมดานความนาเชื่อถือของระบบ
ที่ตองการกับเม็ดเงินลงทุนที่ตองดําเนินการ โดยใชหลักการที่วาการดําเนินการทางธุรกิจที่แตกตาง
กันยอมพิจารณาความเสี่ยงและความตองการความนาเชื่อถือของระบบที่แตกตางกัน
จากบทความไดใชขอมูลความพรอมและความนาเชื่อถือ Reliability Block Diagram
(RBD) จาก IEEE 493 Gold book (Roczen 2004) มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางศูนย
คอมพิวเตอร มาตรฐาน Tier III กับ Tier IV การเพิ่มความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบดวย
การปรับปรุงติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณและเทคโนโลยี สามารถเพิ่ม Availability ไดซึ่งความพรอมใน
การใชงานของระบบไดอยางตอเนื่อง Availability คือเปาหมายในการปรับปรุง ดวยการออกแบบ
ใหมีการขนานเครื่อง Redundancy ( N+1) ในมาตรฐาน Tier III และ 2(N+1) ในมาตรฐาน Tier IV
ความสูญเสียทางธุรกิจ ( Downtime loss cost) ขึ้นอยูกับความถี่และระยะเวลาของการ
เกิด Downtime ตัวอยางการเกิดการหยุดทํางาน Downtime 1 ชั่วโมง ตลาดหุนอาจสูญเสียถึง 6.45 M$
การสูญเสียการทําธุรกรรม Online Transaction 2.6 M$ (มนตรี วิบูลยรัตน, 2550 : 1)
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ตารางที่ 2.4 คา Availability MTTR MTBF ของรายการอุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งในศูนยคอมพิวเตอร

PU

D
ที่มา : An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550 : 2)
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Tier IV System Availability = 99.9950 %

Tier III System Availability = 99.9820 %

รูปที่ 2.20 RBD เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานศูนยคอมพิวเตอร Tier IV กับ Tier III

ที่มา : An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550 : 5)

เอกสาร Introduction to Maintenance & Reliability ดร.สมภพ ตลับแกว (2549) ความพรอม
ในการใชงานและความนาเชื่อถือของอุปกรณในรูปแบบการตอวงจรตางๆ มีขอพิจารณาดังนี้
อุปกรณที่ตอกันแบบอนุกรม (Series) มีความพรอมและความนาเชื่อถือของอุปกรณ
โดยรวมลดลง
อุปกรณ 1(A 1)

อุปกรณ 2(A 2)

System Availability = A1 * A2 … An

อุปกรณ n(A n)

25
อุปกรณที่ตอกันแบบขนาน (Parallel) มีความพรอมและความนาเชื่อถือของอุปกรณ
โดยรวมเพิ่มขึ้น
อุปกรณ 1(A 1)
อุปกรณ 2(A 2)
อุปกรณ n(A n)

D

System Availability = 1 - [ (1 - A1)(1 - A2) … (1 - An) ]

PU

ขอแตกตางคุณลักษณะการลงทุน และAvailability ของศูนยคอมพิวเตอร Tier III – Tier IV
ที่ก ารพิจ ารณาพื้ น ที่ศูน ยค อมพิว เตอร 25,000 ตารางฟุต (2,322 ตารางเมตร) มูลคาการลงทุน
แตกตางกันถึง 5 ลานเหรียญสหัรฐ หรือ 175 ลานบาท ( 1 $ = 35บาท) หรือ
1. มูลคาการลงทุนTier III – IV แตกตางกัน 75 ลานบาท ที่การพิจารณาพื้นที่ ศูนย
คอมพิวเตอร 1,000 ตารางเมตร
2. Downtime แตกตางกัน / ป 1.6 – 0.4 = 1.2 ชั่วโมง
3. Availability แตกตางกัน 99.9950% - 99.9820% = 0.0130% ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ขอแตกตางคุณลักษณะการลงทุน และ Availability ของศูนยคอมพิวเตอร

ที่มา : An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550 : 3)

26
ความสูญเสียทางธุรกิจ เปนผลมาจากปจจัยตางๆประกอบกันไดแก การเลือกลงทุนใน
แตละระดับของศูนยคอมพิวเตอร Tier I-IV ซึ่งมีระดับความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบ
Availability ที่ตองการแตกตางกัน โดยใชหลักของความคุมทุน (Return of Investment) ในการ
พิจารณาดังนี้

PU
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การพิจารณาตนทุนตางๆ Downtime Cost , Investment Cost ชื่อเสียง Reputation (R)
ภาพลักษณองคกร Goodwill (G) เปนองคประกอบสําคัญที่นํามาคํานวณเปนตนทุนความสูญเสีย
ดวยซึ่งเปนไปตาม สมการที่ (1) ดังนี้
R + G + ( . t. L ) ≥ C สมการที่ (1)
R
: มูลคาความสูญเสียดานชื่อเสียง (Business losses in term of reputation
and business accountability (Subjective)
G
: มูลคาความสูญเสียดานภาพลักษณองคกร ( Lost reliable relation with
partners and suppliers (Goodwill-Subjective)

: ความถี่ในการเกิดเหตุ Downtime (Frequency of interruption occurrence
per year)
t
: ระยะเวลาในการเกิด Downtime (Duration of interruption at least an hour per
occurrence; integer number)
L
: มูลคาความสูญเสียเฉลี่ยตอชั่วโมงในแตละประเภทธุรกิจ Cost of business
lost per hour of occurrence (Estimated average costs of an hour of down
time)
C : มูลคาการลงทุนทีแ่ ตกตางกัน Cost trade off between Tier III and Tier IV
(จากตาราง =5 M$ หรือ เฉลี่ย 75 ลานบาท ที่การพิจารณาพื้นที่ศูนย
คอมพิวเตอร 1,000 ตารางเมตร)
Avi : สวนตางความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบทีท่ ําไดดีขึ้น
(Increasing site availability from Tier III to Tier IV )
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รูปที่ 2.21 Optimum availability and investment trade offs

ที่มา : An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550 : 3)

PU

เปนการพิจารณา Cost/ Avi คืออัตราสวนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับ Availability
ที่ทําไดดีเพิ่มขึ้นหรือไม ถาอัตราสวนชันมากแสดงวาลงทุนสูงมากแตได Availability เพิ่มเพียง
เล็กนอยซึ่งอาจไมคุมคาการเลือกลงทุน โดยตองพิจารณาความคุมทุน (ROI) ประกอบดวย

รูปที่ 2.22 Data Center Design Concerns-Availability v.s Cost
ที่มา : An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550 : 4)
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เปนการพิจารณา Availability ที่ศูนยคอมพิวเตอรแตละศูนยฯตองการจริงๆ เทียบกับ
การลงทุนในแตละชวงมาตรฐาน Tier I – IV ซึ่งการกําหนดมาตรฐาน Tier มาจากคามาตรฐาน
Availability ที่ UPS ทําไดและทําการพลอตกราฟ Unavailability (แกน Y) ซึ่งเปนสวนผกผันกับ
Availability (บนแกน X) เพื่อหาจุด ตัด ที่เหมาะสมคือจุดที่ Availability เหมาะสมและพิจารณา
ประกอบรวมกับ Investment Cost และ ROI วาเหมาะสมดวยหรือไม ดานซายมือของจุดตัด คือ
โซนที่ Availability ไมเหมาะสม (Under Availability) และดานขวามือของจุด ตัด คือ โซนที่
Availability เหมาะสม (Optimal Availability) จุดที่เกิด Inverse Availability คือจุดที่การปรับปรุง
ระบบด ว ยการตอ ขนานเครื่ อ งเข า ไปกลั บ ไม ไ ปเพิ่ ม Availability ของระบบ แต ก ลั บ ลดค า
Availability ลง เนื่องจากการตอขนานเครื่องมากขึ้น ทําใหเกิดจุดที่เครื่องตองทําการสื่อสารกัน
จํานวนมาก (ซิงโครไนซ) ทําใหภาพรวม Availability ลดลง
การพิจารณารูปแบบตนทุนการลงทุนและทุนสูญเสียตางๆ (Data Center Cost Model)
จากบทความ An Optimal Data Center Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน
(2550) สรุปไดดังนี้
1. การลงทุนของศูนยคอมพิว เตอร ประกอบไปดวย 1.การกอสรางอาคารและหอง
คอมพิ ว เตอร ต า งๆ 2.การก อ สร า งและติ ด ตั้ ง ระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อ รองรั บ สํ า หรั บ ห อ ง
คอมพิวเตอร 3. คาใชจายดําเนินการ คาใชจายบํารุงรักษา และคาใชจายสาธารณูปโภค
2. Cost มูลคาการลงทุนที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ คุณลักษณะและรูปแบบของอุปกรณ
ที่ประกอบกันเปนระบบสาธารณูปโภคสําหรับใหบริการ รูปแบบการตอแบบอนุกรมและขนาน
(Parallel หรือ Redundancy) ก็เปนรูปแบบหนึ่งในการพิจารณา
3. มูลคาความสูญ เสีย ตอชั่วโมง ขึ้นอยูกั บประเภทและการดําเนิน การทางธุรกิจ ที่
แตกตางกันองคกรขนาดใหญมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี หากเกิด Downtime ยอมมีมูลคาความ
สูญเสียสูงมากกวาองคกรขนาดเล็ก
4. จุดในการพิจารณาความเหมาะสมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆไดแก ประเภทและ
ความตองการของธุรกิจ ตนทุนการลงทุนที่ตองดําเนินการ เปนอัตราสวนเทียบกับ ความนาเชื่อถือที่
ตองการของศูนยคอมพิวเตอรนั้น Cost / Avi
ถาพิจารณาแลว การเกิดตนทุนความสูญเสีย (Downtime loss cost) มีคาสูงมาก คุมคา
กับการลงทุน (Investment cost) ที่ไมสูงมากและไดค วามนาเชื่อถือเพิ่มสูงขึ้น Avi ในระดับที่
เหมาะสมกับศูนยคอมพิวเตอร ถือวาโครงการนั้นๆเหมาะสมในการลงทุน
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ถาพิจารณาแลว การเกิดตนทุนความสูญเสีย (Downtime loss cost) มีคาไมสูงมากแต
การลงทุน (Investment cost) กลับสูงมากกวา โดยที่ไดความนาเชื่อถือเพิ่มสูงขึ้น Avi เล็กนอยและ
ไมคุมคากับเม็ดเงินการลงทุน ถือวาโครงการนั้นๆไมเหมาะสมในการลงทุน
ศู น ย ค อมพิ ว เตอร ต า งๆส ว นมากจะขาดประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
(Downtime) ที่ทําใหเกิด ตน ทุน ความสูญ เสีย (Downtime loss cost) จึงเปน การยากที่จ ะทําการ
ประมาณการตนทุนความสูญเสียเทียบตอชั่วโมง การถายทอดประสบการณและการเรียนรูอางอิง
เปนสิ่งจําเปน IEEE 493 Gold book (Roczen 2004) ขอมูล Reliability Block Diagram (RBD)
Simulation สามารถนําไปใชเปนตัวอยางจําลองในการทดสอบเปรียบเทียบ (Benchmark) ระดับ
ความพรอมและความนาเชื่อถือ (Availability) ที่เหมาะสม เทียบกับตนทุนตางๆ คือการลงทุนใน
โครงการ (Investment Cost) เทียบกับตนทุนมูลคาความสูญเสีย (Downtime loss cost) และพิจารณา
ความคุมทุน (Return of Investment) ประกอบดวยวามีความเหมาะสมเพียงใด
ซึ่งสามารถนําขอมูลเปรียบเทียบที่ไดนําไปพิจารณาการเลือกของระบบไฟฟาสํารอง
ตอเนื่อง (ยูพีเอส) ในแตละอาคารศูนยคอมพิวเตอร ไดอยางเหมาะสมตอไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีศึกษา
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การศึ ก ษา เรื่ อ ง การเลื อ กระบบไฟฟ า สํ า รองต อ เนื่ อ ง (ยู พี เ อส) สํ า หรั บ ศู น ย
คอมพิวเตอร เปนการศึกษาประยุกต โดยใชแบบสํารวจสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และการใหความสําคัญประเด็นตางๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติของระบบในดาน
คุณ ภาพของระบบไฟฟ า การลดความเสี่ ย งระหว า งซ อ มบํ า รุง คุ ณ ภาพความน า เชื่ อ ถื อ และ
เสถียรภาพความมั่นคงของระบบ ความพรอมและโอกาสในการใชงาน การขยายพิกัดของระบบ
และงบประมาณคาใช จายการลงทุน ในระบบนั้น ๆ จากกลุม เปาหมาย คือ บริษั ทผู ผลิต และ
ใหบริการ (Vendor) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ภายในประเทศและบริษัทผูใชบริการ
(User) ในการเลือกติดตั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)ในรูปแบบตางๆ การศึก ษาจึงได
กําหนดระเบียบวิธีศึกษา ดังนี้

3.1 ผูผลิตและใหบริการเครื่องสํารองไฟฟา (ยูพีเอส)
บริษัทผูผลิตและใหบริการ (Vendor) เครื่องและระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
ภายในประเทศไทย ไดแก
1. Site Preparation Management Co., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- AEG
2. Unitrio Engineering ., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Powerware
3. Schneider Group Electric ., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- MGE
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4. Socomec UPS Thailand Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Socomec
1. Victron UPS [Thailand] Co., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Victron GE
6. Emerson Network Power [Thailand] Co., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Liebert
7. Chloride Power Protection Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Chloride
8. Watford Control [Thailand] Co., Ltd.
ผูจัดจําหนายและใหบริการ UPS ยี่หอ
- Powerware

