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1. บทนํา 
ในโลกปจจุบันเรายังคงยังตองการคอมพิวเตอรที่ มี

ประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึนไปกวาที่ปจจุบันมีอยู เพ่ือที่จะใช
คํานวณและวิเคราะหปญหาตางๆท่ีซับซอน และยังตองการ
เนื้อที่ที่จะเก็บขอมูลอันมหาศาลท่ีมีอยู และยังตองการเพ่ิมข้ึน
เปนทวีคูณ ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมอาหารและยา  จะใช
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือในการพัฒนา วิเคราะห 
และวิจัย ในการออกแบบผลิตภัณฑยาที่ใชรักษาโรคมะเร็ง 
หรือยาที่ใชในการรักษาโรคเอดส ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรม
ที่ตองการคอมพิวเตอรที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงมาใช
งาน เชน อุตสาหกรรมภาพยนต อุตสาหกรรมยานยนตและ
อากาศยาน เปนตน ดังน้ันนักวิทยาศาสตรทั่วโลกตางประสบ
กับปญหาเกี่ยวกับการท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรที่มีอยูให
ประมวลผลขอมูลอันมหาศาลและมีความสลับซับซอนให
ประมวลผลเสร็จตามระยะเวลาที่ตองการได ซึ่งในบางคร้ัง
อาจจะไมสามารถทําใหเสร็จไดดวย หรือบางครั้งขอมูลที่มีอยู
อยูกระจัดกระจายไปตามหองวิจัยตางๆทั่วโลก ซึ่งเปนการ
ยากหรือเสียเวลามากท่ีจะรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใช และใน
บางครั้งนักวิทยาศาสตรอาจตองการแบงปนการใชขอมูลที่มี
อยู แตขอมูลน้ันมีขนาดใหญมากเกินกวาที่ขนยายขอมูลใหแก
ซึ่งกันและกันรวมใชงานเพ่ือที่เราสามารถใชพลังในการ
ประมวลผลของเครื่องคอมพิว เตอรไดอย างไมจํ ากัด
ประสิทธิภาพ ระยะเวลา หรือสถานที่  และยังสามารถ 

 
แบงปนกันใชทรัพยากรทําใหเราสามารถใชทรัพยากรทางไอ
ทีใหเกิดประโยชน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จึงได
กอใหเกิดเทคโนโลยีที่เรียกวา “กริด (Grid)” 
 

2. ความหมายของเทคโนโลยีกริด 
 กริด (Grid) คือระบบที่ทําการรวมทรัพยากรตางๆ
เขาดวยกันเปนเสมือนเปนระบบเดียว ทรัพยากรในท่ีน้ี
หมายถึงระบบคอมพิวเตอร  แหลงเก็บขอมูล  รวมไปถึง
ทรัพยากรมนุษย   โดยทรัพยากรเหลาน้ีไมจําเปนตองมาจาก
แหลงที่อยูเดียวกันและไมจําเปนตองนํามารวมไวที่เดียวกัน 
โ ด ย ก ริ ด จ ะ ทํ า ก า ร ว า ง ร ะ บบ โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น 
(infrastructure) และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนํา
ทรัพยากรตางๆมาเชื่อมตอกัน กริดยังเปนศูนยกลางในการท่ี
จะทําการกระจายงานตางๆใหแกคอมพิวเตอรอ่ืนๆทําการ
ประมวลผล ทั้งยังสรางระบบรักษาความปลอดภัยในการ
เขาถึงการใชขอมูลในฐานขอมูล  และยังเปนมิดเดิลแวร 
(Middleware) ใหกับระบบ 
 



 

 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงระบบกริด 

(แ ห ล ง ที่ ม า 
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?P
id=40307)) 
 

3. โครงสรางของระบบกริด (Grid Architecture) 
 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงโครงสรางของระบบกริด 

(แหลงที่มา http://gridcafe.web.cern.ch/gridcafe/) 
 
 โครงสรางของระบบกริด (Grid Architecture) แบง
ออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

3.1 ระดับเครือขาย (Network Layer) เปนระดับที่
ทําหนาที่ เชื่อมตอทรัพยากรในระดับทรัพยากรตางๆ เขา

