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ในเล่ม   Insight

ThaiSC บริการ Supercomputer

ผลักดันวิจัยเชิงลึก หนุนแก้ปัญหาวิกฤตประเทศ

สวทช. ร่วมกับ สำานักงานเขตสัมพันธวงศ์ และ ไทยน้ำาทิพย์ ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก ให้ผู้ค้าสตรีทฟู้ดตลาดน้อย หนุนสตรีทฟู้ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนคเทค สวทช. ส่งผลงาน Traffy Fondue คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2564

ผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) ไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รัฐมนตรี อว.ปลื้ม! ไทยผงาดบนเวทีโลกยูเอ็น เลือกเป็นคณะกรรมการ Life Cycle Initiative เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเตรียมชูนโยบาย 
BCG สู่สากล

ถอดบทเรียน โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ต้นแบบการดูแลคนพิการในสถานการณ์โควิด-19

สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup  จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online”

ซอฟต์แวร์พาร์ค – เว็ลธ์ เมจิก ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักบริหารเงินออม ประกาศผลงานประกวดแอนิเมชัน / หนังสั้น

ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST จากนาโนเทค สวทช. ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย

เยาวชนไทยเจ๋ง! คว้าแชมป์เอเชียการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของ NASA

เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar” เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย โดย ไบโอเทค สวทช.
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4	ตุลาคม	2564	สำานักงานเขตสัมพันธวงศ์	:	ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งมอบ “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อ
สตรีทฟู้ด” ให้กับผู้ค้าเขตสัมพันธวงค์ โดย นายอัมพร โพธิ์ใย ผู้อำานวยการศูนย์ DECC สวทช. พร้อมนายนพรัตน์ อรุณงาม ผู้อำานวยการ
ขาย บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด และคณะ ร่วมส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกแก่ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำานวยการเขตสัมพันธวงศ์ 
และตัวแทนผู้ค้ารอบเขตสัมพันธวงศ์ กาลวา ตลาดน้อย ตรอกโรงหมู จำานวน 29 คัน โดยนำารถเข็นของ DECC ตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้
เปน็อตัลกัษณ์ของชุมชนในพืน้ทีเ่ปน็รถเข็นรักษโ์ลกทีมี่ลวดลายตกแตง่รูปแบบจนีและปา้ยไฟในตำาแหนง่ของช่ือร้านเพือ่ความโดดเดน่ และ
ยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัยของอาหารสตรีทฟู้ด ตอบโจทย์ “รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”	
แก่ผู้ค้าเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/decc-street-food/

สวทช. ร่วมกับ สำ นักงานเขตสัมพันธวงศ์
และไทยน้ำ ทิพย์ ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก

หนุนสตรีทฟู้ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เนคเทค สวทช. ส่งผลงาน Traffy Fondue
คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำ ปี 2564

5	ตุลาคม	2564	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 เข้าร่วมในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2564 จัดขึ้นโดยสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในรูปแบบเสมือน (Virtual Event) ซึ่งในปีนี้ ผลงาน “Traffy	Fondue	แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง” ทีมวิจัยระบบขนส่ง
และจราจรอัจฉริยะ (ITS) เนคเทค สวทช. นำาโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัย ITS ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ ประจำาปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/traffy-fondue/
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ผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) ไบโอเทค สวทช.
ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ
จากสำ นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5	ตุลาคม	2564	ดร.ธิดารัตน์	 นิ่มเชื้อ	หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์	 ไบโอเทค	สวทช.	 เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะ
เลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปี 2564 จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากผล
งานวิจัย เอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-biotec-enzease/
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7	ตลุาคม	2564	ศาสตราจารย	์(พเิศษ)	ดร.เอนก	เหลา่ธรรมทศัน์	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	 
เปิดเผยว่า กระทรวง อว. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (สทสย.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ United Nations (UN) เลือกให้
ประเทศไทยเปน็ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทีม่าจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกบั คณะกรรมาธิการยโุรป และ สหรัฐอเมริกา ซึง่ถอืเปน็คร้ังแรก 
ของประเทศไทย และเปน็ประเทศแรกของเอเชียทีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ตัง้แตก่ลุม่สมาชิก UN มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ Life Cycle Initiative 
(ริเริ่มในปี พ.ศ. 2560) โดย สวทช. ในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการฯ นี้ อาทิ 
การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเพือ่ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ  การจดัสรรทรัพยากร การรับรองโครงการเพือ่นำาไปใช้ประโยชน์ การสร้างความเข้าใจ
แก่ภาครัฐและเอกชนเพื่อการใช้แนวคิดและกลยุทธ์ของ Life Cycle ให้สามารถนำาไปสู่กระบวนการตัดสินใจในมิติต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/life-cycle-initiative/