3.2 หนวยงานที่ใชบริการระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส)
บริษัทผูใชบริการ (User) ในการเลือกติดตั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) และมี
ขอพิจารณาใหความสําคัญคุณสมบัติ ในรูปแบบตางๆของระบบ UPS System ไดแก บริษัทตัวอยาง
ตามขอแนะนําของบริษัทผูใหบริการ จํานวน 16 หนวยงาน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูลจะใชแบบสํารวจ (Questionnaire) เปนการตอบแบบสอบถาม
และแสดงขอคิดเห็นดวยการใหคะแนน โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ชุด
3.3.1 แบบสอบถามสําหรับ บริษัท ผูผลิต และให บริก าร (Vendor) เครื่องและระบบไฟฟ า
สํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ภายในประเทศไทย
3.3.2 แบบสอบถามสําหรับบริษัท ผูใชบริการ (User) โดยตอบขอพิจารณาให ความสําคัญ
ขอคิดเห็นในการเลือกติดตั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ในรูปแบบตางๆ
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําแบบสอบถาม
3.4.1 องคกรที่พิจารณาในสวนมาตรฐานดานศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบ
การตอวงจร UPS System Configuration ดวยวามีขอพิจารณาตางๆเชนไร และแตละรูปแบบวงจร
UPS เขาขั้นมาตรฐานใด โดยกําหนดเปนขั้นมาตรฐาน Tier I – IV (Tier Classification) เชน องคกร
สถาบัน UPTIME Institute’s , BITCOM Institute’s
3.4.2 จากขอมูลการสอบถามไปยังบริษัทผูผลิตและใหบริก าร (Vendor) เครื่องและระบบ
ไฟฟาสํารองตอเนื่อง ( ยูพีเอส ) ภายในประเทศไทย (Site Reference) ถึงรูปแบบการตอวงจรใน
รูปแบบตางๆ
สมมติฐานของปจจัยหลักและขอดี-ขอเสีย ในการทําการศึกษาเพื่อเลือกรูปแบบการตอ
วงจรระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) สําหรับศูน ยคอมพิว เตอร ในรูปแบบตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม โดย ศูนยคอมพิวเตอร มีขอปจจัยหลักในการพิจารณา การเปรียบเทียบรูปแบบการตอ
วงจรตางๆ ดังนี้
1. คุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality)
2. การซอมบํารุง เสถียรภาพและความมั่น คงของระบบ ความพรอมในการใชงาน
(Maintenance, Reliability & Availability)
3. ความสามารถขยายพิกัดของระบบและการลงทุน (Extension & Investment)
4. ตนทุนความสูญเสียดานตางๆ ในการเกิดเหตุหยุดทํางานของระบบ (Downtime
Loss Cost) ทั้งในสวนที่เปนรูปธรรม (Tangible Loss Cost) และในสวนที่เปนนามธรรม (Intangible
Loss Cost)
ขอบเขตการศึกษา โดยพิจารณาจาก 5 รูปแบบการตอวงจรระบบไฟฟาสํารอง UPS
ดังนี้
A. เครื่องเดี่ยวๆ เพียง 1 เครื่อง Single UPS (Modular)
(เลือก UPS 600 KVA 1 unit as N) (Output = 600 KVA)

B. หลายเครื่องตอขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภายในเครื่อง Active redundancy
with modular UPS units (internal static bypass) (เลือกUPS 300 KVA x 3 units duty 2 + standby 1
as N+1) (Output = 600 KVA)
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C. หลายเครื่องตอขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภ ายนอกเครื่อง (ยูพี เอส) 1 ชุ ด
Active redundancy with centralized static-switch cubicle (single external static bypass) (เลือกUPS
300 KVA x 3 units duty 2+ standby 1 as N+1) (Output = 600 KVA)
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D. หลายเครื่อ งตอ ขนานโดยมีอุปกรณบายพาสอยูภ ายนอกเครื่อง (ยูพี เอส) 2 ชุ ด
Active redundancy with double static-switch cubicle (multiple external static bypass) (เลือกUPS
300 KVA x 3 units duty 2+ standby 1 as N+1) (Output = 600 KVA)
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E. แบงเปน 2 กลุมเครื่องจายกระแสไฟฟา Redundant distribution with static transfer
switch (2N) (เลือกUPS 300 KVA x 4 units Source A 2 units+ Source B 2 units as 2N) (Output =
600 KVA)

3.5 ความคาดหวังผลรับของขอมูล จากแบบสอบถาม
ความมุงหวังจากแบบสอบถาม ฉบับ ผูใชบริการ (User) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง
(ยูพีเอส) โดยเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งหมดแลวคือ
1. การทราบขอมูลวาองคกรประเภทตางๆ พิจารณาดานการลงทุนระบบ UPS โดย
พิจารณาถึง งบลงทุนเพียงใด
2. การทราบขอมูลวาองคกรประเภทตางๆ พิจารณาดานการลงทุนระบบ UPS โดย
พิจารณาเปรียบเทียบถึง การเกิด Downtime loss cost เพียงใด
3. การทราบขอมูลวาองคกรประเภทตางๆ พิจารณาดานการลงทุนระบบ UPS โดย
พิจารณาถึง ความสําคัญดานความนาเชื่อถือและความพรอมของระบบเพียงใด
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4. การทราบขอมูลวาองคกรประเภทตางๆ พิจารณาดานการลงทุนระบบ UPS โดย
พิจารณาถึง ความเหมาะสมในการซอมบํารุงและมีความเสี่ยงมากนอย เพียงใด
5. การทราบขอมูลวาองคกรประเภทตางๆ พิจารณาดานการลงทุนระบบ UPS โดย
พิจารณาถึงความสําคัญและภาพลักษณขององคกรเพียงใด
ความมุงหวังจากแบบสอบถาม ฉบับ ผูใหบริการระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
โดยเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งหมดแลวคือ
1. การทราบขอมูล การลงทุนของรูปแบบการตอวงจร UPS ระบบตางๆ
2. การทราบขอมูล ของความนาเชื่อถือและความมั่นคงของระบบ ของรูปแบบการตอ
วงจร UPS ระบบตางๆ
3. การทราบขอมูล ของความเหมาะสมของการซอมบํารุงและมีความเสี่ยงมาก-นอย
ระหวางทําการซอมบํารุง ของรูปแบบการตอวงจร UPS ระบบตางๆ
4. การทราบขอมูล ของความเหมาะสมในการที่จ ะตองเตรีย มการใหร ะบบไฟฟา
สํารอง(ยูพีเอส) สามารถขยายพิกัดไดในอนาคต
5. การทราบขอมูลถึง มีความเสี่ยงในโอกาสการเกิด Downtime ของระบบ มาก-นอย
เพียงใด ของรูปแบบการตอวงจร UPS ระบบตางๆ

บทที่ 4
ผลการศึกษาและแนวทางการประยุกตใช
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การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามุงหวังทีจ่ ะศึกษาขอมูลและมุมมองที่ไดจากองคกรที่เปนผูผลิต
และใหบริการ (Vendor) และองคกรที่เปนผูใชบริการ (User) ที่มีขอพิจารณาเกี่ยวกับระบบไฟฟา
สํารอง (ยูพีเอส) ทั้งในการเลือกระบบ การใชงานระบบ การดูแลและซอมบํารุง ระบบ รวมทั้ง
ขอพิจารณาในการเลือกลงทุนในระบบ เปนตน ซึ่งขอมูลและผลการศึกษาที่ได สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพิจารณาเปรียบเทียบประเด็นตางๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกระบบไฟฟาสํารอง
(ยูพีเอส) สําหรับอาคารศูนยคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมตอไป
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4.1 ผลการสอบถามผูใชบริการ (User) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
ไดดําเนินการใหผูผลิตและบริการ (Vendor) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) จัดสง
แบบสอบถาม ฉบับผูใชบริการ (User) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ใหกับหนวยงานบริษัท
ตางๆ ที่เกี่ย วเนื่องกับระบบสํารองไฟฟา (ยูพีเอส) ดําเนินการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 ชุด
(บริษัท) โดยเก็บรวบรวมไดขอมูลดังนี้
4.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงไปคือการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท โดยมี ตํ าแหนง ส ว นใหญเ ป น ผูจั ด การและมี ค วามรู ท างเทคนิ ค วิศ วกรรม ผู ต อบ
แบบสอบถามส ว นใหญ อ ยู ใ นสายงานควบคุ ม และจั ด การทางวิ ศ วกรรมอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคของหนวยงานนั้นๆ
ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ขณะที่สว น
ใหญมีประสบการณก ารทํางานเกี่ย วกับระบบไฟฟาสํารองต อเนื่อง (ยูพีเอส) นอยมากประมาณ
3-7 ป แสดงวา ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ยังเปนเทคโนโลยี ที่ยังคอนขางสมัยใหมอยู
ความเขาใจหรือเทคนิค วิศวกรรมตางๆ ยังคงตองทําการศึก ษาเพิ่มเติมและอาศัยการแลกเปลี่ยน
ถายทอดประสบการณ (Best Practice) เพื่อใหเกิด ความเขาใจในความเหมาะสมในดานตางๆ
เนื่อ งจากหน ว ยงานสว นใหญ เป น ผูบ ริโ ภค (User) และตอ งเลื อกใชง านในระบบ เพื่ อให เกิ ด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด สําหรับรายละเอียดผลการสอบถาม มีดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
รายการ

รอยละ

12
3
1

75
19
6

8
8

50
50

6
3
6
1

38
19
38
5

4
4
6
2

25
25
38
12

5
6
4
1

32
38
25
5

PU
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ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ต่ํากวาปริญญาตรี
ตําแหนง
ผูจัดการ
วิศวกร/ชางเทคนิค
แผนก/ฝาย
Operation Department
Marketing Department
Building & Facility Department
General Admin Department
ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป
ตั้งแต 5-10 ป
ตั้งแต 11-15 ป
ตั้งแต 16-20 ป
ประสบการณการทํางานดานระบบไฟฟา UPS
นอยกวา 3 ป
ตั้งแต 3-7 ป
ตั้งแต 8-12 ป
ตั้งแต 13-15 ป

จํานวน

37
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4.1.2 สถานภาพของหนวยงาน / บริษัท / องคกร
หนว ยงานของผูต อบแบบสอบถามสว นใหญอยูใ นภาคการเงิน /การธนาคาร และ
ภาคการใหบริการ หนวยงานสวนใหญ มีการติดตั้งระบบหมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองมีพิกัดกําลังไฟฟาอยูที่ ประมาณ 1,000 เควีเอ ขณะที่ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) มี
พิกัดกําลังไฟฟาอยูที่ประมาณ 400 เควีเอ
และพบวาหนวยงานสวนใหญ ใหความสําคัญโอกาสและความพรอมในการใชงาน
เครื่อง UPS ไดอยางตอเนื่อง (Availability) สูงดว ยการเลือกระบบที่มีก ารตอขนานเครื่องและ
มีเครื่องสํารอง (Redundancy N+1) ในระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) รายละเอียดผลการสอบถาม
มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.2 ประเภทกิจการของหนวยงาน

จํานวน
6
6
3
1

รอยละ
38
38
19
5

จํานวน
5
4
5
1
1

รอยละ
32
25
31
6
6

PU

ประเภทกิจการของหนวยงาน
การเงิน / การธนาคาร
การใหบริการ
การผลิต
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 4.3 พิกัดของหมอแปลงไฟฟา (Transformer)
พิกัดของหมอแปลงไฟฟา (Transformer)
อยูระหวาง 401 – 1,000 KVA
อยูระหวาง 100 – 400 KVA
นอยกวา 100 KVA
มากกวา 1,000 KVA
อื่น ๆ
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ตารางที่ 4.4 พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator)
พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
(Generator)
อยูระหวาง 401 – 1,000 KVA
นอยกวา 100 KVA
มากกวา 1,000 KVA
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

5
5
3
3

31
31
19
19

D

ตารางที่ 4.5 พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตอเนื่อง (UPS)
จํานวน
7
6
2
1

รอยละ
44
38
12
6

PU

พิกัดของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (UPS)
อยูระหวาง 100-400 KVA
นอยกวา 100 KVA
มากกวา 1,000 KVA
อื่น ๆ

ตารางที่ 4.6 รูปแบบการตอวงจรของระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (UPS)
รูปแบบการตอวงจรไฟฟาสํารอง (UPS)
ตอวงจรแบบขนานและมีเครื่องสํารองใน
ระบบ (N+1)
ตอวงจรแบบขนานไมมีเครื่องสํารองใน
ระบบ (N)
เครื่ องเดี่ย วๆไมมี เครื่ องสํารองในระบบ
(Single UPS)
อื่น ๆ

จํานวน
7

รอยละ
44

4

25

4

25

1

6
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4.1.3 ดานการจัดการ ควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS
ตารางที่ 4.7 การจัดการ ควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS
(n = 16)
ระดับการใหความสําคัญ
คุณลักษณะ

นอย

4

2

นอย
ที่สุด
1

3

4

4

3

2

3.19

2
3

5
9

5
3

3
1

1
-

3.25
3.88

9

5

2

-

-

4.44

มาก

x

PU
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ดานการจัดการ ควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS
1. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําวัน
2. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําสัปดาห มีการ
เดินเครื่องระบบเพื่อทดสอบและตรวจสอบ
3. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําเดือน
4. การใหมีการตรวจสอบซอมบํารุงแบบปองกันลวงหนา
(Preventive Maintenance)
5. การทําสัญญาซอมบํารุงโดยมีการใหบริการซอมฉุกเฉิน
(Corrective Maintenance แบบ 5วัน x 8 ชั่วโมง)
6. การทําสัญญาซอมบํารุงโดยมีการใหบริการซอมฉุกเฉิน
(Corrective Maintenance แบบ 7วัน x 24 ชั่วโมง)
7. การทําสัญญาซอมบํารุงแบบรวมอะไหล ทั้งหมด
8. การเลือกระบบ UPS แบบที่มีการตอขนานเครื่องและมี
เครื่ อ งสํ า รองในระบบ(N+1) และระบบมี เ สถี ย รภาพ
ความนาเชื่อถือสูง (Reliability)
9. การเลือกระบบ UPS แบบที่สามารถ เขาถึ งการซอ ม
บํารุงไดสะดวกและมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุนอย โดยยัง
สามารถ จายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง)
10. การเลือกระบบ UPS แบบที่สามารถติดตั้งเครื่องUPS
เพิ่มและขยายขนาดพิกัดกําลังไฟฟาUPS ได โดยไมตอง
เลือกลงทุนติดตั้งระบบ UPS ใหมทั้งระบบ
11. มีระบบแจงเตือน Warning Alarm ทางจอมอนิเตอร
12. มีร ะบบแจ งเตื อน Warning Alarm ทางเสี ย ง Buzzer
Alarm

คาเฉลี่ย

ปาน
กลาง
3

มาก
ที่สุด
5

3

5

1

2

5

2.94

11
8

3
4

2
4

-

-

4.56
4.25

9

5

2

-

-

4.44

10

6

-

-

-

4.63

4
8

9
7

3
1

-

-

4.06
4.44

6

7

3

-

-

4.19
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
ระดับการใหความสําคัญ
คุณลักษณะ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