ดวยกัน ซึ่งไดแก ใยแสงแกว (Fiber Optic) เราเตอร (Routers) 
บริดจ (Bridge) และสวิตซ (Switch)  
 
 3.2 ระดับทรัพยากร (Resource Layer) ไดแก 
เครื่องซุปเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) แหลงเก็บ
ขอมูล (Storage) เชน ฮารดดิสก (Hard disk drive) เทปคลาส
เซต (Cassette tape) และเครื่องมืออื่นๆที่ผูใชระบบสามารถ
ใชได 
 
 3.3 ระดับมิดเดิลแวร (Middleware Layer) เปน
ระดับที่สําคัญที่สุด ซึ่งมิดเดิลแวรเปนซอฟแวรที่รวบรวมและ
จัดการทรัพยากรตางๆจากหลายๆท่ีที่อยูกระจัดกระจายใน
ระบบกริดเขาดวยกัน เพ่ือใหระบบรวมกันเสมือนเปนระบบ
เดียวกัน และมิดเดิลแวรจะพยายามจัดการระบบใหทํางาน
โดยอัตโนมัติ มิดเดิลแวรที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ 
Globus Toolkit พัฒนาโดยกลุมของ Ian Foster ที่ Argonne 
National Laboratory รวมกับทีมงานของ Carl Kesselman ที่ 
University of Southern California ซึ่ง Globus ซึ่ง
ประกอบดวยหลายๆ โปรแกรม เชน GRAM (Globus 
Resource Allocation Manager) ทําหนาที่จัดการทรัพยากร 
resource, และ GSI (Grid Security Infrastructure) ทําหนาที่
ดานตรวจสอบความถูกตองของผูใช (authentication) และ 
การเขาใชงานขอมูล (access control) โปรแกรม Globus ยัง
เปนโปรแกรมที่สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดอยางถูก
กฎหมาย หรือมาตราฐานเปด (open source) สนใจโปรแกรม
น้ีสามารถ เข าไป  download โปรแกรมไดที่ 
http://www.globus.org 
  

3.4 ระดับโปรแกรมประยุกต (Application and 
Serviceware Layer) เปนสวนที่ใชติดตอผูใชและเปนสวนที่
ใหบริการแหลงขอมูลและทรัพยากรใหกับผูใชงาน รวมทั้งยัง
เปนเครื่องมือใหผูใชนําไปพัฒนางานตางๆ 



 

 

4. การประยุกตใชงานเทคโนโลยีกริด 
 
 โครงงานที่นําเทคโนโลยีกริดมาใชมีหลากหลาย
โครงงาน ไดแก  
 

4.1 โครงการ SETI@home (Search for 
Extraterrestrial Intelligence) 
 

 
รูปท่ี 4.1 แสดง Screen saver เริ่มทํางานเมื่อโปรแกรม 
SETI@home ทํางาน 
(แหลงที่มา http://setiathome.ssl.berkeley.edu) 
 

เปนโครงการท่ีคนหาสิ่ ง มีชี วิตที่อ ยูนอกโลก 
SETI@home น้ีเปนโครงการของ University of California - 
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้จะนําคลื่น
เสียงจากนอกโลกมาผานกระบวนการวิเคราะหวาจะมีการ
ติดตอจากสิ่งมีชีวิตท่ีอยูนอกโลกหรือไม SETI@home น้ีจะ
เหมือนกับภาพยนตเร่ือง Contact ที่นําแสดงโดย จูดี้ ฟอ
สเตอร โครงการนี้จะหาอาสาสมัครจากผูใชอินเตอรเน็ตทั่ว
โลก โดยจะใหอาสาสมัครทําการลงทะเบียนแลวทําการดาวน
โหลดโปรแกรมมารันบนเคร่ืองของอาสาสมัคร ซึ่งโปรแกรม
จะทํางานก็ตอเม่ือเคร่ืองของอาสาสมัครไมไดทํางานอยางอ่ืน 

โปรแกรมจะสงสัญญาณไปทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรอรับขอมูล
มาประมวลผล หลังจากประมวลผลเสร็จก็จะทําการสงขอมูล
กลับคืนไปยังปจจุบันมีผูมาเปนอาสาสมัครใหกับโครงการน้ี
กวา  5 ลานคนแลว ซึ่งถานับจํานวนการใช  CPU ไดประมาณ 
1.8 ลานป ถาทานตองการเปนหน่ึงในอาสาสมัครใหกับ
โ ค ร ง ก า ร น้ี ท า น ก็ ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ท่ี 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu 

