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มหาวทิยาลยั CMKL ใช ้NVIDIA DGX POD เรง่การวจิยัดา้น AI ในประเทศไทย 

การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานคอมพวิเตอรเ์รง่ความเร็ว AI ข ัน้สูงใน  

                          

ประเทศไทย - ตุลาคม 13, 2020 - วันนี้ NVIDIA ประกาศการตดิตัง้ NVIDIA DGA POD ระบบใหญ่ใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดย NVIDIA DGX POD นี้จะท าหนา้ทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของ

คอมพวิเตอร ์เพือ่ขับเคลือ่นงานวจัิยปัญญาประดษิฐ์ (AI) ที่มหาวทิยาลัย CMKL ในประเทศไทย 

โดยคลัสเตอรน์ี้ จะเป็นโหนดคอมพวิเตอรก์ลางทีเ่ชือ่มต่อกับการวจัิยและโหนดของมหาวทิยาลัย

ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

 

ในฐานะสว่นหนึง่ของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิย AI ของประเทศไทย CMKL ก าลังจัดตัง้คลัสเตอร์

คอมพวิเตอร ์AI เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการแลกเปลีย่นขอ้มูลและแพลตฟอรม์การวเิคราะห์ AI เพือ่

สนับสนุนการสรา้งขดีความสามารถในเศรษฐกจิปกตใิหม่ สิง่นี้จะชว่ยผลักดันการวจัิยในหัวขอ้ต่าง ๆ 

เชน่ อาหาร การเกษตร การดูแลสขุภาพ และเมอืงอัจฉรยิะ 

 

“แพลตฟอรม์ทีเ่ราก าลังพัฒนาจะชว่ยใหนั้กวจัิยสามารถจัดเก็บและจัดการชดุขอ้มูลไดอ้ย่างง่ายดาย 

พวกเขาจะสามารถแลกเปลีย่นขอ้มูลกับนักวจัิยคนอืน่ ๆ และใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน HPC บนคลาวด์

เพือ่รันโคด้และโมเดลแมชชนีเลริน์นงิดว้ยความเร็วสงู” ดร. อักฤทธิ ์สังขเ์พ็ชร ผูอ้ านวยการโครงการ 

CMKM (ประเทศไทย) มหาวทิยาลัย CMKL กล่าว 

 

มหาวทิยาลัย CMKL กอ่ตัง้ขึน้โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยคารเ์นกเีมลลอน (Carnegie 

Mellon University, CMU) และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

ใหบ้รกิารการวจัิยและการศกึษาดา้นวศิวกรรมที่ทันสมัยในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดว้ยการเชือ่ม

ความร่วมมอืระดับโลกเขา้กับบรบิทของทอ้งถิน่ CMKL ท าใหเ้ทคโนโลยสีามารถเขา้ถงึสังคมและ

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-pod/


  Page 2 

 

 

สรา้งนวัตกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้การใช ้

โปรแกรมการวจัิยและการศกึษาทีไ่ดร้ับการยอมรับจากท่ัวโลกของ CMU ภายในบรบิทระดับภูมภิาค

ชว่ยใหส้ามารถรับมอืกับความทา้ทายทีจ่ะขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศไทยและภูมภิาคไดใ้น

อนาคต 

 

ขบัเคลือ่นโครงการวจิยั AI 

โครงสรา้งพืน้ฐานใหม่ของมหาวทิยาลัย CMKL ประกอบดว้ยระบบ NVIDIA DGX A100 AI จ านวน 6 

ชดุ ทีใ่หพ้ลังการประมวลผลดา้น AI สงูถงึ 30 Petaflops, ซอฟตแ์วรเ์ครอืข่าย NVIDIA Cumulus, 

NVIDIA Mellanox Spectrum 100GbE และ Quantum 200Gbps InfiniBand สวติชอั์จฉรยิะทีเ่ชือ่มต่อ

ระหว่างโหนดการประมวลผล และพืน้ที่การจัดเก็บขอ้มูลส าหรับ ส าหรับ DataDirect Networks 

(DDN) ขนาด 2.5 Petabyte 

 

เมือ่เปิดใชง้านในชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน NVIDIA DGX POD ก็จะสามารถเรยีกใช ้PyTorch ส าหรับ

การประมวลผลภาพ, Kaldi ส าหรับการรูจ้ าเสยีง และยังม ีNVIDIA Metropolis พรอ้มกับ DeepStream 

SDK ส าหรับการวเิคราะหว์ดิโีอในเมอืงอัจฉรยิะอกีดว้ย 

 

ระบบนี้จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุถงึ 20 เท่า ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับโครงการ AI เชน่ 