2

-

-

4.25

1

-

3.81

x

D

13. มีระบบแจงเตื อนWarning Alarmทางรีโมทระยะไกล
เชน SMS Alarm , E-mail Alarm
7
6
3
14. มีการบริหารจัดการระบบ UPS แบบระยะไกลทางเว็ป
คอมพิวเตอร
4
6
5
คาเฉลี่ย รวม
ดานการจัดการ ควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS = 4.02

คาเฉลี่ย

นอย
ที่สุด
1

นอย

PU

จากคาเฉลี่ยขอพิจารณาตางๆ แสดงวาหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญการตรวจสอบ
ซอมบํารุงแบบปองกันลวงหนา (Preventive Maintenance) และใหความสําคัญการใหบริการซอม
ฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) แบบ 7 วัน x 24ชั่วโมง (รวมอะไหล) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.44
และ 4.56 ตามลําดับ)
ใหความสําคัญมากดานการพิจารณาเลือกระบบ UPS แบบที่มีเครื่องสํารองในระบบ
(N+1) ใหความสําคัญการซอมบํารุงไดสะดวกขณะที่ยังสามารถจายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่ อง
และใหความสําคัญความสามารถขยายพิกัดกําลังไฟฟา ระบบ UPS ไดสะดวก มีระบบแจงเตือน
(Warning Alarm) ตางๆ ทางเสียง จอมอรนิเตอร SMS และ E-mail Alarm โดยคาเฉลี่ยในภาพรวม
รวมดานการจัดการควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS เทากับ 4.02 (ถือวาใหความสําคัญมาก)
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4.1.4 ดานการจัดการ การลงทุนระบบ UPS
ตารางที่ 4.8 การจัดการ การลงทุนระบบ UPS
( n = 16)
ระดับการใหความสําคัญ
คุณลักษณะ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

2

-

-

4.38

1

-

-

4.56

x

PU
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การลงทุน
1. การเลื อ กลงทุ น ระบบ UPS โดยพิ จ ารณาความมี
เสถี ย รภาพและความน า เชื่ อ ถื อของระบบ สู งหรื อ ต่ํ า
8
6
(พิจารณาจากงบประมาณ)
2. การเลื อ กลงทุ น ระบบ UPS โดยพิ จ ารณาความมี
เสถี ย รภาพและความน า เชื่ อ ถื อของระบบ สู งหรื อ ต่ํ า
เที ย บกั บ ต น ทุ น การสู ญ เสี ย หากระบบเกิ ด การหยุ ด
ทํางาน(Downtime loss cost)
10
5
3. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยพิจารณาความสามารถ
ในการขยายพิกัดกําลังไฟฟาไดในอนาคต
1
14
4. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยมีโอกาสใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง (Availability) สูงเพียงพอสําหรับองคกร และ
การซ อ มบํ า รุ ง มี ค วามสะดวกปลอดภั ย งบประมาณ
สมเหตุสมผล และยอมรับในมาตรฐาน ประมาณ Tier 3 2
12
5. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยมีโอกาสใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง (Availability) สูงสุด(ไมมีขอผิดพลาด) สําหรับ
องค ก ร และการซ อ มบํ า รุ งมี ค วามสะดวกปลอดภั ย
สูงสุด (ไมมีจุดเสี่ยง และไมมีขอผิดพลาด) โดยยอมรับ
ในการลงทุนที่สูง และตองการไดมาตรฐานสูงสุด Tier
4
2
9
คาเฉลี่ย รวม
ดานการจัดการ การลงทุนระบบ UPS = 4.15

คาเฉลี่ย

ปาน
กลาง
3

1

-

-

4.00

2

-

-

4.00

5

-

-

3.81

จากคาเฉลี่ยขอพิจารณาตาง ๆ แสดงวาหนวยงานตางๆ พิจารณาการเลือกลงทุนระบบ
UPS โดยพิจารณาความมีเสถียรภาพและตนทุนความสูญเสีย (Downtime Loss Cost) มากที่สุด
รองลงมา คือ งบประมาณการลงทุน และความสามารถขยายพิกัดกําลังไฟฟาในอนาคต ตามลําดับ
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นอกจากนี้ พบวาหนวยงานตางๆใหความสําคัญในการเลือกลงทุนระบบที่มีโอกาสใช
งานระบบไดอยางตอเนื่อง (Availability) สูงพอประมาณ หรือ Tier III มากกวาการเลือกลงทุน
ระบบที่มีโอกาสการใชงานไดอยางตอเนื่องสูงสุด หรือ Tier IV โดยเขาใจถึงการลงทุนที่ตางกัน
คาเฉลี่ยในภาพรวมดานการจัดการการลงทุนระบบ UPS เทากับ 4.15 (ถือวาใหความสําคัญมาก)
4.1.5 ดานการจัดการทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม (Tangible loss)
ตารางที่ 4.9 การจัดการทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม (Tangible loss)

D
คุณลักษณะ

(n = 16)
ระดับการใหความสําคัญ
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

คาเฉลี่ย

x

PU

การจัดการทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม (Tangible loss)
จากการเกิดการหยุดทํางานของระบบ (Downtime)
1. การสูญเสียดานการเงิน(Direct financial loss) เชน การ
ซอมแซม เปลี่ยนอะไหล คาดําเนินการกูระบบและขอมูล
7
6
2. การสูญเสียดานผลผลิต (Productivity loss) เชน การผลิต
ชิ้นงานตางๆ การทําธุรกรรมทางการเงิน(Transaction)
การใหบริการตางๆ
9
6
3. การสูญเสียดานการวิเคราะหตรวจสอบสาเหตุ และการ
แกไขกูระบบกลับคืนมา (Investigation and recovery costs) 6
8
4. การสูญเสียดานกฎหมาย สัญญาและการปรับที่กระทบ
องคกร (Legal responsibility towards companies)
6
7
คาเฉลี่ย รวม
ดานการจัดการ ทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม = 4.30

ปาน
กลาง
3

3

-

-

4.25

1

-

-

4.50

2

-

-

4.25

3

-

-

4.19

จากค าเฉลี่ ย ขอ พิจ ารณาต าง ๆ พบวา หนว ยงานต าง ๆ ให ค วามสําคั ญ ทุน สู ญ เสี ย
ดานผลผลิต (Productivity) มากที่สุด เชน การผลิตชิ้นงานตางๆ การทําธุรกรรมทางการเงินเปนตน
สว นการจัด การทุ นสูญ เสีย ดานการเงิน ดานการกูร ะบบและดานการผิด นัดสัญ ญา ตางๆ ก็ใ ห
ความสําคัญสูงรองลงไป
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4.1.6 ดานการจัดการทุนสูญเสียที่เปนนามธรรม (Intangible loss)
ตารางที่ 4.10 การจัดการทุนสูญเสียที่เปนนามธรรม (Intangible loss)
( n = 16)
ระดับการใหความสําคัญ
คุณลักษณะ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

-

-

4.56
4.56

x

PU

D

การจัดการทุนสูญเสียที่เปนนามธรรม (Intangible loss)
จากการเกิดการหยุดทํางานของระบบ (Downtime)
1. การสูญเสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร
(Reputation) (Good View Corporate Image)
9
7
2. การสูญเสีย ความนาเชื่อถือและไววางใจ (Reliability)
9
7
คาเฉลี่ย รวม
ดานการจัดการ ทุนสูญเสียที่เปนนามธรรม = 4.56

คาเฉลี่ย

2

นอย
ที่สุด
1

นอย

ดานการจัดการทุนสูญ เสียที่เปนนามธรรม ไดแก การสูญเสียชื่อเสียง ภาพลักษณที่ดี
ขององคก ร การสูญเสียความนาเชื่อถือและความไวว างใจจากลูก คา พบวาหนว ยงานตางๆ ให
ความสําคัญสูงมาก (คาเฉลี่ย 4.56 ) และสูงกวาการจัดการทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม (คาเฉลี่ย 4.30)

44
4.2 ผลการสอบถามผูใหบริการ (Vendor) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
จากบริษัท (Vendor) ตางๆ ดําเนินการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 ชุด โดยพิจารณา
จากรูปแบบ UPS ที่มีการใชงานในประเทศไทยทั้ง 5 รูปแบบ (A – E) เก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้
4.2.1 คุณสมบัติพื้นฐานดานกายภาพ (Physical Characteristic)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

PU

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Physical
& Characteristic

A. Single UPS (N)

D

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

ตารางที่ 4.11 คุณสมบัติพื้นฐานดานกายภาพ (Physical Characteristic)

1. จํานวนเครื่อง UPS ในการ
ตอวงจร ที่ Output UPS =
600 KVA
2. จุดเสี่ยง Single Point of
Failure ดาน Utility Input
(มีหรือไมมี)
3. จุดเสี่ยง Single Point of
Failure ดานการ ตอUPS
แบบขนาน Redundancy
N+1 (มี หรือ ไมมี)
4. จุดเสี่ยง Single Point of
Failure ดาน UPS Source
Power Output (มีหรือไม
มี)

1 เครื่อง
(600 x 1)

3 เครื่อง
(300 x 3)

3 เครื่อง
(300 x 3)

3 เครื่อง
(300 x 3)

4 เครื่อง
(300 x 4)

มี 6 ,ไมมี 2
เฉลี่ย มี

มี 5 ,ไมมี 3
เฉลี่ย มี

มี 2 ,ไมมี 6
เฉลี่ย ไมมี

มี 2 ,ไมมี 6
เฉลี่ย ไมมี

ไมมี 8
เฉลี่ย ไมมี

มี 7 ,ไมมี 1
เฉลี่ย มี

มี 3 ,ไมมี 5
เฉลี่ย ไมมี

มี 3 ,ไมมี 5
เฉลี่ย ไมมี

มี 3 ,ไมมี 5
เฉลี่ย ไมมี

มี 3 ,ไมมี 5
เฉลี่ย ไมมี

มี 7 ,ไมมี 1
เฉลี่ย มี

มี 7 ,ไมมี 1
เฉลี่ย มี

มี 8
เฉลี่ย มี

มี 5 ,ไมมี 3
เฉลี่ย มี

มี 1,ไมมี 7
เฉลี่ย ไมมี
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

300,000

350,000

350,000

450,000

28.8 hr

22 hr

1.6 hr

1.6 hr

0.8 hr

99.67%

99.75%

99.98%

99.98%

99.99%

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 3

Tier 4

ไมเหมาะ

ไมเหมาะ

ไมเหมาะ

เหมาะ

เหมาะมาก

A. Single UPS (N)

240,000

D

Physical
& Characteristic

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

System Connectivity
Configuration

PU

5. Mean Time Between
Failure (MTBF)
6. Mean Time to Repair
(MTTR) or Down time
7. โอกาสในการทํางานได
ตอเนื่องของระบบ
Availability / 1 year
8. มาตรฐานดานศูนย
คอมพิวเตอร Tier 1 – 4
Classifications
9. ความเหมาะสมเปน
แหลงจาย Power Dual
Source เพื่อรองรับโหลด
ชนิด Dual Cords Load
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4.2.2 ขอดี-ขอดอยและการลงทุน (Advantage-Disadvantage &Investment)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

AdvantageDisadvantage
& Investment

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

D

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

ตารางที่ 4.12 ขอดี-ขอดอยและการลงทุน (Advantage-Disadvantage &Investment)

PU

1. ใหชี้แจงจํานวนเครื่อง
UPS และอุปกรณ
ประกอบ ในการตอ
วงจร ที่ Output UPS=
600 KVA
- UPS (ขนาดและจํานวน) 1x600KVA 3x300KVA 3x300KVA 3x300KVA 4x300KVA
- Static Bypass Switch
Cubicle (จํานวนตู)
1
2
2
- ตู Main UPS Output
(จํานวนตู )
1
1
1
2
2
ชี้แจงอุปกรณ พิเศษ
อื่นๆ ที่ตองติดตั้งใน
ระบบ (Accessories )
10 ลานบาท 10 14 ลานบาท13 17 ลานบาท15 20 ลานบาท18 27 ลานบาท25
2. การลงทุนในแตละ
ลานบาท 7.5
ลานบาท17
ลานบาท17
ลานบาท17
ลานบาท22.5
รูปแบบ ประมาณการ
ลานบาท 5
ลานบาท6.5
ลานบาท 7
ลานบาท9.5
ทั้งระบบ ( ....บาท......) ลานบาท 4.2
ลานบาท 8
ลานบาท เฉลี่ย
8 ลานบาท

ลานบาท 9
ลานบาท เฉลี่ย
11.6 ลานบาท

ลานบาท14
ลานบาท เฉลี่ย
14 ลานบาท

ลานบาท 18
ลานบาท32
ลานบาท เฉลี่ย ลานบาท เฉลี่ย
16 ลานบาท
23 ลานบาท
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11111
เฉลี่ย 1

1.4 1.3 2.2
1.7 1.5 2.2
1.4 1.15 เฉลี่ย 1.53 1.75
1.56 เทา
เฉลี่ย 1.73 เทา

2.0 1.8 2.2
1.65 2.25
เฉลี่ย 2 เทา

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

2.7 2.5 3
2.24 4 เฉลี่ย
3 เทา

PU

3. การลงทุนของระบบ
สมมติการลงทุนของ
แบบ A. Single UPS
เปน 1 เทา (การลงทุน
ในแบบ B,C,D,E เปน
กี่เทาของ แบบ A)
4. ชี้แจงความสามารถใน
การขยายพิกัดระบบใน
อนาคต (ยาก หรือ งาย)
และมีขอจํากัดใดๆ
หรือไม

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

D

AdvantageDisadvantage
& Investment

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

ตารางที่ 4.12 (ตอ)

ยาก
-

ยาก
-

งาย ตอขนาน งาย ตอขนาน งาย ที่สุด ตอ
ไดไมเกิน 6-8 ไดไมเกิน 6-8 ขนาน ไดไม
เกิน 6-8
เครือ่ ง
เครื่อง
เครื่อง

จากคาเฉลี่ยขอพิจารณาตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานดานกายภาพ Physical
Characteristic และ ขอพิจารณาเกี่ยวกับขอดี-ขอดอย และการลงทุน ของรูปแบบการตอวงจรระบบ
UPS ทั้ง 5 รูปแบบ ไดขอพิจารณาดังนี้
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UPS รูปแบบ E. Redundant Distribution with STS Dual UPS Source (2 N) มีคุณสมบัติ
ดานกายภาพ (Physical Characteristic) ตางๆ ดีที่สุด คือ
ตารางที่ 4.13 ขอดี ขอเสีย ของ UPS รูปแบบ E
-