รัฐมนตรี อว. ปลื้ม! ไทยผงาดบนเวทีโลกยูเอ็น
เลือกเป็นคณะกรรมการ Life Cycle Initiative เพื่อสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเตรียมชูนโยบาย BCG สู่สากล
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ถอดบทเรียน
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 

ต้นแบบการดูแลคนพิการในสถานการณ์โควิด-19

วกิฤตการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19	ระลอกใหมใ่นประเทศไทยไดท้วคีวามรุนแรงอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากจากเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 
กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาซึ่งแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ทำาให้ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผล 
กระทบตอ่ประชาชนทกุกลุม่ไม่เวน้แม้แตค่นพกิาร ไม่วา่จะเปน็คนพกิารทางการเหน็ พกิารทางการไดย้นิ พกิารทางการเคลือ่นไหว/ร่างกาย 
และพิการทางสติปัญญา ซึ่งยากต่อการเผชิญหน้ากับโรคระบาดน้ีได้เพียงลำาพัง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้แก่คนพิการ รวมถึงช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จึงเกิดการตั้ง “โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธรเพื่อคนพิการ” ภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวง โดย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันสิรินธรเพื่อ 
การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ์โดย กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร และ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดย สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/key_success_field-hospital/
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กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรม
ข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  
“AI	Innovation	JumpStart	Batch3:	Pitching	Online” เวทขีองการนำาเสนอผลงานจาก 22 ทมีทีไ่ดผ้า่นการคดัเลอืก และไดรั้บทนุสนับสนุน
จาก สวทช. ทีมละ 100,000 บาท จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ผลงาน โดยการนำาเสนอผลงานนวัตกรรมในกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีการ
มอบรางวัล Popular Vote จำานวน 3 รางวัล แบ่งเป็น 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้รับชมใน Zoom Meeting ได้แก่ 
เครือ่งคดัมะม่วงคณุภาพด้วย AI จากทมี I-Mango และระบบควบคุมการปลูกผกัอัตโนมตัดิ้วยปัญญาประดิษฐ์สำาหรบัโรงเรือนปิด จากทีม 
ThaiHand AI และอีก 1 ผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากที่มีจำานวนผู้เข้าไปกด Like ผลงานมากที่สุดในเฟสบุ๊ค SWP JumpStart 
ได้แก่ หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ ของทีม EasyKids Robotics

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pitching-online/

สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup
จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3:

Pitching Online”



8 NSTDA •   November 2021

พฤศจิกายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 8

ซอฟต์แวร์พาร์ค – เว็ลธ์ เมจิก
ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักบริหารเงินออม
ประกาศผลงานประกวดแอนิเมชัน / หนังสั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำากัด (WMSL) เจ้าของเว็บไซต์ WealthMagik.com 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 6 ประกวดผลงานแอนิเมชัน และหนังสั้น  
“เงินทองต้องใส่ใจ” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 275,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Online โดยโครงการ Software 
Park -WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้
แสดงศักยภาพการใช้เทคโนโลยี นำาความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินที่เข้าใจยาก
ให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้นที่สนุก เข้าใจง่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/wealthmagik-award-season-6/
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หลังประสบความสำาเร็จในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19	 แบบ Professional Use สำาหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต่อยอดสู่ 
ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือแบบ SELF TEST ด้วยเทคนิค LFA ซึ่งผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. เรียบร้อยแล้ว หวังเป็น
ทางเลอืกช่วยคดักรองผูต้ดิเช้ือ เพือ่ลดภาระงานบคุลากรทางการแพทย ์สง่ไมต่้อเอกชน ขยายกำาลงัการผลติ รองรับความต้องการของตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nano-covid-19-antigen-rapid-test-3/

ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ SELF TEST 
จากนาโนเทค สวทช. ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย.
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เยาวชนไทยเจ๋ง! คว้าแชมป์เอเชีย
การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของ NASA

