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NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC เพือ่ขบัเคลื่อนวิจยัไทยด้วย  

GPU ซูเปอรค์อมพิวเตอรท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในภมิูภาค 
 

NVIDIA A100 GPU มากกว่า 700 ตวัจะเร่งการวจิยัในประเทศไทย 

 
เมื่อช่วงเดอืน ธนัวาคม 2564 NVIDIA ไดป้ระกาศความร่วมมอืกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตขิองประเทศไทย (สวทช.) 

โดยการด าเนินงานของศูนยท์รพัยากรคอมพวิเตอรเ์พื่อการค านวณขัน้สงู (ThaiSC) ในการใชพ้ลงัการประมวลผลของ NVIDIA A100 Tensor 

Core GPU ส าหรบัซเูปอรค์อมพวิเตอรต์วัใหม่ทีม่ากถงึ 704 ตวั ถอืเป็นระบบคอมพวิเตอรส์าธารณะประโยชน์ประสทิธภิาพสงูรุ่นใหม่ 

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 

ซึง่ท างานเรว็กว่าระบบ TARA (ซูปเปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องปัจจุบนัทีด่ าเนนิการอยู่ของ ThaiSC) ถงึ 30 เท่า ซเูปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องใหม่นี้ 

จะตดิตัง้อยู่ในศูนยท์รพัยากรคอมพวิเตอรเ์พื่อการค านวณขัน้สงู สวทช. (ThaiSC - NSTDA Supercomputer Center) 

เพื่อขบัเคลื่อนงานวจิยัโดย นกัวทิยาศาสตรด์า้นคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลู จากทัง้ภาคการศกึษา ภาครฐั และภาคอุตสาหกรรมทัว่ประเทศไทย 

โดยจะสนบัสนุนโครงการวจิยัในดา้นตา่งๆ เช่น งานดา้นเภสชักรรม งานดา้นพลงังานหมุนเวยีน และการพยากรณ์อากาศ ฯลฯ 

 

NVIDIA A100 เป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนซเูปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องใหม่ เพื่อผลกัดนัใหง้านดา้น AI, การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytic) 

และงานทีต่อ้งใชก้ารประมวลผลประสทิธภิาพสงู (HPC) นับไดว้่าซเูปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องนี้เป็นตวัแทนทีท่รงพลงัทีส่ดุทีจ่ะช่วยพฒันางานดา้น AI  

 

“ซูเปอรค์อมพวิเตอรใ์หม่ที ่สวทช. จะช่วยพฒันา ขยายขอบเขต และปรบัปรุงรปูแบบการวจิยัในประเทศไทย 

ซึง่เน้นทีก่ารพฒันาความกา้วหน้าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบคุคลและอุตสาหกรรมในประเทศ” Dennis Ang ผูอ้ านวยการธุรกจิองคก์รส าหรบัภมูภิาค SEA 

และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว “NVIDIA A100 ไดร้วมเอาส่วนประกอบตา่งๆ ของฮารด์แวร ์เครอืขา่ย ซอฟต์แวร ์ไลบราร ีโมเดล AI 

ทีป่รบัใหเ้หมาะสม รวมถงึแอพพลเิคชัน่ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดส าหรบัการพฒันา AI และ HPC” 

 



“ซูเปอรค์อมพวิเตอรซ์ึง่คาดการวา่จะเริม่ด าเนินการไดภ้ายในสิน้ปี 2565 

มคีวามส าคญัส าหรบัประเทศไทยในแง่ของการพยากรณ์และการคาดการณ์ภยัพบิตัริะดบัชาติ” ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม กล่าว 

 

“ซูเปอรค์อมพวิเตอรจ์ะช่วยเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัจดุยนืของประเทศไทยในดา้น HPC และเพิม่ศกัยภาพดา้นการวจิยัในอาเซยีน” ดร.ณรงค ์

ศริเิลศิวรกลุ ประธาน สวทช. กลา่ว 

 

ซูเปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องใหม่นี้จะช่วยใหน้ักวจิยัไดร้บัประโยชน์จากผลลพัธท์ีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิและท าใหค้วามสามารถในการปรบัใชโ้ซลูชนัการผลติ

ในปรมิาณมากมทีกัษะเพิม่สงูขึน้ 

 

“เราเลอืก NVIDIA A100 เพราะปัจจุบนัเป็นโซลูชัน่ ชัน้น าส าหรบั HPC-AI ในตลาด ทีส่ าคญักว่านัน้คอืแอพพลเิคชัน่ซอฟต์แวร ์HPC-AI 

จ านวนมากไดร้บัการสนับสนุนอย่างดจีากเทคโนโลยขีอง NVIDIA กจ็ะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ” ดร.มนสัชยั คณุาเศรษฐ 

หวัหน้าทมีวจิยัศูนยท์รพัยากรคอมพวิเตอรเ์พื่อการค านวณขัน้สงู (ThaiSC) สวทช. กลา่ว 