D

ขอดี (UPS รูปแบบ E)
ไมมี Single Point of Failure ดาน Input
และ Output และดานการมีเครื่องสํารอง
ในระบบ N+1 (เปนการ Plus one ดวย
ระบบ 1 ระบบ ทําใหมีเสถียรภาพสูง )
Mean Time Between Failure (MTBF)
อายุการใชงานเฉลี่ย (หรือ Reliability)
สูงมาก
Mean Time to Repair (MTTR) หรือ
(Downtime) ระยะเวลาระบบใชงาน
ไมได(เครื่องชํารุด) มีคาต่ํามาก
โอกาสในการทํางานไดตอเนื่อง
(Availability) เปอรเซ็นต สูงมาก 99.99%
มาตรฐานคุณสมบัติดานกายภาพ (Tier
Classification) สูงสุดประมาณ Tier 3-4
เหมาะมากสําหรับโหลดที่ตองการ
แหลงจาย 2 แหลง (Dual Source)
ความสามารถขยายพิกัดของระบบใน
อนาคต ทําไดงายและไมยุงยาก

-

-

ขอเสีย(UPS รูปแบบ E)
- จะตองติดตั้งจํานวนเครื่อง UPS ในระบบ
มากกวาแบบอื่นๆ
- การลงทุนของระบบสูงมาก สูงกวาแบบ
A. Single UPS ถึง 3 เทาตัว ที่พิกัด
กําลังไฟฟาเอาทพุท เทากัน

PU
-

-

รูปแบบการตอวงจร แบบ D. Redundancy UPS with Double SSC Double External
Static Bypass (N+1) , แบบ C. Redundancy UPS with Centralized SSC Single External Static By
pass (N+1) , แบบ B. Modular Redundancy UPS Internal Static Bypass (N+1) พบวามีคุณสมบัติ
ดานกายภาพตางๆ (Physical Characteristic) ดีลดหลั่นกันไปคือแบบ E.–D.–C.–B.–A. สวนการ
ลงทุน ก็มีการผันแปรตามคือคาใชจายลงทุนนอยลงตามรูปแบบ E.–D.–C.–B.–A. เชนกัน โดย
UPS รูปแบบ A. Single UPS มีคุณสมบัติดานกายภาพ (Physical Characteristic) ตางๆ แยที่สุด คือ
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ตารางที่ 4.14 ขอดี ขอเสีย ของ UPS รูปแบบ A
-

-

-

ขอเสีย (UPS รูปแบบ A)
มี Single Point of Failure ดาน Input และ
Output , ไมมีเครื่องสํารองในระบบแบบ
N+1
Mean Time Between Failure (MTBF) อายุ
การใชงานเฉลี่ยต่ํามาก
Mean Time to Repair (MTTR) or
(Downtime) ระยะเวลาระบบใชงานไมได
(เครื่องชํารุด) มีคาสูงมาก
โอกาสในการทํางานไดตอเนื่อง
(Availability) เปอรเซ็นตไมสูง 99.67 %
มาตรฐานคุณสมบัติดานกายภาพ (Tier
Classification) ไมสูง Tier 1
ไมเหมาะสําหรับโหลดที่ตองการ
แหลงจาย 2 แหลง (Dual Source)
ความสามารถขยายพิกัดของระบบใน
อนาคต ทําไดยาก (ตองเปลี่ยนเครื่อง UPS)

PU

D

ขอดี (UPS รูปแบบ A)
- แบบ A. การลงทุนของระบบไมสูงมาก
แบบ A : ลงทุนเปน 1.0 เทา
แบบ B : ลงทุนเปน 1.56 เทา
แบบ C : ลงทุนเปน 1.73 เทา
แบบ D : ลงทุนเปน 2.0 เทา
แบบ E : ลงทุนเปน 3.0 เทา
- แบบ A. ใชงาน ไดเต็มประสิทธิภาพของ
เครื่อง UPS สูงที่สุด(เนื่องจากไมมีเครื่อง
ตอขนานชวยแบงภาระในการทํางาน)

-

-

4.2.3 ปจ จัยหลักในดาน คุณ ภาพระบบไฟฟา (Power Quality) ดานการซอมบํารุง ความ
นาเชื่อถือและความมั่นคงของระบบ (Maintenance , Reliability & Availability) และดานการขยาย
พิกัดระบบและการลงทุน (Extension & Investment)

50
1) คุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality) 1: แยมาก, 2: แย, 3: ปานกลาง, 4: ดี, 5: ดีมาก
ตารางที่ 4.15 คุณภาพระบบไฟฟา
C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

4.42

4.42

4.14

4.14

4.57

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

4.71

4.85

4.57

4.57

4.85

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

3.75

4.12

4.12

4.12

4.75

D

A. Single UPS (N)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

System Connectivity
Configuration

Power Quality

PU

1. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดาน Input
การแกไขTotal Harmonic
Distortion ดานกระแส
ไฟฟา ( Current THDI ) 1:
แยมาก, 2: แย, 3: ปาน
กลาง, 4: ดี, 5: ดีมาก
2. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดานOutput
การแกไขTotal Harmonic
Distortion ดานแรงดัน
ไฟฟา ( Voltage THDU )
1: แยมาก, 2: แย, 3: ปาน
กลาง, 4: ดี 5: ดีมาก
3. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดาน Input
ทนทานตอการเกิด Surge,
ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชาก
ไฟกระพริบ,ไฟฟาดับ
1: แยมาก, 2: แย, 3: ปาน
กลาง, 4: ดี 5: ดีมาก
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

3.00

3.87

3.87

4.00

5.00

D

Power Quality

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

PU

4. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดาน Output
มีความเสถียรภาพดานการ
จายกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง 1: แยมาก, 2: แย,
3:ปานกลาง, 4: ดี,
5: ดีมาก
5. เหมาะสําหรับเครื่อง
Server สมัยใหมที่ตองการ
แหลงจายไฟฟาชนิด Dual
Source แท ๆ 1: แยมาก,
2: แย 3: ปานกลาง, 4: ดี ,
5: ดีมาก

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

2.50

3.00

3.00

3.50

5.00
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2) Maintenance , Reliability & Availability
ตารางที่ 4.16 Maintenance , Reliability & Availability
(n = 8)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

2.5

3.75

3.87

4.25

5.00

D

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

Maintenance
Reliability& Availability

PU

1. ทานคิดวาสามารถ
ออกแบบใหระบบUPS
สามารถทนตอการเกิด
Over Load ไดสูงและมี
เสถียรรูปทีส่ ุด 1: แยมาก,
2: แย, 3: ปานกลาง, 4: ดี
5: ดีมาก
2. ระหวางซอมบํารุง หรือ
ซอมแซม UPS แบบใดให
ความเหมาะสมในการซอม
บํารุงโดยยังปกปอง
Critical Load และมีความ
เสี่ยงนอยตอการเกิด
อุบัติเหตุ (Risk
Assessment) 1: แยมาก,
2: แย 3: ปานกลาง, 4: ดี,
5: ดีมาก

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

2.12

3.12

3.25

3.75

5.00
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

2.37

3.12

3.25

3.75

5.00

D

Maintenance
Reliability& Availability

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

PU

3. ทานคิดวา UPS ระบบใดมี
เสถียรภาพ , ความ
นาเชื่อถือ และโอกาสใน
การใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง Reliability &
Availability 1: แยมาก,
2: แย, 3: ปานกลาง, 4: ดี
5: ดีมาก
4. Tier 1-4 Classification คือ
ระดับการใหคะแนนของ
มาตรฐานศูนยคอมฯ
รูปแบบการตอวงจรแตละ
แบบ ไดมาตรฐานใด
(1 : Tier 1) (2 : Tier 2)
(3 : Tier 3) (4 : Tier 4)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

Tier 1

Tier 2

Tier 2.2

Tier 2.3

Tier 3.5
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

D

Maintenance
Reliability& Availability

A. Single UPS (N)

รูปแบบการตอวงจร
Configuration

x

x

x

x

x

1.75

3.12

3.37

3.62

5.0.

PU

5. ทานคิดวา UPS ระบบใด
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเครื่อง
UPS ชํารุดเพียง 1 เครื่อง
ในระบบอาจทําใหระบบ
จายกระแสไฟฟาใหกับ
Critical Load ลมได
(Downtime)
1: โอกาสระบบลมสูงมาก
2: โอกาสระบบลมสูง
3: โอกาสระบบลม
พอประมาณ 4: โอกาส
ระบบลมนอย 5 : ไมมี
โอกาสที่ระบบจะลม
6. ทานคิดวา UPS ระบบใด
มี Single Point of Failure
1 : มีมากที่สุด 2 : มีมาก
3: มีพอประมาณ 4: มีนอย
5: ไมมี

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

1.85

3.0

คาเฉลี่ย _ X
3.14

คาเฉลี่ย _ X
3.42

คาเฉลี่ย _ X
4.85
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3) System Expansion, Cost & Investment
ตารางที่ 4.17 System Expansion, Cost & Investment
(n = 8)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

2.85

3.28

2.87

3.71

3.57

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

x

x

x

x

x

4.57

3.71

3.28

3.71

3.57

D
A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

System Expansion,
Cost & Investment

PU

1. ถาไดออกแบบเผื่อไว UPS
ระบบใดสามารถขยาย
พิกัดกําลังไฟฟาในอนาคต
ได 1: ทําไมได 2: ทําได
แตไมเหมาะ 3: พอทําได
4: เหมาะสม 5: เหมาะสม
ที่สุด
2. ทานคิดวาระบบ UPS
ระบบใดใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพเครื่อง UPS
ที่สุด 1:ใชงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพอยางมาก
2:ใชงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ
3:พอประมาณ 4:เต็ม
ประสิทธิภาพพอประมาณ
5: ใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพเครื่อง
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PU

D

คุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality) ของรูปแบบการตอวงจรระบบ UPS ทั้ง 5
รูปแบบ คาเฉลี่ยตางๆ มีขอพิจารณาดังนี้
1. คุณภาพการแกไข Total Harmonic Distortion ดาน Input แบบ E มีคุณภาพดีที่สุด
รองลงมา คือ แบบ A และ B คุณภาพไมแตกตางจากแบบ E มากนัก สําหรับแบบ C และ D
มีคุณภาพต่ําที่สุด ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยมากกวา 4 ถือวาคุณภาพการแกไข Total Harmonic Distortion
ดาน Input ไมแตกตางกันมาก ซึ่งเปนคุณสมบัติประจําตัวของเครื่อง UPS ในการปรับปรุงคุณภาพ
ระบบไฟฟา
2. คุณ ภาพการแกไข Total Harmonic Distortion ดาน Output แบบ B และ E
มีคุณภาพดีที่สุด รองลงมา ไดแก แบบ A, C และ D ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยมากกวา 4 ถือวาคุณภาพการ
แกไข Total Harmonic Distortion ดาน Output ไมแตกตางกันมาก ซึ่งเปนคุณสมบัติประจําตัวของ
เครื่อง UPS ในการปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟา
3. คุณสมบัติดาน Input ทนทานตอการเกิด Surge ไฟตก ไฟเกิน พบวา แบบ E. มี
คุณภาพดีที่สุด และแบบ A. มีคุณภาพแย ที่สุด (เนื่องจากไมมีเครื่องตอขนาน)
4. คุณสมบัติดาน Output ดานเสถียรภาพการจายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง พบวา
แบบ E. มีคุณภาพดีที่สุด (เนื่องจากเปนระบบ 2 N) และแบบ A. มีคุณภาพแย ที่สุด
5. คุณสมบัติ ดานการเปนแหลงจาย 2 Source สําหรับโหลดที่ตองการ Dual Source
พบวา แบบ E. มีคุณภาพดีที่สุด และ แบบ D , C , B , A คุณภาพดีลดหลั่นกันไป

Maintenance , Reliability & Availability ของรูปแบบการตอวงจรระบบ UPS ทั้ง 5
รูปแบบ คาเฉลี่ยตางๆ มีขอพิจารณาดังนี้
1. ระบบสามารถทนตอการเกิด Over Load ไดสูงและมีเสถียรรูปที่สุดพบวา แบบ E.
มีคุณภาพดีที่สุด (เนื่องจากเปนระบบ 2 N) และ แบบ D , C , B , A คุณภาพดีลดหลั่นกันไป
2. ระบบมีความเหมาะสมในการซอมบํารุงโดยยังปกปองโหลดและมีความเสี่ยงนอย
ตอการเกิดอุบัติเหตุ พบวา แบบ E. มีคุณภาพดีที่สุด (เนื่องจากเปนระบบ 2 N ) และ แบบ D, C, B,
A คุณภาพดีลดหลั่นกันไป
3. ระบบมีเสถียรภาพมีค วามนาเชื่อถือและโอกาสในการใชงานไดอยางตอเนื่อง
(Reliability & Availability) พบวาแบบ E. มีคุณภาพดีที่สุด และ แบบ D, C, B, A คุณภาพดี
ลดหลั่นกันไป
4. แบบ E ไดมาตรฐานเฉลี่ยประมาณ Tier 3.5 และ แบบ D, C, B, A ไดมาตรฐาน
Tier Classification ลดหลั่นกันไป โดย แบบ Aไดมาตรฐาน Tier 1 เทานั้น
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5. หากเกิดอุบัติเหตุเครื่องUPSในระบบชํารุดเพียง 1 เครื่อง อาจทําใหแหลงจายทั้ง
ระบบลมได พบวา แบบ A โอกาสระบบลมสูงมาก และ แบบ B, C, D, E โอกาสระบบลมลดนอย
โดยแบบ E ดีที่สุด (ไมมีโอกาสที่ระบบจะลม) (เนื่องจากเปนระบบ 2 N)
6. พบวาแบบ A มี Single Point of Failure มากที่สุดและแบบ B, C, D, E Single
Point of Failure ลดนอยลงไปตามลําดับ

PU

D

ดานการขยายงานและความสามารถขยายพิ กัด ของระบบ ตน ทุน และการลงทุ น
(System Expansion, Cost & Investment) ของรูปแบบการตอวงจรระบบ UPS ทั้ง 5 รูปแบบ
คาเฉลี่ยตางๆ มีขอพิจารณาดังนี้
1. พบวา แบบ D มีความสามารถขยายพิกัดไดสูงสุด รองลงไปคือแบบ E และแบบ B
แบบ C ไดคะแนนไมสูงมากเนื่องจากพิจารณาวามีบายพาสเพียงชุดเดียวจึงมีความเสี่ยงอยูบางใน
การขยายพิกัด โดยที่แบบ A มีความสามารถขยายพิกัดไดนอยสุด (เนื่องจากตองเปลี่ยนเครื่องชุด
ใหมขนาดพิกัดใหญขึ้น แทนการตอขนานเครื่อง)
2. พบวา แบบ A ใชงานเครื่อง UPS ไดเต็มประสิทธิรูปที่สุด เนื่องจากไมมีเครื่องตอ
ขนาน ในการแบงภาระการทํางานของเครื่อง UPS และเปนการสํารองในระบบแบบ N+1 จึง
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพสูงสุด แตเมื่อไมมีเครื่องสํารองในระบบเมื่อ UPS เพียง 1 เครื่องชํารุด
ก็จะทําใหระบบลมไมสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับ โหลดได จึงเปนขอเสียของแบบ A