 
เยาวชนตัวแทนประเทศไทย	 ‘ทีมอินเดนเทชัน	 เออเร่อ’	 จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย เอาชนะ
เยาวชนคู่แข่งจาก 8 ประเทศ โดยสามารถทำาคะแนนเป็นอันดับ 1 จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee 
ของ NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการคิโบะ โรบอต โปรแกรมมิ่ง ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2 โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้สนับสนุนเยาวชนทีมอินเดนเทชัน เออเร่อ (Indentation Error) จากโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี โดยสมาชิกในทีม 3 คน ประกอบด้วย นายธฤต วิทย์วรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หัวหน้าทีม) นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเด็กชายเสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศจากการแข่งขัน โครงการ The 2nd Kibo 
Robot Programming Challenge รอบชิงแชมปป์ระเทศไทย เปน็ตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมปเ์อเชียผา่นทางออนไลน์
 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kibo-robot-programming-challenge-3/
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“Cider	vinegar”	 หรือ	 “น้ำาส้มสายชูหมัก”	 เป็นหน่ึงในเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพที่กำาลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพราะกรดแอซีติก  
(Acetic acid) ซึง่เปน็สารสำาคญัในเคร่ืองดืม่ประเภทนีส้ามารถช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการยอ่ยอาหารและควบคุมปริมาณน้ำาตาลในเลอืดไดด้ ี 
ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ Cider vinegar มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าในปี 2570 ผลิตภัณฑ์ Cider vinegar 
ในตลาดโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดน้ีน้อย เพราะแม้
จะมีผลผลิตทางการเกษตรจำานวนมากที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้ แต่ผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
จงึยากแก่การผลติสนิคา้ในระดบัอตุสาหกรรม ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบข้ันตอนเดียว สำาหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย  
โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำา ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีแปรรูป
สินค้าการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/cider-vinegar-from-thai-fruits/

เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar”
เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย โดย ไบโอเทค สวทช.
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เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

ThaiSC บริการ Supercomputer

ผลักดนัวจิยัเชงิลึก หนนุแกปั้ญหาวกิฤตประเทศ

  ปจัจุบนัโลกขับเคลือ่นดว้ยข้อมลูปริมาณมหาศาล องคก์ร

ช้ันนำาทั่วโลกต่างใช้เทคโนโลยีคำานวณในการวิเคราะห์ข้อมูล

และจำาลองแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนางานที่มีความท้าทาย

สูง เพื่อทลายขีดจำากัดของกรอบงานเดิม ในบางกรณีสามารถ 

ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 6 เดือนเหลือเพียง 2 

สัปดาห์เท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีองค์กรเพียงส่วนน้อย

ที่สามารถวิจัยโดยใช้แบบจำาลองที่แม่นยำาสมจริง หรือนำาข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วยระบบ Supercomputer ที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้

ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคการประมวลผลสมรรถนะสูง (High  

Performance Computing: HPC) มีราคาเครื่องสูงตั้งแต่หลัก

สิบล้านไปจนถึงหลักหมื่นล้านบาท อีกทั้งต้องมีผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะทางในการดูแลรักษาระบบ จึงเป็นการยากแก่การลงทุน

เพื่อใช้งานในเฉพาะองค์กร
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   สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)  

เล็งเห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว และได้รับภารกิจในการยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของประเทศ (National S&T Infrastructure: NSTI) จึง

ไดจ้ดัตัง้ “ศนูยท์รัพยากรคอมพวิเตอร์เพือ่การคำานวณข้ันสงู	(NSTDA	

Supercomputer	Center:	ThaiSC)” ขึ้นในปี 2562 ภายในพื้นที่

อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย สำาหรับใหบ้ริการทรัพยากรเพือ่การ

ทำางานด้าน HPC แก่ภาครัฐและเอกชน มุ่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

  ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากร

คอมพวิเตอร์เพือ่การคำานวณข้ันสงู (ThaiSC) สวทช. กลา่ววา่ ThaiSC 

ได้ดำาเนินงานให้บริการในเฟสแรกต้ังแต่ปี 2562 โดยให้บริการ  

Supercomputer ที่มี CPU 4,320 Cores, GPU NVIDIA V100 28 

ยูนิต, High performance storage ขนาด 700 TB แก่บุคลากร 

สวทช. และนำาร่องหน่วยงานภายนอกแล้วบางส่วน ที่ผ่านมา 

มีผู้ใช้งานประมาณ 250-300 คนต่อปี ให้บริการไปแล้ว 55 ล้าน

ช่ัวโมงคำานวณ (Core-hour) เทียบเท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์

ทั่วไปประมาณ 680 ปี ในปี 2565 ThaiSC จะเปิดให้บริการเฟส 

ที่สองแก่ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยระบบ Supercomputer  

