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 เกาซ์-เซเดล เป็นวธีิการแกร้ะบบสมการเชิงเส้นวิธีหน่ึงท่ีใชง้านอยา่งแพร่หลายในสาขา
ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และการประมวลผลภาพของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประยุกต์เหล่าน้ี มกัจะตอ้งใชชุ้ดของสมการจ านวนมาก ซ่ึงจะใชเ้วลานานในการแกส้มการ ดงันั้น
ในปัญหาขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบขนานบนหลายหน่วยประมวลผลเป็นวิธีหน่ึงท่ีน ำมำใช้
เพื่อลดเวลำในกำรท ำงำน หน่วยประมวลผลกราฟิกส์นั้นเป็นหน่วยประมวลผลในลกัษณะน้ีท่ีมี
ราคาไม่แพงนัก และมกัถูกน ามาใช้ในการประมวลผลกราฟิกส์เพียงอย่างเดียว ในงานวิจยัน้ีจึงมี
แนวคิดจะน าหน่วยประมวลกราฟิกส์มาใชช่้วยค านวณปัญหาขนาดใหญ่เหล่าน้ีดว้ย   
 ในวทิยานิพนธ์เล่มน้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาเกาซ์-เซเดลเชิงขนานท่ีเหมาะส าหรับ
ท างานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ส าหรับสมการผลต่างอนัตะ โดยผูว้ิจยัมุ่งเน้นการลดเวลา
ผสานการท างานระหว่างเธรดและออกแบบอลักอริทึมในหลายรูปแบบให้เธรดต่างๆ เขา้ท างาน
ค านวณไดร้วดเร็วข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ดลองวธีิการต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนไดก้บัสมการปัวซง พบวา่สามารถ
เร่งความเร็วไดถึ้ง 26.88 เท่าเม่ือเทียบกบัการใชห้น่วยประมวลผลหลกัเพียงแกนเดียว  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเกาซ์-เซเดลเชิงขนานท่ีพฒันาไดไ้ปประยุกต์ใช้กบังานอ่ืนๆ ใน
หลายๆ แขนงรวมทั้งออกแบบขั้นตอนการประมวลผลใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การตดั
สัญญาณรบกวนบนภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การตดัสัญญาณรบกวนบนภาพท่ีไดจ้ากคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง (อลัตราซาวน์) การตดัสัญญาณรบกวนบนภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด ซ่ึงปัญหาแต่ละประเภทมีลกัษณะของปัญหาต่างกนัออกไป  วิธีการเกาซ์-เซเดลแบบ
ขนานและขั้นตอนการท างานท่ีผูว้จิยัพฒันาไดส้ามารถท าใหใ้ชง้านหน่วยประมวลผลประเภทต่างๆ 
และทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัปัญหาแต่ละประเภท 
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 Gauss-Seidel is an iterative solver for the system of equations. The Gauss-Seidel 
is widely used in many scientific fields e.g. mathematics, physics, and image processing in 
computer science. These applications usually have very large number of equations which 
requires computational and memory cost. The parallel processing is a technique for reducing 
overall computational time. The graphic processing units (GPU) are the devices that can be 
used for the parallel computation. With affordable price and widely used in generic computing, 
this research applies the GPUs to accelerate the computation. 
 

 In this dissertation, the author designs and develops the parallel Gauss-Seidel 
algorithm for GPUs for solving PDE equations. The proposed algorithms aim to reduce the 
synchronization cost within the iteration and the waiting time for each thread. The author 
tested the proposed algorithm with Poisson’s equation and found that the proposed 
algorithms can achieve the speedup up to 26.88 times faster than the sequential computation 
on the central processing unit (CPU). 
 

 Additionally, the author also applies the proposed Gauss-Seidel to other 
applications: the image and image sequence denoising, ultrasound image denoising, 
microorganism image from scanning electron microscope. Each application has its specific 
characteristics and requirements. The proposed methods and strategies implement on the 
different type of processors, utilize the computation resources efficiently, and are suitable with 
each application. 
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งำนวิจัยท่ีผูวิ้จัยได้ท ำและวิทยำนิพนธ์เล่มน้ีส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยกำรดูแลและให้
ค ำปรึกษำเป็นอย่ำงดีจำก รศ. ดร. จนัทนำ จนัทรำพรชยัท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั และ ดร. นพดล ชุมชอบ 
ท่ีปรึกษำร่วมจำกภำควิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร อำจำรยท์ั้งสองท่ำนไดใ้หค้ ำเสนอแนะ แนวคิด 
รวมทั้งช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องต่ำงๆ จนกระทัง่สำมำรถปรับปรุงงำนวิจยัให้อยู่ในระดบัท่ีดีจนสำมำรถ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดใ้นวำรสำรวิชำกำร 

ทำงผูว้ิจยัขอขอบคุณโครงกำรปริญญำเอกกำญนำภิเศกโดยส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวิจัย
ท่ีสนบัสนุนเงินทุนในกำรท ำวิจยัทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งค่ำเล่ำเรียนและค่ำใชจ่้ำยเบ็ดเตลด็ต่ำงๆ ท่ี
ตอ้งใชใ้นกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก 

นอกจำกน้ีผูวิ้จยัขอขอบคุณ รศ. ดร. โชคชยั เล้ียงสุขสนัตจ์ำกมหำวิทยำลยั Louisiana Tech รัฐห
ลุยเซียน่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ท่ีใหใ้ชเ้คร่ือง Little FE ซ่ึงเป็นคลสัเตอร์ขนำด 6 โหนด และคลสัเตอร์ 
AZUL ขนำด 32 โหนดในกำรท ำวิจยั รวมทั้งใหก้ำรดูแลและใหค้ ำแนะน ำเป็นอย่ำงดีตลอดช่วงท่ีท ำวิจยัใน
ต่ำงประเทศ 

ทำงผูว้ิจยัขอขอบคุณบิดำมำรดำ และคนในครอบครัวท่ีสนบัสนุนกำรเรียน และกำรท ำวิจยัใน
ทุกๆ ดำ้นตลอดกำรศึกษำ รวมทั้งเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีใหก้ ำลงัใจเสมอมำ 

เหนือทุกส่ิงนั้น ผูวิ้จยัขอขอบคุณพระเจำ้หน่ึงเดียวผูส้ร้ำงทุกสรรพส่ิง ผูท้  ำส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้
เป็นไปได ้
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