มก. เขารวมจัดตั้งโครงการ "ศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาติ”
เพื่อสรางเครือขายพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงของประเทศ
ระบบกริด (Grid) คือ ระบบเครือขายของคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงจํานวนมากทีเ่ ชือ่ มตอเขา
ดวยกันอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทางไอทีรวมกันได โครงสรางระบบกริดมีแนวโนมทีจ่ ะ
เป นโครงสรางพื้ นฐานดา นระบบสารสนเทศที่ สํา คัญของประเทศไทยในอนาคต ที่ จะมีกําลั งในการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอรในเครือ ขายรวมกันสูงกวาคอมพิวเตอรใดๆ เนื่องจากเทคโนโลยีกริดเปน
นวั ตกรรมแห ง อนาคตที่ จ ะช วยเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช ท รั พยากรไอซี ที ใ นองค กรและยั งลด
คาใชจายและประหยัดเวลาในการทํางานลงไดมาก
ดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให
จัดตั้ง "ศูน ยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาติ" (National Grid Technology Development
Center) โดยรวมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ และหนวยงานภาครัฐที่เ กี่ยวของเพื่อ ศึกษาและวิเ คราะห
บทบาทความสํ าคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด (Grid Technology) เพื่อประโยชนตอการบริห าร
ทรัพยากรคอมพิวเตอรของประเทศในอนาคต โดยมีสถานที่ตั้งศูนยกลางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.ภุ ชงค อุทโยภาศ ผู อํานวยการศู นย ไทยกริ ด แห ง ชาติ และอาจารยป ระจํ า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กลาววา
โครงการจั ด ตั้ ง "ศู น ย ก ลางการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ริ ด แห ง ชาติ " (National Grid Technology
Development Center นี้ ไดรับ งบประมาณสนับ สนุนจากรัฐบาลเปนวงเงินราว 221 ล านบาท โดยมี
ระยะเวลาดําเนิ นโครงการฯ 3 ป ซึ่งจะแลวเสร็จ ในป 2550 จุ ดประสงค เพื่อ สร างโครงสรางพื้น ฐาน
(Infrastructure) ทางดานระบบคอมพิวเตอรที่ มีสมรรถนะสูงที่ สําคัญของประเทศสําหรับ รองรั บและ
สนับสนุนงานวิจัยดานประมวลผลกําลังสูง รวมถึงเชื่อ มโยงเครือขายขอมูล ในการพัฒนาประเทศของ
ระดับหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา ตลอดทั้งองคกรวิจัยตางๆ อยางเปน
ระบบและทันสมัย และยังเปนศูนยกลางการกระจายศักยภาพทรัพยากรคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงใน
การส งเสริ มสนั บสนุ น นัก วิ จัย และนั กพั ฒ นาทุ ก ระดับ สํ า หรั บ ใช เ ป นกลไกเร ง รั ดการพัฒ นาวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟตแวร และผลิตภัณฑใหมของประเทศในอนาคต
นอกจากนั้นยังเปนศูนยเชี่ยวชาญกลางสงเสริมการใชเทคโนโลยีกริดในทุกระดับ และสรางความรวมมือ
ระดับ นานาชาติใ นการถายทอดความเชี่ยวชาญสูก ารพัฒนาเทคโนโลยีกริดชั้นสูงของประเทศ โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล และแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โครงการจะกระตุนใหมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตและการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีกริดในรูปแบบตางๆ และจัดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีกริดของประเทศใหกาวไปสูระดับนานาชาติ
ในโครงการจะมีการจัดสรางระบบกริดแหงชาติ (National Grid Platform : NGP) โดยประกอบ
ไปดวยสถานีแมขายและสถานียอยจํานวนมาก โดยสถานีแมขายกริดจะมีระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
ที่ มี กํ า ลั ง ในการประมวลผลในระดั บ เทราฟลอพ (Teraflops) ส ว นสถานี ย อ ยซึ่ ง กระจายอยู ใ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐตางๆ ซึ่งจะมีระบบคอมพิวเตอรทม่ี กี าํ ลังในการ
ประมวลผลรองลงมา เชน คอมพิวเตอรคลัสเตอร (Computer Cluster) ขนาดกลาง เปนตน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผานมาทางโครงการฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ ซิ ปา ไดล งนามบัน ทึกขอตกลงรวมมือ กับสถาบั น 14 แห ง
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุ ณทหารลาดกระบัง สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี มหาวิท ยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
มหาวิ ท ยาลั ยวลั ยลั ก ษณ
สถาบั น เทคโนโลยีแ ห งเอเชี ย
มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมอุตุนิยมวิทยา การลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือ
กั บ สถาบั น ต างๆ นี้ คาดว าจะเร งให เ กิ ดความก า วหน าในการพั ฒ นาวิ จั ยโดยนํ าเทคโนโลยี กริ ดมา
ประยุกตใชอีกมาก