ที่ ให้บริการจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระบบช้ันนำาของโลก  

เป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลด

การใช้พลังงานได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

	 	 “นอกจากการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์แล้ว	ThaiSC	

ยงัมทีมีนกัวจิยัและวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลย	ีHPC	(HPC	

Application	Specialist)	 ที่สามารถให้คำาแนะนำาเร่ืองการใช้งาน

เทคโนโลยี	HPC	แก่ผู้ใช้บริการใน	4	ด้านหลัก	คือ	การคำานวณหรือ

ประมวลผลทางด้านชีวสารสนเทศ	(Bioinformatics),	 วิศวกรรม,	

เคมี-ฟิสิกส์	และ	AI	(Artificial	Intelligence)	ขั้นสูง”

  ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ

หัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อ

การคำานวณขั้นสูง (ThaiSC) สวทช.
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ThaiSC ขับเคลื่อนตอบโจทย์การวิจัย 5 ด้าน
  ดร.มนัสชัย อธิบายว่าจากข้อมลู

การให้บริการในเฟสแรก ทำาให้เห็นถึง

แนวโน้มความตอ้งการใช้งานเทคโนโลย ี

HPC ของประเทศไทยใน 5 ด้านหลัก 

1.	ชีวสารสนเทศและการแพทย์ ที่ต้อง 

จั ด เ ก็บและ วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล รหั ส

พันธุกรรมปริมาณมหาศาลของคน พืช 

สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้

ไปใช้ตอ่ยอดในงานวจิยัหรือการพฒันา 

อาท ิการพฒันาระบบการแพทยแ์มน่ยำา 

และการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตร เพื่อตอบสนองการพัฒนา

เศรษฐกจิฐานชีวภาพตามโมเดลเศรษฐ

กิจบีซีจี (BCG Economy Model) 

ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบัน 2.	

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ต้อง

ใช้ระบบ HPC ในข้ันตอนการสอน  

(Training) AI โมเดลที่มีความซับซ้อน 

และแม่นยำาสูง โดยใช้ข้อมูลขนาด

ใหญ่ในการพัฒนา ก้าวข้ามการพัฒนา

โมเดลขนาดเล็กสู่ เทคโนโลยีและ 

การประยุกต์ใช้ข้ันสูงที่มีประสิทธิภาพ 

เช่น Digital twin, Smart city, AI ด้าน

การแพทย์ 

  “ด้านที่ 3.	 อุตสาหกรรมการ

ผลิตที่เก่ียวกับวัสดุศาสตร์ เคมีภัณฑ์ 

และสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งจะมี

การทำาแบบจำาลองในระดับอะตอม

เพื่อคาดการณ์ลักษณะทางเคมีและ

ชีวภาพ เช่น การพัฒนายา วัคซีน 

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ แบตเตอร่ี 

และการพัฒนาวัสดุล้ำายุคต่างๆ 4.	

การทำาแบบจำาลอง	 (Simulation) ใน

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อจำาลองการ

ทำางานหรือทดสอบประสิทธิภาพของ

ระบบและผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบ

ประสิทธิภาพของยานยนต์ในด้าน

ความเร็วและความปลอดภัย เพื่อ

ลดการลงทุนสร้างต้นแบบเทคโนโลยี 

ช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบ และ

สุดท้ายคือ 5.	 การใช้ประโยชน์เพื่อ

สังคม เช่น การคำานวณคาดการณ์

สภาพอากาศ การจำาลองภัยพิบัติ หรือ

คาดการณ์ระดับค่ามลพิษของประเทศ 

เพื่อแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ที่จะ

เกิดขึ้นล่วงหน้า และสามารถรับมือกับ

เหตุการณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 
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  อีกห น่ึง เป้ าหมายสำ าคัญใน

การให้บริการของ ThaiSC คือ การ

สนับสนุนการแก้ปัญหาระดับประเทศ 

ด้วยเคร่ืองมือสำาหรับวิเคราะห์ปัญหา

ขนาดใหญ่ที่ต้องการการประมวลผล

ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำาสูง เพ่ือ

นำาไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงที

  ดร.มนัสชัย กล่าวว่า ตัวอย่าง

สำาคัญ เช่น ในช่วงภาวะวิกฤติโรค 

โควิด-19 ระบาดในไทย ThaiSC ได้

ให้การสนับสนุนการทำาวิจัยแก่หน่วย

งานวิจยัตา่งๆ เพือ่รับมอืกบัปญัหา อาท ิ

ThaiSC แก้ปัญหาเร่งด่วนระดับชาติ
การสนับสนุนจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ในการดำาเนินโครงการคัดสรรสารออก