 
4.2 โครงการ LHC@home (Large Hadron 

Collider)  
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดง Screen saver เริ่มทํางานเมื่อโปรแกรม LHC 
ทํางาน 
(แหลงที่มา http://athome.web.cern.ch/athome/) 
 

เปนโครงการของศูนยวิจัยฟสิกสอนุภาคแหงชาติ
ยุโรป (The European Organization for Nuclear Research 
หรือ CERN) เปนศูนยวิจัยดานฟสิกสอนุภาคท่ีใหญที่สุดใน
โลก ซึ่ง LHC เปนเครื่องยิงอนุภาคพลังงานสูง ภายในจะมีตัว
ตรวจวัดผลการชนกันของอนุภาคในวงแหวนเรงอนุภาค ตัว
ตรวจวัดน้ีsampling ในอัตรา 40 MHz การวิจัยน้ีจําเปนตองมี
การถายโอนขอมูลจํานวนมหาศาลซึ่งที่ไดจากผลการทดลอง 
LHC จะทําใหเกิดจํานวนขอมูลถึง 15x1015 ไบต (15 



 

 

Petabytes) เพ่ือทําไปวิเคราะหตอไป แตก็ไมสามารถนําไป
วิเคราะหจากเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว โครงการน้ี
จึงไดนําเอาเทคโนโลยีกริดมาใชงาน สนใจสามารถเขาไปที่ 
http://athome.web.cern.ch/athome/ 

 
4.3 โครงการ figthAIDS@Home  
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดง Screen saver เริ่มทํางานเมื่อโปรแกรม 
figthAIDS@Home ทํางาน 
(แหลงที่มา http://fightaidsathome.scripps.edu/) 

 
โครงการน้ีเปนโครงการท่ีใชในการพัฒนาและ

วิเคราะหคนหาตัวยาท่ีใชรักษาโรคเอดส เม่ือใชเทคโนโลยี
กริดกับโครงการน้ีจะชวยใหการทําการวิเคราะหและวิจัยได
รวดเร็วกวา  และสามารถคํานวณโครงสรางยาท่ีสลับซับซอน
ไดมากย่ิงๆข้ึน การที่เราสามารถคํานวณยารักษาโรคไดเร็วข้ึน
ก็หมายความวาเราสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดส
หรือโรคอื่นไดมากย่ิงๆ โครงการน้ีเปนของ Olson Lab. - 
Scripps Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
โครงการน้ีก็รับอาสาสมัครเชนเดียวกัน ถาทานสนใจสามารถ
เขาไปที่ http://fightaidsathome.scripps.edu/ 

 
 

4.4 โครงการ Climateprediction.net 
เปนโครงการที่ทําการพยากรณอากาศเพ่ือชวย

ปองกันผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายอัน
เน่ืองมาจากอากาศเปลี่ยนแปลง ยังนํามาชวยสรางระบบเตือน
ภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่จะเกิดข้ึนทั่วโลก หรือตรวจสอบการ
เปลี่ ยนแปลงอุณหภู มิในโลก   ซึ่ งถ าใช เ พียงซุป เปอร
คอมพิวเตอรทําการคํานวณอาจจะไมเพียงพอ หรือใชเวลา
มากจนเกินไปกวาที่จะทําใหขอมูลที่ไดนํามาใชประโยชน 
ส น ใ จ ก็ ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ที่ 
http://www.climateprediction.net/index.php 
 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงตัวอยางรูปที่จะนําไปคํานวณหาอุณหภูมิ 
(แหลงที่มา http://fightaidsathome.scripps.edu/) 
 

5.  เทคโนโลยีกริดในประเทศไทย 
 ศูนยไทยกริดแหงชาติ (Thai National Grid Center : 
TNGC) อยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริม
อุตสหกรรมซอฟตแวร  (องคการมหาชน ) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งเม่ือวันที่ 28 
ธันวาคม 2547 และยังรวมกับหนวยงานอีก 14 สถาบัน ไดแก 
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 3.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 