การวจัิยรูจ้ าเสยีงอัตโนมัตทิีต่อ้งรวบรวมและประมวลผลการป้อนขอ้มูลดว้ยเสยีงที่ยาวนานกว่า 

1,000 ชั่วโมง และโมเดลการประมวลผลภาพทีม่ีภาพความละเอยีดสงูมากกว่า 600,000 ภาพ 

 

“แพลตฟอรม์นี้จะชว่ยเร่งการท างานของ AI ในดา้นการวจัิยและพัฒนาต่าง ๆ เพือ่สรา้งผลกระทบเชงิ

บวกอย่างมากต่อสังคม ตัวอย่างคอืการเพิม่คุณภาพชวีติในเมอืงดว้ยการจัดการและโลจสิตกิสท์ีด่ขี ึน้

, การเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐานแบบครบวงจร, การขอ้มูลเชงิลกึของผูบ้รโิภค, การวจัิยดา้น

ชวีการแพทย ์และการเพิม่ขึน้ของคุณภาพและปรมิาณผลผลติพชืท่ัวประเทศ” ดร.อักฤทธิ ์สังขเ์พ็ชร 

กล่าว 

 

ผูส้นับสนุนโครงการนี้คอืส านักงานคณะกรรมการนโยบายการวจัิยและนวัตกรรมวทิยาศาสตร์

อุดมศกึษาแห่งชาต ิ(สอวช.) ซึง่เป็นหน่วยงานสาธารณะในก ากับของกระทรวงการอุดมศกึษา

วทิยาศาสตร ์การวจัิย และนวัตกรรม 

 

“เนื่องจาก สอวช. มุ่งม่ันที่จะเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และเพิม่ความย่ังยนื

ทางเศรษฐกจิและสังคมผ่านแผนกลยุทธด์า้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม เรายนิดทีี ่PMU-C (Program 



  Page 3 

 

 

Management Unit for Thailand’s Competitiveness) มสีว่นร่วมในการจัดหาทุนและการสนับสนุน

ส าหรับการวจัิยและความคดิรเิริม่ระดับโลกนี้ ร่วมกับมหาวทิยาลัย CMKL และโครงสรา้งพืน้ฐาน AI 

ใหม่ สอวช. มุ่งหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกจิที่ยดืหยุ่นในยุคของ AI” ผูอ้ านวยการ สอวช. กล่าว 

 

ทีม่หาวทิยาลัย CMKL ก าลังประมวลผลการอนุมานดว้ย Edge, ทีท่ างานโดยใช ้NVIDIA Jetson AGX 

Xavier และ NVIDIA Jetson Nano นอกจากนี้ยังพจิารณารูปแบบการประมวลผลแบบคลาวด์ Edge ที่

ขยายออกเพือ่ใชค้วามสามารถในการอนุมานทัง้จากคลัสเตอรแ์ละ Edge device 

 

“NVIDIA DGX POD มอบประสทิธภิาพทีก่า้วล ้าซึง่ออกแบบมาเพือ่เร่งปรมิาณงานการฝึกอบรมดา้น AI 

รวมไปถงึใชใ้นการอนุมานและวทิยาศาสตรข์อ้มูลที่หลากหลาย ที่จะชว่ยเร่งการวจัิยของ

มหาวทิยาลัย CMKL เพือ่พัฒนาโซลูชันทีไ่ม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย แต่ยังรวมถงึ

ภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละโลกอกีดว้ย” เดนนสิ อัง ผูอ้ านวยการฝ่ายธุรกจิองคก์รภูมภิาค 

SEA และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว 

 

เกีย่วกบั NVIDIA 

NVIDIA เป็นบรษัิท ประมวลผลดา้น AI, เป็นผูพั้ฒนา GPU ในปีค ุ2542 จุดประกายการเตบิโตของ
ตลาดเกมพซีนีิยามใหม่ของกราฟิกคอมพวิเตอรส์มัยใหม่และปฏวัิตกิารประมวลผลแบบขนาน เมือ่
ไม่นานมานี้การเรยีนรูเ้ชงิลกึของ GPU ไดจุ้ดประกาย AI ยุคใหม่ซึง่เป็นยุคถัดไปของการประมวลผล

ดว้ย GPU ที่ท าหนา้ทีเ่ป็นสมองของคอมพวิเตอรหุ่์นยนตแ์ละรถยนตท์ี่ขับเคลือ่นดว้ยตัวเองซึง่
สามารถรับรูแ้ละเขา้ใจโลกได ้ขอ้มูลเพิม่เตมิที ่http://nvidianews.nvidia.com/  
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Inez Lim      Melody Tu 
CIZA Concept       NVIDIA Taiwan 
(65) 6545 5645       (886) 9873 52414 
inezlimjie@ciza.com      metu@nvidia.com 
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