ฤทธ์ิต้านไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ด้วยเทคนิคทางเคมีคำานวณข้ัน

สูง เพื่อใช้ Supercomputer ในการ

คดักรองสารออกฤทธิท์ีม่อียูใ่นยารักษา

โรคทีม่กีารใช้งานอยูเ่ดมิ วา่สามารถนำา

มาใช้ในการยับยั้งการทำางานของไวรัส 

SARS-CoV-2 หรือไวรัสก่อโรคโควิด-

19 ได้หรือไม่ เพื่อช่วยลดระยะเวลาใน

การผลิตยา (ขณะน้ันยังไม่มียารักษา

โรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ) และ

ได้ให้บริการแก่กลุ่มวิจัย COVID-19 

Network Investigations (CONI) ใน

การใช้ Supercomputer เพื่อการ

ดำาเนินโครงการถอดรหัสจีโนมไวรัส

สายพันธุ์ SARS-CoV-2 ที่ระบาดใน

ประเทศไทย โดยใช้ Supercomputer 

ในการประมวลผลยืนยันสายพันธ์ุไวรัส 

SARS-CoV-2 ลดเวลาในการคำานวณ

จาก 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 

ทำาให้สามารถส่งมอบข้อมูลสายพันธ์ุ

ไวรัส SARS-CoV-2 ที่กำาลังระบาดให้

แก่หน่วยงานทางการแพทย์ สำาหรับนำา

ไปใช้ในการวางแผนรับมือการระบาด

ของโรคได้ทันการณ์
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ประเทศ และการแบ่งปันข้อมูลการทำา

วิจัยระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงในอนาคต

อีกด้วย

	 	 ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อ

การคำานวณข้ันสูง	 (ThaiSC)	 สวทช.	

มีแผนจะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่ว

ประเทศในปี	2565	 ผู้ที่สนใจสามารถ

ศึกษารายละเอยีดเพิม่เติมและติดตอ่ขอ

ใช้บริการได้ที่	https://thaisc.io/	หรือ

อเีมล	thaisc@nstda.or.th	ศนูย	์ThaiSC	

มีความคาดหวังว่าจะได้สนับสนุนการ

ก้าวข้ามขีดจำากัดการทำางานของคน

ไทย	 และมีส่วนในการช่วยยกระดับ

ขีดความสามารถการแข่งขันของไทย 

สู่ระดับสากล

	 	 “ลา่สดุ	ThaiSC	ยงัไดร่้วมกบักรม

ควบคุมมลพิษในการดำาเนินโครงการ

ระบบการคาดการณส์ถานการณม์ลพษิ

ทางอากาศ	 เพื่อใช้	Supercomputer	

ในการคาดการณ์ปริมาณ	PM2.5	 ซึ่ง

สามารถประมวลผลไดเ้ร็วขึน้ถงึ	15	เทา่	

จากเดิมใช้เวลาคำานวณ	11.5	 ช่ัวโมง/

วนั	ลดลงเหลอืเพยีง	45	นาท/ีวัน	ทำาให้

กรมควบคุมมลพิษสามารถคาดการณ์

สถานการณ์ฝุ่น	 PM2.5	 ในพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงสูง	 อาทิ	9	 จังหวัดในภาค

เหนือของประเทศ	 กรุงเทพมหานคร	

และปริมณฑล	ไดล้ว่งหน้าถงึ	3	วนั	เพือ่

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

รับมือได้ทันต่อสถานการณ์”

  ดร.มนัสชัย ทิ้งท้ายว่า นอกจาก

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแก่

คนไทยแล้ว ปัจจุบัน ThaiSC ยัง

เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างนานาชาติกับ

ประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือ

และเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้าน Super-

computer ของโลก เช่น การร่วมกับ

ตัวแทนจากชาติในภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN HPC Taskforce) เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน HPC ในระดับ

ภูมิภาค หรือการพัฒนาบุคลากร HPC 

ในภูมิภาคร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) 

ผ่านกิจกรรม EU-ASEAN HPC School 

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือน 

ก.ค. ที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งนอกจาก

จะส่งผลดีในด้านการยกระดับการ

ทำาวิจัยและพัฒนาของอาเซียนแล้ว  

ยงักอ่ใหเ้กดิความรว่มมือในการทำาวจิยั 

การพัฒนากำาลังคนด้าน HPC ของ