 

 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
10. มหาวิทยาลัยมหิดล 
11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
13. มหาวิทยาลัยสงคลานครินทร 
14. กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 ซึ่งทั้ง 14 สถาบันไดสรางโครงสรางเครือขาย
เชื่อมตอเครือขายของแตละสถาบันเขาดวยกัน โดยเริ่มแรกมี 
ดร.ภุชงค อุทโยภาศ เปนผูอํานวยการศูนยไทยกริดแหงชาติ 
แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย สื่ อ ส า ร ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทีมงานของ ผศ.ดร.วรา วรา
วิทย รองคณบดีฝายวิจัยและสารสนเทศ  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) ซึ่งตกลงใจกอตั้งศูนย
ไทยกริด ข้ึนเมื่อป 2542 ดวยการเชื่อมตอเครือขายของทั้งสอง
สถาบันเขาดวยกัน เพ่ือสรางเปนระบบกริดขึ้นเปนครั้งแรก  
 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงการเชื่อมเครือขาย 14 สถาบัน 
(แหลงที่มา CD งานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีกริด) 
 ไทยกริดเริ่มตนสนใจการพัฒนาดวยกัน 5 ดาน คือ 
 1. Life Science 
 2. Digital Media and Animation 
 3. Enterprise Computing 
 4. Computational Science and Engineering 
 5. Education   
  
 โครงการการใชกริดในประเทศมีหลายโครงการ 
ตัวอยางเชน โครงการคนหาสูตรยา (ThaiGrid Drug 
Discovery Project) เปนโครงการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) โดย
โครงการน้ีใชเทคโนโลยีกริดชวยลดระยะเวลาการวิเคราะห
และวิจัยในการทํางานไดมากถึง 10-100เทาจากระยะเวลาเดิม
ที่เคยใช โดยการจายการคํานวณงานใหสูเครือขาย ประโยชน
ที่ไดจากการใชเทคโนโลยีกริดมาใชจะทําใหขอมูลที่มีอัน
มหาศาลสามารถไดผลการวิเคราะหไดเร็วขึ้น ซึ่งจะทําให
นักวิทยาศาสตรมีเวลาในการวิเคราะหผลลัพธที่ไดมากข้ึน 

 
6. อนาคตของเทคโนโลยีกริด 
 ถึงแมวาเทคโนโลยีกริดเปนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมา
ใหม แตเทคโนโลยีน้ีก็แสดงใหเห็นถึงประโยชนอันมหาศาล
ที่ไดจากเทคโนโลยีน้ี เทคโนโลยีน้ียังใชอยูในวงจํากัด ยังคง
ตองคนหามาตรฐาน ซึ่งตอนน้ียังมีอยูหลายมาตรฐาน มีความ
สลับซับซอน และเทคโนโลยีนี้ยังตองใชเงินทุนสูงในการวิจัย 
คนควา สําหรับในอนาคตขางหนา ผมก็หวังวาเทคโนโลยีน้ี
สามารถเปนเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถนํามาประยุกตใชกับ
งานที่มีอยูใหไดประหยัดและงาย หรือนํามาประมวลผลกับ
งานท่ีไมสามารถคํานวณไดดวยซุปเปอรคอมพิวเตอร หรือ



 

 

อาจจะชวยในการประมวลผลท่ีรวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังชวยให
เรานําพลังงานที่มีอยูใชใหเปนประโยชนกับผูอื่น 

 
7. เอกสารอางอิง 
http://www.thaigrid.or.th 
http://www.globus.org 
http://www.ku.ac.th 
http://www.dpu.ac.th 
http://fightaidsathome.scripps.edu/ 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu 
http://athome.web.cern.ch/athome/ 
http://www.hpcc.nectec.or.th/wiki/index.php/Grid_Technolo
gy 
http://www.cs.tu.ac.th/faculty/dks/article/grid-1.htm 
http://www.tmd.go.th 
http://gridcafe.web.cern.ch 
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?P
id=40307 
http://www.nature.com/nature/webmatters/grid/grid.html 
http://www.climateprediction.net/index.php 
http://www.kitty.in.th/index.php?room=article&id=91 
CD งานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีกริด 
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