 

ผูใ้ชง้านเดมิหรอืกลุ่มลูกคา้เดมิของ ThaiSC สนใจและรอใชง้านซูเปอรค์อมพวิเตอรต์วัใหม่อย่างมาก 

ซึง่จะท าใหพ้วกเขาสามารถขยายกรอบและเพิม่แนวทางการพฒันาโครงการวจิยัของตนได้ 

โดยคาดวา่ซูเปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องใหมน่ี้จะเริม่ด าเนนิการไดใ้นช่วงครึง่หลงัของปี 2565 เพื่อแรง่ผลกัดนังานดา้นดา้นการแพทย์ ดา้นพลงังาน 

สภาพอากาศ การพยากรณ์และอื่นๆ ดว้ยความสามารถในการสรา้งแบบจ าลอง การจ าลอง AI และการวเิคราะหป์ระมวลผลขัน้สงู 

 

ดร.ขวญัชวีา แตงไทย จากทมี Speech and Text Understanding แห่งศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) 

คาดว่าจะไดร้บัประสทิธภิาพเพิม่ขึน้อย่างมากในงานวจิยัการรูจ้ าเสยีงพดู โดยไดก้ล่าววา่ 

“เราสามารถแขง่ขนัไดแ้ละใหบ้รกิารแปลงค าพดูเป็นขอ้ความภาษาไทยฟรสี าหรบัทุกคนผ่าน AIForThai” 

 

ในประมาณเดอืนพฤษภาคม 2565 สวทช. กลายเป็นองคก์รแรกในประเทศไทยทีต่ดิตัง้ระบบ NVIDIA DGX™ A100 พรอ้มเครอืขา่ย NVIDIA 

Quantum InfiniBand และเป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีใ่ชซ้อฟต์แวรว์เิคราะหล์ าดบั NVIDIA Clara™ Parabricks® 

ซึง่ช่วยใหธ้นาคารชวีภาพแห่งชาตขิองประเทศไทยสามารถเร่งความเรว็ได ้ความพยายามในการจดัล าดบัจโีนม รวมถงึการศกึษาจโีนมเพื่อต่อสูก้บัโควดิ-19 

 

“NVIDIA GPU 

เป็นแกนหลกัของแพลตฟอรม์การจ าลองเชงิโมเลกุลของโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยนีี้เพือ่อธบิายพฤตกิรรมของการจบัโปร

ตนีลแิกนด”์ ผศ. ดร.ธญัญดา รุ่งโรจน์มงคล จากหน่วยวจิยัโครงสรา้งและชวีวทิยาเชงิค านวณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าว “นอกจากนี้ พลงั GPU 

ของ NVIDIA ยงัเร่งการวจิยัเพื่อคน้หาสารยบัยัง้การต่อตา้นไวรสัโคโรน่า” อกีดว้ย 

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-a100/
https://www.nvidia.com/en-in/healthcare/clara-parabricks/


 

เก่ียวกบั NVIDIA 

จุดเริม่ตน้ของการพฒันาเทคโนโลย ีGPU ของ NVIDIA (NASDAQ: NVDA) เริม่ตน้ในปี 2542 ตลาดเกมพซีเีตบิโตขึน้ 

และไดก้ าหนดนิยามใหม่ของกราฟิกคอมพวิเตอรส์มยัใหม่ ซึง่ตอ้งการการประมวลผลประสทิธภิาพสงู และปัญญาประดษิฐ ์

จงึเป็นจดุเริม่ตน้การบกุเบกิพฒันาของบรษิทัในดา้นการประมวลผลแบบเร่งความเรว็และ AI 

ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงภาคอุตสาหกรรมทีม่มีลูคา่หลายลา้นเหรยีญ เช่น การขนส่ง การดูแลสุขภาพ และการผลติ และกระตุน้การเตบิโตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

อกีมากมาย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่https://nvidianews.nvidia.com/ 

 
# # # 

 
For further information, contact: 
Edward Lim       Melody Tu 
CIZA Concept       NVIDIA Taiwan 
(65) 6545 5645       (886) 9873 52414 
edward@ciza.com      metu@nvidia.com 
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ซูเปอรค์อมพวิเตอรเ์ครื่องใหม่จะจดัตัง้ขึน้ใน สวทช. อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จงัหวดัปทุมธาน ี

 



 
ศาสตราจารยเ์อนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (MHESI) 
กล่าวสนุทรพจน์ในระหว่างการประกาศระบบซเูปอรค์อมพวิเตอรใ์หม่ 
 



 
ประกาศเปิดตวัซเูปอรค์อมพวิเตอรใ์หม่ที ่ThaiSC โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (MHESI) 

และผูบ้รหิารระดบัสงูของ สวทช. และฮวิเลต็ แพคการด์ เอน็เตอรไ์พรส ์(HPE) 