4.3 การประยุกตใช
ตัว อย างที่ 1 การพิ จ ารณารู ปแบบระบบไฟฟา สํา รองต อเนื่อ ง (ยู พีเ อส) สํา หรั บ
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง พื้นที่ศูนยคอมพิวเตอร ขนาด 1,000 ตาราง
เมตร ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ขนาดพิกัด (เอาทพุท ) 600 เควี เอ ควรพิจารณาเลือก
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสม ?
ขอสมมติฐาน
- ใชงานเปนศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
- จากขอมูลความสูญเสีย การทําธุรกรรม Online 2.6 M$ / hr (มนตรี วิบูลยรัตน 2550)
หรือ ตนทุนสูญเสีย 91 ลานบาท / ชั่วโมง แตเนื่องจากเปนศูนยคอมพิวเตอรสํารอง Downtime loss
cost จึงไมสูงมากนัก สมมติฐานวาประมาณครึ่งหนึ่งของศูนยคอมพิวเตอรหลัก ประมาณ 45 ลาน
บาท/ชั่วโมง (ซึ่งก็คือทุนสูญเสียทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม Downtime loss cost ตอการเกิด
Downtime 1 ชั่วโมง เปนมูลคาสูงมากเนื่องจากรวมตนทุนความสูญเสียชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดี)
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- ความตองการดานความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส)
เนื่ อ งจาก เป น ศู น ย ค อมพิ ว เตอร สํ า รองสมมติ ฐ านเลื อ กระบบ (ยู พี เ อส) รู ป แบบ B (N+1)
(Availability 99.75 %) (Downtime 22 ชั่วโมง / ป) Downtime สูงและไดAvailability ต่ํา
และเพื่อเป น การลดตน ทุน ค าใชจ าย ด ว ยการลด Downtime และเพิ่ม Availability
จึงพิจารณาปรับปรุงระบบไปเปนรูปแบบ D N+1(2 Static bypass) (Availability 99.98%) (Downtime
1.6 ชั่วโมง/ป) Downtime ต่ํา และได Availability สูงดีขึ้นอยางมาก
ขอพิจารณาความเหมาะสม อัพเกรดจาก รูปแบบ B – D จากตัวอยางที่ 1

D

RBD UPS รูปแบบ B N+1 (Tier II) RBD UPS รูปแบบ D N+1 (2 Static bypass) (Tier III)
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150

150

150

150

150

150

150

150

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

150

UPS รูปแบบ B System Availability = 99.75%
Downtime = 22 ชั่วโมง / ป

150

150

UPS รูปแบบ D System Availability = 99.98%
Downtime = 1.6 ชั่วโมง / ป

รูปที่ 4.1 ตัวอยางขอพิจารณาความเหมาะสม อัพเกรดจาก รูปแบบ B – D

จากการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) จากรูปแบบ B ไปเปน
รูปแบบ D โดยมีขอพิจารณาดังนี้
- ความพรอมและความนาเชื่อถือ (Availability) ของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) เพิ่ม
สูงมากขึ้น (ดีขึ้น) Avi = 0.23%
- สามารถลด Downtime ลงไดถึง 20.4 ชั่วโมง
- พิจารณาการลงทุน (Investment cost)
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กรณีพิจารณาเฉพาะในสวนรูปแบบของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่ขนาดพิกัด 600
เควีเอ จากผลการศึกษา
UPS รูปแบบ B N+1 (Tier II) การลงทุนประมาณ 11.6 ลานบาท
UPS รูปแบบ D N+1 (2 Static bypass) (Tier III )การลงทุนประมาณ 16 ลานบาท
สวนที่ตองลงทุนเพิ่มในการปรับปรุงระบบ Cost = 4.4 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 38%)
ขอสรุปการพิจารณา เลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
(ตัวอยางที่ 1)
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รูปที่ 4.2 ตัวอยางการพิจารณาเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
(ตัวอยางที่ 1)

- จากการพิจารณา อัตราสวนการลงทุน Cost/Avi พบวาการลงทุน เพิ่มจาก
รูปแบบ B–D การลงทุน เพิ่มไมสูงมาก แตก ลับไดค วามพรอมและความนาเชื่อถือของระบบ
(Availability ) เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยสามารถลด Downtime ลงไดหลายชั่วโมง ซึ่งจะสามารถ
ลดตนทุนความสูญเสีย Downtime loss cost ลงไดเปนอยางดีเชนกัน
- การพิจารณาความคุมทุน (ROI) จากการพิจ ารณา เปน ศูน ยค อมพิวเตอรสํารอง
ดังนั้นตนทุนความสูญเสีย (Downtime loss cost ) อาจไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับกรณีเปนศูน ย
คอมพิวเตอรหลัก ซึ่งเทียบกับเงินลงทุนใน UPS รูปแบบ D (16 ลานบาท) พบวามีความคุมคาใน
การเลือกระบบเนื่องจากลงทุนเพิ่มเพียง 38%
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- จากผลการศึกษา ระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) รูปแบบ D มีขอคุณสมบัติพิเศษที่ควร
พิจารณาประกอบในการเลือกลงทุน มีดังนี้
1. UPS รูปแบบ D มีความเหมาะสมสามารถเขาถึงการบํารุงรักษาได อยางสะดวก
และเกิดความเสี่ยงนอย โดยยังสามารถใชงานและจายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
2. UPS รูปแบบ D มีความเหมาะสมสามารถออกแบบชุดบายพาสเผื่อไวเพื่อการ
ขยายพิกัดกําลังไฟฟา สําหรับใชงานในอนาคตไดสะดวกดวยการตอขนานเครื่องเขาไปในระบบ
ตัวอยางที่ 1 เลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) อัพเกรดจากรูปแบบ B-D โดยรูปแบบ D
มีความเหมาะสม (ไดมาตรฐาน Tier III )
รูปวงจรไฟฟา UPS รูปแบบ D N+1 (2 Static bypass) ของศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ธนาคาร
แหงหนึ่ง
NEWFROM
AREA
( 4 RAI )
MEA 24KV

3x95 mm.? XLPE24KV IN HDPE 110 mm. PN6
Spare 1xHDPE 110 mm. PN6 Duct bank manhole

RMU3

3x50 mm.? XLPE 24KV IN Separated WireWay

3x50 mm.? XLPE24KV IN Separated Wire Way

TR5

TR4

MDB4

TIE CB

MDB5
MDB5

ELECTRICAL & KEY INTERLOCK

ALL CB IC> 50kA AT 415VAC

MDB4
ALL CB IC> 50kA AT 415VAC

TIE 4-5

PU
EMDB 4

EMDB 5

ALL CBIC> 50kAAT 415VAC

ALL CBIC > 50kAAT 415VAC

3x4000A CU BUSBAR 100% NEUTRAL AND 25% GROUNDBUS, 415/240V AC 50Hz

3x4000A CU BUSBAR 100% NEUTRAL AND 25% GROUND BUS, 415/240V AC 50Hz

3 sets (3x300 CV,2x300CV(N)) /1x120 G.
ONCABLE TRAY500x100mm.
2 sets (3x240 CV,1x240CV(N)) /1x50 G.
ONCABLE TRAY300x100mm.

MTS&INPUTALLUPS
CABINET
CB IC > 50kA AT 415VAC

Electrical Interlock

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

Provide & Installation Cabling By UPS Vender

Design for 600 KVA

UPS 3/1

Design for 600 KVA

รูปที่ 4.3 วงจรระบบไฟฟา Single line diagram (ตัวอยางที่ 1)

ตัวอยางที่ 2 การพิจ ารณารูปแบบระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) สําหรับศูน ย
คอมพิวเตอรหลัก ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง พื้นที่ศูนยคอมพิวเตอร ขนาด 1,000 ตารางเมตร
ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) ขนาดพิกัด (เอาทพุท) 600 เควีเอ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบใด
จึงจะเหมาะสม ?
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ขอสมมติฐาน
- ใชงานเปนศูนยคอมพิวเตอรหลัก ของธนาคาร
- จากขอมูลความสูญเสีย การทําธุรกรรม Online 2.6 M$ / hr (มนตรี วิบูลยรัต น
2550) หรือ ตนทุนสูญเสีย 91 ลานบาท / ชั่วโมง สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก (ซึ่งก็คือทุนสูญเสีย
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม Downtime loss cost ตอการเกิด Downtime 1 ชั่วโมง เปนมูลคาสูง
มากๆ เนื่องจากรวมตนทุนการแกไขและกูระบบรวมทั้งกูขอมูล และตนทุนความสูญเสี ยชื่อเสียง
และภาพลักษณที่ดี)
ความตองการดานความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส)
เนื่องจาก เปนศูนยคอมพิวเตอรหลัก สมมติฐานเลือกระบบ (ยูพีเอส) รูปแบบ B(N+1) (Availability
99.75 %) (Downtime 22 ชั่วโมง / ป) Downtime สูงและไดAvailability ต่ํา
จากการพิจารณาความพรอมและความนาเชื่อถือของระบบ (Availability) รูปแบบ B
มีคาสูงไมเพียงพอสําหรับองคกรที่ เปนศูนยคอมพิวเตอรหลัก ซึ่งตองการ Availability ที่สูงมากๆ
เพื่อลดขอผิดพลาดตางๆที่จะเกิดขึ้นและใหระบบทํางานไดอยางตอเนื่อง และเพื่อเปนการลดตนทุน
คาใชจาย ดวยการลด Downtime และ เพิ่ม Availability จึงพิจารณาปรับปรุงระบบไปเปน UPS
รูปแบบ E 2 (N) Tier IV (Availability 99.99%) (Downtime 0.8 ชั่วโมง / ป) Downtime ต่ํามาก และ
ได Availability สูงมากๆ
ขอพิจารณาความเหมาะสม อัพเกรดจาก รูปแบบ B – E จากตัวอยางที่ 2
RBD UPS รูปแบบ B N+1 (Tier II)
RBD UPS รูปแบบ E 2 (N) (Tier IV)
150

150

150

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

150

150

150

150

150

150

150

150

150

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

150

150

150

150

150

150

150

150

150

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

150

150

150

UPS รูปแบบ B System Availability = 99.75%
Downtime = 22 ชั่วโมง / ป

UPS รูปแบบ E System Availability = 99.99%
Downtime = 0.8 ชั่วโมง / ป

รูปที่ 4.4 ขอพิจารณาความเหมาะสม อัพเกรดจาก รูปแบบ B – E
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จากการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) จากรูปแบบ B ไปเปน
รูปแบบ E โดยมีขอพิจารณาดังนี้
- ความพรอมและความนาเชื่อถือ (Availability) ของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส)
ดีขึ้น Avi = 0.24%
- สามารถลด Downtime ลงไดถึง 21.2 ชั่วโมง
- พิจารณาการลงทุน (Investment cost)
กรณีพิจารณาเฉพาะในสวนรูปแบบของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่ขนาดพิกัด 600
เควีเอ จากผลการศึกษา
UPS รูปแบบ B N+1 (Tier II) การลงทุนประมาณ 11.6 ลานบาท
UPS รูปแบบ E 2N (Tier IV ) การลงทุนประมาณ 23 ลานบาท
สวนที่ตองลงทุนเพิ่มในการปรับปรุงระบบ Cost = 11.4 ลานบาท (เพิ่มขึ้นเทาตัว
100 %) หรือ ตองลงทุน UPS รูปแบบ E เปนสองเทาของ UPS รูปแบบ B

PU

ขอสรุปการพิจารณา เลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
(ตัวอยางที่ 2)

รูปที่ 4.5 ตัวอยางการพิจารณาเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ของธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
(ตัวอยางที่ 2)
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- จากการพิจารณา อัตราสวนการลงทุน Cost/Avi พบวาการลงทุนเพิ่มจาก
รูปแบบ B – E การลงทุนเพิ่มสูงมาก (เปนสองเทา) และไดความพรอมและความนาเชื่อถือของ
ระบบเพิ่มขึ้นเปนอยางมากเชนกันโดยสามารถลด Downtimeลงไดเปนอยางดี แตจากการพิจารณา
เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ 1 พบวา
ตัวอยางที่ 1 เลือกลงทุน UPS แบบ D ลงทุน 16 ลานบาท ได Availability 99.98%
ตัวอยางที่ 2 เลือกลงทุน UPS แบบ E ลงทุนสูง 23 ลานบาท ได Availability 99.99%
ตัวอยางที่ 2 ตองพิจารณาลงทุนสูงกวา ตัวอยางที่ 1 ถึง 7 ลานบาท โดยได Availability
เพิ่มขึ้น อีกเพียง 0.01% หรือสามารถลด Downtime ลงไดอีกเพียง 0.8 ชั่วโมง (การพิจารณาดาน
อัตราสวนการลงทุนอาจไมคุมคา)
- แตจากการพิจารณาความคุมทุน (Return of Investment) แลวพบวา
ตัว อยางที่ 2 เปนศูนยคอมพิวเตอรหลัก ดังนั้น ตน ทุน ความสูญ เสีย (Downtime loss
cost) จะสูงมากๆ 91 ลานบาท/ชั่วโมง (ตนทุนการกูระบบและขอมูล ตนทุนดานชื่อเสียง ภาพลักษณ
และความเชื่ อมั่ น ของลูก ค า ) ซึ่ง เทีย บกั บ เงิน ลงทุ น ในรู ปแบบ E 23 ล า นบาท (ถึง แมว า ได
Availability เพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กนอย ) จากการเปรียบเทียบความคุมทุน ก็ยังมีความคุมคา เนื่องจาก
เปนประเภทธุรกิจที่ตองการเลือกระบบที่สามารถให Availability ไดสูงที่สุด
- จากผลการศึกษา ระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) รูปแบบ E มีขอคุณสมบัติพิเศษที่ควร
พิจารณาประกอบในการเลือกลงทุน มีดังนี้
1. รูปแบบ E สามารถเขาถึงการบํารุงรักษาไดอยางสะดวก และความเสี่ยงนอยมาก
โดยยังสามารถใชงานและจายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ดวยหลักการเปนแหลงจายกําลังไฟฟา
สํารอง 2 แหลงจาย สามารถปดทําการบํารุงรักษาได ทีละ 1 ขางได จึงไมเกิดความเสี่ยงใดๆ ในการ
เขาถึงการบํารุงรักษา
2. รูปแบบ E สามารถเพิ่มการขยายพิกัดกําลังไฟฟา สําหรับใชงานในอนาคตได
สะดวกที่สุดดวยการ สรางระบบ UPS ทีละคูเขาไปในระบบ และสามารถใชงานไดทันที
- ตัวอยางที่ 2 เลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) รูปแบบ E มีความเหมาะสม (มาตรฐาน
Tier IV)
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รูปวงจรไฟฟา UPS รูปแบบ E 2(N) ของศูนยคอมพิวเตอรหลัก ธนาคารมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
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รูปที่ 4.6 วงจรระบบไฟฟา Single line diagram (ตัวอยางที่ 2)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา

D

จากประสบการณการทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่ใชในการสํารอง

กําลังไฟฟาใหกับอาคารศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งประสบปญหาดานการบริหารจัดการระบบดังกลาว
ตัวอยางเชน

1. เครื่องเดิมเปนระบบที่ไมมีเครื่องสํารองและเมื่อเกิดอุบัติเหตุอุปกรณอะไหลชํารุด

ตองปดทําการซอมเปนระยะเวลานานเกิดความสูญเสียเปนอยางมาก และจากการที่ในระบบไมมี

PU

เครื่องสํารองการเขาบํารุงรักษาทําไดย ากตองทําการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองและบายพาส
ระบบ ซึ่งเกิดความเสี่ยงอันตรายตอระบบคอมพิวเตอรที่ตองสํารองกําลังไฟฟาใหอยางตอเนื่อง

2. ระบบไฟฟาสํารอง เครื่องเดิมเทคโนโลยียังไมทันสมัย ระหวางใชงานเกิด ฮารโมนิก

ขึ้นมารบกวนในระบบไฟฟาขององคกรทําใหเกิดสภาวะใชงานเกินพิกัด (Over load) ไดในบางครั้ง
3. การกํ าหนดรูป แบบและขนาดพิกัด ระบบไฟฟ าสํา รอง ตอ งดําเนิน การกํ าหนด

ออกแบบดวยขอมูลในขณะนั้น ขณะเดีย วกันระบบคอมพิวเตอร มีการพัฒ นาเปลี่ยนรูปแบบไป

อยางรวดเร็วมากมีการใชงานกําลังไฟฟาตอพื้นที่สูงขึ้นมาก ซึ่งหากไมไดมีการพิจารณาเลือกระบบ

ที่สามารถขยายพิกัดกําลังไฟฟาไดอยางสะดวกในอนาคต จะเกิดปญหาการใชงานเต็มพิกัดของ
ระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) อยางรวดเร็วและหากไมสามารถขยายพิกัดของระบบออกไปได ทําให
ธุรกิจไมสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องและเสียโอกาสทางธุรกิจ เปนตน

จากการศึกษาพบวาระบบไฟฟาสํารอง นั้นยังเปนอุปกรณและระบบไฟฟาที่ยังมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมอยูตลอดเวลา (เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร มีการพัฒนารุดหนาไปอยาง
รวดเร็ว ) ความรูค วามเขาใจในเทคโนโลยีและการบริหารจัด การระบบไฟฟาสํารอง ยังอยูใ น
ขั้น ตอนการเผยแพรและถายทอดประสบการณ จากผูวิจัย และผูผลิต ผูออกแบบสําหรับอาคาร
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ศูนยคอมพิวเตอร โดยมีการถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณไปยังหนวยงานผูใชบริการ และ
จากการที่ร ะบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) เปน อุปกรณงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารศูน ย
คอมพิวเตอรที่มีตนทุนการลงทุนสูงมากดังนั้นในฐานะผูบริโภคผูใชบริการ (User) ที่ตองทํางาน
เกี่ ย วเนื่ อ งรว มกั บระบบดั ง กลา ว ทั้ง การพิ จ ารณาเลือ กระบบใหเ หมาะสม การวางแผนการ
บํารุงรักษา การวางแผนขยายพิกัดกําลังไฟฟา จึงตองมีการเรียนรูเทคโนโลยีและรับการถายทอด
ประสบการณ (Best Practice) จากตําราและเอกสารตางๆ เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) อีกทั้งการพิจารณาลงทุนและการเลือกระบบไดอยางเหมาะสม

D

ดานคุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality) พบวาเปนคุณสมบัติพื้นฐานประจําเครื่อง

สํา รองไฟฟ า (ยูพี เอส) รุน ใหมๆ ทุ ก เครื่ อง โดยในอดีต ระบบไฟฟ า จากการไฟฟ าฯ รู ปคลื่ น

แรงดันไฟฟาเสถียรภาพยังไมดีเพียงพอ และอุปกรณเพาเวอรอิเล็กทรอนิกสตา งๆ ซึ่งผลิตฮารโมนิก
และสัญญาณออกมารบกวนแหลงจายกําลังไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา (ยูพีเอส) จึงมีหนาที่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟาดวยอีก หนาที่หนึ่ง นอกจากหนาที่สํารองกําลังไฟฟาซึ่งจะเหมาะสมมาก
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สําหรับอุปกรณ ที่ตองการแหลงจายกําลังไฟฟาที่มีความเสถียรภาพและสะอาด (Clean Power) เชน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมคอนโทรลและคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

ดานความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือของระบบ ผลจากการศึกษาพบวาตนทุนที่มี

ความสําคัญมากขององคกร นอกจากทุนที่เปนเม็ดเงินสําหรับใชลงทุน แลวก็คือตนทุนจากการเกิด

ความสูญเสีย เมื่อระบบเกิดการหยุดทํางาน (ระบบลม หรือ Downtime) ทั้งดานคาใชจายการแกไขกู

ระบบและการกูขอมูลแลว รวมไปถึงดานการผิดนัดสัญญาซึ่งมีคาปรับเปนตนทุน นอกจากนี้ตนทุน
ดานชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี ทุนดานความไววางใจจากลูกคา ที่องคกรสรางสมมานานอาจเกิด
ความสูญเสียไดหากเกิด Downtime ซึ่งจะสูงมาก – นอย ขึ้นอยูกับประเภทและการดําเนินการทาง

ธุรกิจซึ่งแตละองคกรแตกตางกัน ตัวแปรที่ใชในการพิจารณาควบคุม Downtime ก็คือ คาความ

พรอมใชงานและความนาเชื่อถือของระบบนั่น เอง ระบบไฟฟาสํารอง ที่ดีๆไดทําการปรับปรุง

รูปแบบการตอวงจรในดานตางๆ เปาหมายหลักก็คือการเพิ่มความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือ
ของระบบใหดียิ่งขึ้น ดวยการไปปรับแกปญหาของระบบไฟฟาสํารองในดานตางๆ เชน

- แกไขการที่มีวงจรติดตั้งและทํางานในระบบเพียงดานเดียว (Single Point of Failure)
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- แก ไ ขการที่ ไ ม มี เ ครื่ อ งสํ า รองในระบบแบบ (N+1) ด ว ยการต อ ขนานเครื่ อ ง
(Redundancy) เขาไปและใชงานเปนเครื่องสํารอง (Spare) ในระบบ
- แกไขจุดที่เกิดความเสี่ยงตางๆ ดวยการสรางระบบใหมี วงจรทางลัดเสริม (By pass)
สําหรับการบํารุงรักษาและระหวางซอมบํารุง
- เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟา (ยูพีเอส) โดยแกไขจุดที่เกิดความเสี่ยง
ตางๆสามารถควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดานความสามารถขยายพิกัดของระบบไฟฟาสํารอง (System Expansion) จากการศึกษา

D

และประสบการณพบวาการใชงานกําลังไฟฟาสํารองตอพื้นที่หรือตอ Rack คอมพิวเตอรพบวามี

การใชกําลังไฟฟาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (เนื่องจากระบบคอมพิว เตอรมีการพัฒนารุดหนาไปอยาง
รวดเร็ว) และจะถึงจุดที่ใชงานระบบไฟฟาสํารอง เต็มพิกัดในระยะเวลาอันใกลซึ่งทําใหเกิดความ
ไมเสถียรและเสี่ยงตอการเกิดการใชงานเกินพิกัด (Over load) ไดจึงเปนปญหาสําคัญ ในการเลือก
ลงทุนในระบบวาจะเลือกหรือสํารองพิกัดกําลังไฟฟาสํารองไวที่ขนาดเทาไร จึงจะเหมาะสม และ
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เพื่อเปนทางออกที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาเลือกลงทุนในระบบไฟฟาสํารองที่สามารถขยายพิกัด

ไดในอนาคตอยางสะดวก ปลอดภัยและไมเกิดความเสี่ยง โดยไมตองเปลี่ยนเครื่องหรือลงทุนใหม
ทั้งระบบ ตัวอยางเชน ศูนยคอมพิวเตอรแหงหนึ่งมีพื้นที่เหลือสําหรับใหบริการและมีลูกคาสนใจ

ตองการเชาพื้นที่สําหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ซึ่งคิดคาใหบริการตอตารางเมตรแพงมาก แตจาก

การพิจ ารณาแลว ตองสํารองกําลังไฟฟาไวใ ชสําหรับองคก รเองจึงไมสามารถใหบริก ารได ณ
ขณะนั้น และมีการใชงานกําลังไฟฟาสํารองตอจากนั้น สํารองใหกับหองเครื่องคอมพิวเตอรจนถึง

จุดที่ใชงานเต็มพิกัด(ประมาณ 80% ของพิกัดเครื่อง) ในปจจุบันจึงไดพิจารณาทําการแกไขดวยการ

รื้อเปลี่ยนรูปแบบระบบไฟฟาสํารองเปนรูปแบบใหม ดวยขนาดพิกัดกําลังไฟฟาสํารองขนาดใหญ

ขึ้น และสามารถขยายพิกัด กําลังไฟฟา เพิ่มเติมไดใ นอนาคต (จากตัว อยางที่ 1 ในบทที่ 4 UPS
รูปแบบ D) ปจจุบันมีลูกคาเขาใชบริการถึง 3 หนวยงาน การเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่มี

ขนาดพิกัดไมเหมาะสมและไมสามารถขยายพิกัดไดในอนาคต ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการทาง
ธุรกิจเปนไปอยางสะดุดไมตอเนื่อง (Business continuity plan) และเกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ
เปนตน
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ดานการลงทุน (Investment) การพิจ ารณาเลือกลงทุน ระบบไฟฟาสํารอง ตองอาศัย
ขอมูลหลายๆ ดานประกอบกัน พิจารณา ทั้งจากผูวิจัยและผูผลิต จากการถายทอดประสบการณ
(Best Practice) จากองคก รที่ทํางานวิจัย ดานที่เกี่ย วของดานนี้ จากหนว ยงานหรือองคก รที่มี
ประสบการณ และจากขอมูลในการนํามาใชพิจารณาในการลงทุน ก็คือตนทุนดานตางๆ ทั้งหมด
นั่นเอง
- การลงทุน ของศูนยคอมพิวเตอร ประกอบไปดวย 1.การกอสรางอาคาร และหอง
คอมพิ ว เตอร ต า งๆ 2.การก อ สร า งและติ ด ตั้ ง ระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อ รองรั บ สํ า หรั บ ห อ ง

D

คอมพิวเตอรและกําลังไฟฟาสํารองในอนาคต 3. คาใชจายดําเนินการ คาใชจายบํารุงรักษาและซอม

บํารุง รวมทั้งคาใชจายสาธารณูปโภค

- มูลคาความสูญ เสียตอชั่ว โมง (Downtime loss cost) ขึ้นอยูกับประเภทและการ

ดํา เนิน การทางธุ ร กิ จ ที่แ ตกต า งกั น องคก รขนาดใหญ มีชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ ที่ ดี หากเกิ ด
Downtime ยอมมีมูลคาความสูญเสียสูงมากกวาองคกรขนาดเล็ก
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- ตัวอยางตนทุนความสูญเสียหากเกิด Downtime

1. หากเซอรฟเวอรคอมพิวเตอรลม ใชงานไมได 1 MB / 1 Baht ประมาณ 30,000

บาทตอวัน CAT Telecom ธนันต สัตยภิวัฒน (2547)

2. ระบบไฟฟาสํารองลม ในยุโรป ธุรกิจโทรศัพทมือถือ 2 ลานบาท/ชั่วโมง ธุรกิจ

จองตั๋ว เครื่องบิน 4.5 ลานบาท/ชั่วโมง ธุรกิจ บัต รเครดิต ออนไลน 125 ลานบาท/ชั่ว โมง ธุร กิจ

ประกอบรถยนต 300 ลานบาท/ชั่วโมง ตลาดหุนออนไลน 325 ลานบาท/ชั่วโมง (1 Euro = 50 บาท)

Uninterruptible Power Supplies European Guide CEMEP (2007)

3. ในอเมริก า ธุร กิจ โบรกเกอรต ลาดหุน 225 ลานบาท/ชั่ว โมง ธุร กิจ ธนาคาร

(ออนไลน) 91 ลานบาท/ชั่วโมง ธุรกิจโทรศัพทมือถือ 1.5 ลานบาท/ชั่วโมง Web site Ebay 8 ลาน
บาท/ชั่วโมง Web site Amazon 6.3 ลานบาท/ชั่วโมง ( 1 $ = 35 บาท ) An Optimal Data Center
Availability and Investment Trade-Offs มนตรี วิบูลยรัตน (2550)

จากการศึกษาพบวาทุกๆบริษัท/องคกรใหความสําคัญระดับสูงของตนทุนความสูญเสีย
ในการนํามาพิจารณาเลือกรูปแบบของตนทุนจากการเกิด Downtime หรือ (Downtime loss cost)
เป น ต น ทุ น ที่ ป ระมาณการความสู ญ เสี ย ต อ ชั่ ว โมงเป น ตั ว เลขที่ แ น น อนได ย าก เนื่ อ งจากมี
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สองสวนประกอบกันคือ 1. ตนทุนความสูญเสียที่เปนรูปธรรม เชนคาใชจายการแกไขระบบและ
กูขอมูล คาใชจายดําเนินการ คาใชจายคาแรงงานและคาผิดนัดสัญญา 2. ตนทุนความสูญเสียที่เปน
นามธรรม เชน ชื่อเสีย งและภาพลัก ษณที่ดีขององคกร ความเชื่อถือและไวว างใจจากลูก คา ซึ่ง
ประมาณการเปนมูลคาไดยากและแตละองคกรก็ไมมีประสบการณกับเหตุ Downtime ดังกลาว จึง
ตองอาศัยขอมูลตัวอยางจากองคก รประเภทธุร กิจเดีย วกัน ขอมูลจากองคกรที่ทําวิจัยและพัฒนา
ระบบไฟฟาสํารอง ขอมูลจากองคก รหรือหนว ยงานที่มีประสบการณ (Best Practice) ซึ่งขอมูล
เหลานี้สามารถนํามาใชอางอิงใชเปนตนทุนความสูญเสีย (Downtime loss cost) เพื่อนําไปพิจารณา

D

ในสวนแนวทางการเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) สําหรับแตละองคกรไดอยางเหมาะสม โดย
อาศัยหลักการพิจารณาดังนี้

- พิจ ารณาประเภทและการดําเนิน การทางธุร กิจขององคก รอยางเขาใจ เพื่อนําไป

วิเคราะหหาตน ทุน ไดอยางถูกตอง (เชน องคกรที่มีก ารปด ทําการในวั น หยุด หรือองคก รที่ตอง

ปฏิบัติงานระบบตลอด 24 ชั่วโมง ยอมมีการพิจารณาตนทุนตางกัน)
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- พิจารณาหาตนทุนจากการเกิด Downtime หรือ (Downtime loss cost) จากประเภท

และการดําเนินการทางธุรกิจขององคกร

- พิจารณาหาตนทุนการดําเนินการ และการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance

cost)

- ทดลองเลือกรูปแบบการตอวงจรไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) (Component configuration)

ตัวอยางเชน UPS รูปแบบ A, B, C, D, E และใช Reliability Block Diagram(RBD) simulation ดวย

รูปแบบการตออนุกรมและขนาน (Redundancy) ของอุปกรณ ซึ่งจะทําใหทราบถึงความพร อมใช

งานและความนาเชื่อถือ (System Availability) และตนทุนการลงทุนของในแตละรูปแบบวงจรไฟฟา
สํารอง (ยูพีเอส) แตละรูปแบบที่เลือก

- พิจารณาและใหเหตุผลในการพิจารณาความพรอมใชงานและระดับความนาเชื่อถือ

(Availability) ของระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ที่เปนเปาหมาย (Target) ขององคกร โดยองคกรที่
ขนาดใหญมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี และดําเนินการธุรกิจใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตองพิจารณาที่
ระดับ (Availability) ที่เปนเปาหมาย (Target) สูงกวาองคกรที่มีขนาดเล็กและไมไดเปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน
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- พิจารณาตนทุนการดําเนินการประกอบดวย (Operation and Maintenance running
cost)
นําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลดวยการพิจารณาความคุมคา Cost/Availability
และความคุมทุน (Return of Investment)

D

โดยพิจารณาตนทุนทั้งหมด ลําดับความสําคัญและขนาดของวิกฤตเหตุการณที่เกิดขึ้น

พรอมกับพิจารณาความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือของระบบ (System Availability and
Reliability) ที่เปนเปาหมาย (Target) ขององคกร เทียบกับผลชดเชยที่ไดรับ (Compensate) กับกรณี
การเกิด Downtime Cost

ถาระบบที่ เลือ กมีต น ทุน การลงทุน สูงระดับ หนึ่ง ได ค วามพรอ มใช งานและความ

PU

นาเชื่อถือของระบบ สูงระดับหนึ่งตามเปาหมายขององคกร และสามารถชดเชยหรือเปนการปองกัน
การเกิด Downtime (ซึ่งมี Downtime cost สูงระดับหนึ่ง) ไดเปนอยางดีและพอเหมาะ การลงทุน
เลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) รูปแบบนั้นจึงมีความเหมาะสม

จากผลการศึกษา สามารถสรุปแนวทางการเลือกรูปแบบ UPS ที่เหมาะสมไดดังตาราง

ตอไปนี้

ตารางที่ 5.1 สรุปแนวทางการเลือกรูปแบบ UPS
ขอพิจารณา
คุณสมบัติ

ตองการ Availability สูงสุด
ตองการ ระบบที่ได Tier IV
ตองการ ระบบที่ได Tier III

รูปแบบ UPS

A

B

C

D

E

√
√

√

√
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
ขอพิจารณา
คุณสมบัติ

A

B

√

C

D

E

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PU

D

ความมีเสถียรภาพของระบบดี
มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเขาซอมบํารุงรักษา
มีความสะดวกในการขยายพิกัด
เครื่อง (Expansion) ดวยการตอ
ขนานเครื่อง (Redundancy)
การลงทุน ไม สู งมาก สามารถ
ขยายพิกัด เครื่องไดพอสมควร
(Redundancy) การเข าถึง การ
ซอ มบํ า รุ ง ค อ นข า งยากและมี
ความเสี่ยงพอสมควร (Tier II)
ใช ง านง า ย การลงทุ น ไม สู ง
ตองการAvailability และTier
ไมสูงมาก (Tier I)

รูปแบบ UPS

√

5.2 ขอเสนอแนะ

จากการศึกษา เราสามารถใชขอมูลการเปรียบเทียบและการพิจ ารณาตนทุนตางๆมา

พิจารณาเพื่อเลือกระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส)ในรูปแบบที่เหมาะสมของแตละองคกรได ขอที่เปน

ประโยชนนอกเหนือจากการเลือกระบบไดอยางเหมาะสมแลว ไดแก 1. สามารถนําไปใชในการ

พิจารณาดานการประกันภัย (Insurance) 2. ใชในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk tolerance)

3. ใชในการพิจารณาตั้งคาปรับเนื่องจากการผิดนัดสัญญา 4. ใชในการกําหนดเงื่อนไขการใหบริการ

(Service Level Agreement) เปนตน
ขอเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากการระบบไฟฟาสํารอง (ยูพีเอส) ยังเปน
เทคโนโลยีสมัย ใหม มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบตลอดเวลา ดังนั้น ในการที่ตองพิจ ารณาเลือก
ระบบจะตองพิจารณาจากขอมูลทุกดานและตองสอบถามทุกประเด็นจากผูใหบริการหลายๆบริษัท
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เนื่องจากหากไดขอมูลผิดพลาดทําใหการเลือกระบบตองลงทุนสูงเกินความจําเปน หรือหากเลือก
ระบบไมยืดหยุนพอไมสามารถขยายพิกัดของระบบไดก็อาจเกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงตองมี
การระดมความคิดเห็นจากหลายๆหนวยงานขององคกรและตองมองเห็นถึงแผนการณขององคกร
ในอนาคตอยางชัดเจนจึงจะสามารถพิจารณาเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้เปนการ
มุงเนนไปในเทคโนโลยีอาคารที่เปนอาคารศูนยคอมพิวเตอรเพียงประเภทเดียว จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในหัวขอหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ดังนี้
1. ทําการศึกษาในสวนเทคโนโลยีอาคารในประเภทอื่นๆ เชน หนวยงานขนาดเล็ก

D

หรือระดับการใชงานในบานพัก อาศัย อาคารที่เปนโรงงานขนาดเล็ก -ขนาดใหญ อาคารที่เปน
หางสรรพสิน คา หรือ อาคารที่เปน ศูน ยวิจัย ทางวิทยาศาสตรที่หามมีขอบกพรองตางๆ เกิด ขึ้น
ระหวางทําการวิจัย อาคารเหลานี้มีขอพิจารณาเลือกระบบไฟฟาสํารอง อยางไรที่เหมาะสมสําหรับ
องคกร

2. ขอมูลจากการศึกษา พบวาการออกแบบและพัฒนารูปแบบของระบบไฟฟาสํารอง

PU

เพื่อปรับปรุงความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือของระบบ (Availability) ใหสูงมากยิ่งขึ้น
สามารถทําไดถึง 99.9999% หรือเกือบจะไมมีขอผิด พลาดใดๆ เกิด ขึ้น ในระบบเลย และจาก
การศึกษาไดขอมูลวาการพัฒนารูปแบบของระบบสําหรับมาตรฐานศูนยคอมพิวเตอรมีการพัฒนา

จาก มาตรฐาน Tier IV สูงไปถึงมาตรฐาน Tier V แลว จึงเปนที่นาทําการศึกษาตอวาทําไมอาคาร

เหลานี้จึงตองทําการเลือกระบบที่มีคามาตรฐานสูงขนาดนั้น การลงทุนเปนเชนไรและมีเทคโนโลยี
อาคารเปนอยางไร เปนตน

D
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
ฉบับ ผูใชบริการ (User) ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ใ นอาคาร ผู วิ จั ย ใคร ข อความร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริง ตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานและความเขาใจขององคกรของ
ทาน ในการเลือกใชงาน ระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส) โดยเลือกรูปแบบ แบบที่มีความ

D

นาเชื่อถือของระบบสูง คือ การตอวงจรแบบขนานและมีเครื่องสํารองในระบบ (Parallel System,
UPS N+1) โดยมุงศึกษาถึงขอพิจารณาในคุณสมบัติและความเหมาะสมดานตาง ๆ ขอคํานึงถึง ขอ
ระมัดระวังและใหความสําคัญเปนพิเศษ ตอการเลือกใชงานระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)

สําหรับองคกรของทาน โดยมีรายละเอียดของคําถามดังตอไปนี้

PU

ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ขอพิจารณาในคุณสมบัติและความเหมาะสมดานตางๆ ขอคํานึงถึง

ขอระมัดระวังและใหความสําคัญเปนพิเศษ ขอพิจารณาอันมีผลกระทบตอ หนวยงาน/บริษัท/และ
องคกร ของทาน

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป

สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม

สวนที่ 2 ขอมูลสถานภาพของหนวยงาน/บริษัท/องคกร

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะถือเปนความลับและนําไปใช

เพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น

80
ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ขอพิจารณาในคุณสมบัติและความเหมาะสมดานตางๆ ขอคํานึงถึง
ขอระมัด ระวังและใหค วามสําคัญ เปน พิเศษ ขอพิจ ารณาอัน มีผลกระทบตอ หนว ยงาน/บริษัท /
องคกร ของทาน
คําชี้แจง โปรดพิจารณา ระดับการใหความสําคัญ คุณลักษณะตางๆ อันมีผลกระทบตอ หนวยงาน/
บริษัท/องคกร ของทาน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับการใหความสําคัญของ
องคกรของทานมากที่สุด

D
คุณลักษณะ

นอย
ที่สุด

PU

ดานการจัดการ ควบคุมดูแลและซอมบํารุงระบบ UPS
1. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําวัน
2. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําสัปดาห มีการ
เดินเครื่องระบบเพื่อทดสอบและตรวจสอบ
3. การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประจําเดือน
4. การใหมีการตรวจสอบซอ มบํา รุงแบบปองกัน ลวงหน า
(Preventive Maintenance)
5. การทําสัญญาซอมบํารุงโดยมีการใหบริการซอมฉุกเฉิน
(Corrective Maintenance แบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง)
6. การทําสัญญาซอมบํารุงโดยมีการใหบริการซอมฉุกเฉิน
(Corrective Maintenance แบบ 7วัน x 24 ชั่วโมง)
7. การทําสัญญาซอมบํารุงแบบรวมอะไหล ทั้งหมด
8. การเลือกระบบ UPS แบบที่มีการตอขนานเครื่องและมี
เครื่องสํารองในระบบ(N+1) และระบบมีเสถียรภาพความ
นาเชื่อถือสูง(Reliability)
9. การเลือกระบบ UPS แบบที่สามารถ เขาถึงการซอมบํารุง
ไดสะดวกและมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุนอย (โดยยัง
สามารถ จายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง)
10. การเลือกระบบ UPS แบบที่สามารถติดตั้งเครื่องUPS
เพิ่มและขยายขนาดพิกัดกําลังไฟฟา UPS ได โดยไมตอง
เลือกลงทุนติดตั้งระบบ UPS ใหมทั้งระบบ
11. มีระบบแจงเตือน Warning Alarm ทางจอมอนิเตอร

มาก
ที่สุด

ระดับการใหความสําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง
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คุณลักษณะ

มาก
ที่สุด

ระดับการใหความสําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับการใหความสําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

12. มีร ะบบแจงเตื อน Warning Alarm ทางเสี ยง Buzzer
Alarm
13. มีระบบแจงเตือนWarning Alarmทางรีโมทระยะไกล
เชน SMS Alarm , E-mail Alarm
14. มีการบริหารจัดการระบบ UPS แบบระยะไกลทางเว็ป
คอมพิวเตอร

D
คุณลักษณะ
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การลงทุน
1. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยพิจารณาความมี
เสถียรภาพและความนาเชื่อถือของระบบ สูงหรือต่ํา
(พิจารณาจากงบประมาณ)
2. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยพิจารณาความมี
เสถียรภาพและความนาเชื่อถือของระบบ สูงหรือต่ํา เทียบ
กับตนทุนการสูญเสียหากระบบเกิดการหยุดทํางาน
(Downtime loss cost)
3. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยพิจารณาความสามารถใน
การขยายพิกัดกําลังไฟฟาไดในอนาคต
4. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยมีโอกาสใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง (Availability) สูงเพียงพอสําหรับองคกร และ
การซอมบํารุงมีความสะดวกปลอดภัย งบประมาณ
สมเหตุสมผล และยอมรับในมาตรฐาน ประมาณ Tier 3
5. การเลือกลงทุนระบบ UPS โดยมีโอกาสใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง (Availability) สูงสุด(ไมมีขอผิดพลาด) สําหรับ
องคกร และการซอมบํารุงมีความสะดวกปลอดภัยสูงสุด
(ไมมีจุดเสี่ยง และไมมีขอผิดพลาด) โดยยอมรับในการ
ลงทุนที่สูง และตองการไดมาตรฐานสูงสุด Tier 4
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คุณลักษณะ

มาก
ที่สุด

ระดับการใหความสําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

PU

D

การจัดการทุนสูญเสียที่เปนรูปธรรม (Tangible loss)
จากการเกิดการหยุดทํางานของระบบ (Downtime)
1. การสูญเสียดานการเงิน (Direct financial loss) เชน การ
ซอมแซม เปลี่ยนอะไหล คาดําเนินการกูระบบและขอมูล
2. การสูญเสียดานผลผลิต (Productivity loss) เชน การผลิต
ชิ้นงานต าง ๆ การทําธุรกรรมทางการเงิน (Transaction)
การใหบริการตางๆ
3. 3. การสูญเสียดานการวิเคราะหตรวจสอบสาเหตุ และการ
แก ไ ขกู ร ะบบกลั บ คื น มา(Investigation and recovery
costs)
4. การสูญเสีย ดานกฎหมาย สัญญาและการปรับ ที่กระทบ
องคกร (Legal responsibility towards companies)
การจัดการทุนสูญเสียที่เปนนามธรรม (Intangible loss)
จากการเกิดการหยุดทํางานของระบบ (Downtime)
1. การสูญเสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร
(Reputation) (Good View Corporate Image)
2. การสูญเสีย ความนาเชื่อถือและไววางใจ (Reliability)

นอย
ที่สุด

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือ เติมคําลงในชองวาง

สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. คุณวุฒิการศึกษา

 1. ต่ํากวาปริญญาตรี

 2. ปริญญาตรี

 3. ปริญญาโท

 4. ปริญญาเอก

 5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
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2. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
 1. กรรมการผูจัดการ

 2. รองกรรมการผูจัดการ ฯ

 3. ผูอํานวยการ ฯ

 4. ผูจัดการ ฯ

 5. หัวหนางาน/แผนก/Supervisor

 6. วิศวกร/ชางเทคนิค/Operator

 7. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
3. แผนก / ฝาย / Department
 2. จัดซื้อ

 3. ธุรการ

 4. การตลาด

 5. Operator Dept

 6. Building & Facility Dept

D

 1. การเงินและบัญชี

 7. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................

PU

4. ประสบการณการทํางาน
 1. นอยกวา 5 ป

 2. 5 – 10 ป

 3. 11 – 15 ป

 4. 16 – 20 ป

 5. มากกวา 20 ป ขึ้นไป

5. ประสบการณการทํางานเกี่ย วกับการพิจ ารณาระบบไฟฟา และไฟฟา UPS ขององคก ร

และ/หรือ การทํางานที่ตองวางแผนพิจารณา ควบคุมเครื่องจักร หรือ คอมพิวเตอร มิให
เครื่องเกิดการหยุดทํางาน (Downtime)
 1. นอยกวา 3 ป

 2. 3 – 7 ป

 3. 8 – 12 ป

 4. 13 – 15 ป

 5. มากกวา 15 ป ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ขอมูลสถานภาพของหนวยงาน / บริษัท / องคกร
1. ประเภทกิจการของหนวยงาน
 1. หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ระบุ)...................................................................
 2. การผลิต ดาน (ระบุ)................................................................................................
 3. การใหบริการ ดาน (ระบุ).......................................................................................
 4. การเงิน/การธนาคาร................................................................................................
 5. อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................

D

2. หนวยงานของทานติดตั้งระบบไฟฟา หมอแปลงไฟฟา (Transformer)ขนาดพิกัดเทาใด
 1. นอยกวา 100 KVA

 2. 100-400 KVA

 3. 401 – 1,000 KVA

 4. 1,000 KVA

 5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................

3. หนวยงานของทานติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง(Generator) ขนาดพิกัด

PU

เทาใด

 1. นอยกวา 100 KVA

 2. 100-400 KVA

 3. 401 – 1,000 KVA

 4. 1,000 KVA

 5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................

4. หนวยงานของทานติดตั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (UPS) ขนาดพิกัดเทาใด
 1. นอยกวา 100 KVA

 2. 100-400 KVA

 3. 401 – 1,000 KVA

 4. 1,000 KVA

 5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................

5. หนวยงานของทานติดตั้งระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (UPS) รูปแบบการตอวงจรแบบใด
 1. เครื่องเดี่ยวๆ ไมมีเครื่องสํารองในระบบ (Single UPS)

 2. ตอวงจรแบบขนาน ไมมีเครื่องสํารองในระบบ (Parallel Redundant UPS as N)

 3. ตอวงจรแบบขนานและมีเครื่องสํารองในระบบ (Parallel Redundant UPS as N+1)
 4. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
.ขอขอบพระคุณอยางสูงที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
ฉบับผูใหบริการระบบไฟฟาสํารองตอเนื่อง (ยูพีเอส)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ใ นอาคาร ผู วิ จั ย ใคร ข อความร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริง ตามหลักวิศวกรรม ตามมาตรฐานและความเขาใจ ของผลิตภัณฑ

D

ในรูปแบบการตอวงจร ยูพีเอส แบบตางๆ พรอม การนําเสนอขอมูลเพื่อผูบริโภค (User) พิจารณา
ขอดี-ขอดอย และความเหมาะสมของแตละระบบ (System) สําหรับเปนขอมูลไปใชประโยชนเพื่อ
ทางการศึกษาเทานั้น
ขอกําหนด

PU

การพิจารณาในรูปแบบการตอวงจร ยูพีเอส แบบตางๆ เพื่อเปนการพิจารณาบนพื้นฐาน

เดีย วกัน จึงกําหนดให ทําการศึก ษาระบบ ยูพีเอส ที่ พิกัดกํา ลังไฟฟาเทากันคือ Uninterrupted

Power Supply (UPS) Out put เทากับ 600 KVA โดยการตอวงจรสํารองแบบขนาน (parallel
system) ใหเปนไปในแบบปกปองโหลดแบบเต็มรูปแบบ N plus one (N+1; standby 1 unit) โดย
N= จํานวนของเครื่องยูพีเอสในการตอวงจร ซึ่งระบบยูพีเอส ที่จะทําการศึกษาวิจัย ไดแก

A. Single UPS (Modular) (เลือก UPS 600 KVA 1 unit as N) (Output = 600 KVA)

B. Active redundancy with modular UPS units(internal static bypass) (เลือกUPS
300 KVA x 3 units duty 2+standby 1 as N+1) (Output = 600 KVA)
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C. Active redundancy with centralized static-switch cubicle (single external static
bypass) (เลือกUPS 300 KVA x 3 units duty 2+standby 1 as N+1) (Output = 600 KVA)

D

PU

D. Active redundancy with double static-switch cubicle (multiple external static

bypass) (เลือกUPS 300 KVA x 3 units duty 2+standby 1 as N+1) (Output = 600 KVA)

E. Redundant distribution with static transfer switch (2N) (เลือกUPS 300 KVA x 4

units Source A 2 units+ Source B 2 units as 2N ) (Output = 600 KVA)
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D

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ย วกับขอมูล คุณ สมบัติพื้น ฐานดานกายภาพ (Physical Characteristic) ของ
รูปแบบการตอระบบ UPS แบบตางๆ ทั้ง 5 แบบ

1. จํานวนเครื่อง UPS ใน
การตอวงจร ที่ Output
UPS =600 KVA
2. จุดเสี่ยง Single Point of
Failure ดาน Utility Input
(มี หรือ ไมมี)
3. จุดเสี่ย ง Single Point of
Failure ดานการ ตอUPS
แบบ Redundancy N+1
(มี หรือ ไมมี)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Physical
& Characteristic

A. Single UPS (N)

PU

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

คําชี้แจง ใหตอบขอมูลในแบบสอบถาม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

PU

4. จุดเสี่ยง Single Point of
Failure ดาน UPS Source
Power Output (มี หรือ
ไม)
5. Mean Time Between
Failure (MTBF)
6. Mean Time to Repair
(MTTR)
7. โอกาสในการทํางานได
ตอเนื่องของระบบ
Availability/1 year
8. มาตรฐานดานศูนย
คอมพิวเตอร Tier 1 – 4
Classifications
9. ความเหมาะสมเปน
แหลงจาย Power Dual
Source เพื่อรองรับโหลด
ชนิด Dual Cords Load

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

D

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Physical
& Characteristic

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)
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ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูล ขอดี – ขอดอย และการลงทุน (Advantage – Disadvantage &
Investment) ของรูปแบบการตอวงจรแบบตางๆ ทั้ง 5 แบบ

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

PU

1. ใหชี้แจงจํานวนเครื่อง
UPS และอุปกรณ
ประกอบ ในการตอวงจร
ที่ Output UPS = 600
KVA
- UPS (ขนาดและจํานวน)
- Static Bypass Switch
Cubicle (จํานวนตู)
- ตู Main UPS Output
(จํานวนตู)
ชี้แจงอุปกรณ พิเศษอื่นๆ ที่ตอง
ติดตั้งในระบบ (Accessories)
2. การลงทุนในแตละ
รูปแบบ ประมาณการทั้ง
ระบบ (......บาท......)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

AdvantageDisadvantage
& Investment

A. Single UPS (N)

D

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

คําชี้แจง ใหตอบขอมูลในแบบสอบถาม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

AdvantageDisadvantage
& Investment

PU

D

3. การลงทุนของระบบ
สมมติการลงทุนของแบบ
A. Single UPS เปน 1 เทา
(การลงทุนในแบบ
B,C,D,E เปนกี่เทาของ
แบบ A)
4. ชี้แจงความสามารถในการ
ขยายพิกัดระบบในอนาคต
(ยาก หรื อ ง า ย) และมี
ขอจํากัดใดๆหรือไม

System Connectivity
Configuration

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

A. Single UPS (N)
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ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยหลักในดาน คุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality) ดานการซอมบํารุง
ความนาเชื่อถือและความมั่นคงของระบบ (Maintenance , Reliability & Availability) ดานการขยาย
พิกัดระบบและการลงทุน (Extension & Investment) ในรูปแบบการตอวงจรแบบตางๆ
คําชี้แจง ใหตอบขอมูลในแบบสอบถาม โดยใหเปนระดับคะแนน 1 – 5 (ตามขอแนะนํา)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

A. Single UPS (N)

PU

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

D
System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

3.1 คุณภาพระบบไฟฟา (Power Quality) 1: แยมาก, 2: แย, 3: ปานกลาง, 4: ดี, 5: ดีมาก

Power Quality

1. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดาน Input
การแกไขTotal Harmonic
Distortion ดานกระแส
ไฟ ฟา (Current THDI)
2. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดานOutput
การแกไขTotal Harmonic
Distortion ดาน
แรงดันไฟฟา (Voltage
THDU)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

PU

3. คุ ณ สมบั ติ ด า นคุ ณ ภาพ
ระบบไฟฟ า ด า น Input
ทนทานตอการเกิด Surge,
ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชาก
ไฟกระพริบ,ไฟฟาดับ
4. คุณสมบัติดานคุณภาพ
ระบบไฟฟา ดานOutput
มีความเสถียรภาพดานการ
จายกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง
5. เหมาะสําหรับเครื่อง
Server สมัยใหมที่ตองการ
แหลงจายไฟฟาชนิด Dual
Source แทๆ

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

D

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Power Quality

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)
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3.2 ดานการซอมบํารุง ,ความมีเสถียรภาพและนาเชื่อถือ และ โอกาสการใชงานไดอยางตอเนื่อง
ของระบบ (Maintenance , Reliability & Availability)โดยใหเปนระดับคะแนน 1 – 5

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

PU

1. ทานคิดวาสามารถ
ออกแบบใหระบบUPS
สามารถทนตอการเกิด
Over Load ไดสูงและมี
เสถียรภาพที่สุด
2. ระหวางซอมบํารุง หรือ
ซอมแซม UPS แบบใดให
ความเหมาะสมในการ
ซอมบํารุงโดยยังปกปอง
Critical Load และมีความ
เสี่ยงนอยตอการเกิด
อุบัติเหตุ (Risk
Assessment)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

Maintenance
Reliability& Availability

A. Single UPS (N)

D

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

(ตามขอแนะนํา) 1: แยมาก, 2: แย, 3: ปานกลาง, 4: ดี, 5: ดีมาก

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

PU

3. ทานคิดวา UPS ระบบใดมี
เสถียรภาพ , ความ
นาเชื่อถือ และโอกาสใน
การใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง Reliability &
Availability

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

D

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Maintenance
Reliability& Availability

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)
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4. Tier 1-4 Classification คือ
ระดับการใหคะแนนของ
มาตรฐานศูนยคอมฯ
รูปแบบการตอวงจรแตละ
แบบ ไดมาตรฐานใด
(1 : Tier I) (2 : Tier II)
(3 :Tier III) (4 : Tier IV)

E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

D

PU

5. ทานคิดวา UPS ระบบใด
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเครื่อง
UPS ชํารุดเพียง 1 เครื่อง
ในระบบอาจทําใหระบบ
จายกระแสไฟฟาใหกับ
Critical Load ลมได
(Downtime) 1:โอกาส
ระบบลมสูงมาก 2:โอกาส
ระบบลมสูง 3:โอกาส
ระบบลมพอประมาณ
4:โอกาสระบบลมนอย
5:ไมมีโอกาสที่ระบบจะ
ลม
6. ทานคิดวา UPS ระบบใด
มี Single Point of Failure
1 : มีมากที่สุด 2 : มีมาก
3: มีพอประมาณ 4: มีนอย
5: ไมมี

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

Reliability& Availability

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

Maintenance

A. Single UPS (N)

รูปแบบการตอวงจร
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)
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E. Redundant Distribution with STS
Dual UPS Source (2 N)

D. Redundancy UPS with Double SSC
Double External Static Bypass (N+1)

B. Modular Redundancy UPS
Internal Static Bypass (N+1)

D

System Expansion
Cost & Investment

A. Single UPS (N)

System Connectivity
Configuration

C. Redundancy UPS with Centralized SSC
Single External Static By pass (N+1)

3.3 ดานการขยายงานและความสามารถขยายพิกัดของระบบ , ตนทุน และ การลงทุน
(System Expansion , Cost & Investment )โดยใหเปนระดับคะแนน 1 – 5 (ตามขอแนะนํา)

PU

1. ถาไดออกแบบเผื่อไว UPS
ระบบใดสามารถขยายพิกัด
กําลังไฟฟาในอนาคตได
1: ทําไมได 2: ทําได แตไม
เหมาะ 3: พอทําได
4: เหมาะสม 5: เหมาะสม
ที่สุด
2. ทานคิดวาระบบ UPS
ระบบใดใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพเครื่อง UPS
ที่สุด 1:ใชงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพอยางมาก
2:ใชงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ
3:พอประมาณ 4:เต็ม
ประสิทธิภาพพอประมาณ
5: ใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพเครื่อง

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
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D

PU

ภาคผนวก ข.
เอกสารงานศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับศูนยคอมพิวเตอร
An Optimal Data Center Availability and Investment Trade - Offs
ของ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน
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