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บทคัดย่อ
ในช่ ว งระยะเวลาประมาณ 5 ปี ที่ ผ่ า นมา เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง เป็ น สาขาหนึ่ ง ของวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะในสาขาย่อยคือ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และ การรับรู้ของเครื่องจักร ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการเสนอแนวคิดในการเพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับนักศึกษาในวิชาพื้นฐานเพื่อจะได้มีการเตรียมตัว และนาไปประยุกต์เพื่อให้การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้รองรับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเพิ่มจานวนของข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึง และการนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน ยิ่งทาให้พัฒนาการทางด้านความฉลาดของ
เครื่องจักรมีความรุดหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุ คปัจจุบันมีการเรียนการ
สอนในวิชาปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนน้อยต่อเนื้อหาวิชาทั้งหมด การนาเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
เทคโนโลยีนี้ไปเสริมในวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงน่าจะช่วยเตรียมความพร้อมต่อนักศึกษาสาหรับความเข้าใจในภาพรวม
เพื่อที่จะนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ดีกว่าคู่แข่ง

คาสาคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การรับรู้ของเครื่องจักร
ABSTRACT
The reemergence of Artificial Intelligence, the branch of Computer Science, during the past
5 years is prevalence. Machine learning, natural language processing and machine perception are
among the topics that has been developed extensively. Moreover, the proliferation of data dues to
the Internet, mobile technology and the Internet of things also accelerates the development of
machine intelligence even further. However, only the small proportion of the Computer Science
curriculum contains the subject of Artificial Intelligence. Therefore, the idea of this article is to prepare
the foundation courses for computer science students in the subjects that are relevant,
consequently, they can apply the technology to their product and/or service effectively.
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บทนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นสาขาหนึ่งของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ การ
เพิ่ มเติ มเนื้ อหาในวิ ชาพื้ นฐานบางตั ว ในความเห็ นของ
ผู้เขียนน่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการเตรียมตัวที่จะนา
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เทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์เพื่อให้รองรับกับความต้ องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ จะกล่ าวถึ งสาเหตุ ของการเพิ่ ม
จานวนของข้อมูล และความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
ตลอดจนอธิบายถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ว่าครอบคลุม
ในหัวข้อใดบ้าง และจะนาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมาเพิ่มเติมหรือเน้นในส่วนใด วิชา
ใด เพื่อจะได้รองรับกับเทคโนโลยีนี้
นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างของการนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์/บริการ
มี ค วามสามารถที่ ช่ ว ยให้ ก ารท างานของผู้ ใ ช้ มี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ อะไร
วิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer science) เป็นศาสตร์
เกี่ ย วกั บ การศึ กษาค้ น คว้ า ทฤษฎี การค านวณส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้ง
ด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการ
คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้ องกับ
คอมพิ วเตอร์ ตั้ งแต่ ระดั บนามธรรม หรื อความคิ ดเชิ ง
ทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไป
จนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎี ภาษาโปรแกรม ทฤษฎี
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ
ทฤษฎีเครือข่าย
ในหลักสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จะมี วิ ช ากลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง เปิ ด สอนเป็ น ประจ าในทุ ก ปี
การศึกษา ซึ่งเนื้อหารายวิชาเหล่านี้สามารถนาไปใช้เป็น
พื้นฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คือ
- สถิติพื้นฐาน
- การทาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม วิชาเหล่านี้มักเรียนคนละภาค
การศึกษา และอาจารย์ผู้สอนอาจมิได้เป็นท่านเดียวกัน
ดังนั้นนักศึกษาอาจมองไม่เห็นความสัมพันธ์และการที่
จะนาไปบูรณาการเพื่อนาไปประยุกต์
2. การเพิ่ ม จ านวนของข้ อ มู ล และ ความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึง
เนื่ อ งจากความก้า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จ จุ บั น เกิ ด จากการบรรจบกั น ของ
นวัตกรรมหลายประการ แต่ในช่วงเวลาประมาณ 20 ปี
ที่ผ่านมา พอจะจาแนกออกมาได้ คือ
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์เคลื่อนที่และไร้สาย
- อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่ถูกนามาเชื่อมต่อกัน และมีขอบเขตกว้างขวางไปทั่วทั้ง
โลก โดยใช้ การเชื่ อมต่ อด้ วยโปรโตคอลมาตรฐาน คื อ
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) ซึ่งในปัจจุบันมีจานวนผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก
จึงก่อให้เกิดการรับส่งข้อมูลเป็นจานวนมหาศาล
อุปกรณ์เคลื่อนที่และไร้สาย อาทิเช่น โทรศัพท์
เคลื่อนที่ในปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาให้ เข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก โดยจะสังเกตได้จากหน้าจอที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังรองรับกับเครือข่ายไร้สาย
ได้ หลากหลายมากยิ่ งขึ้ น ไม่ ว่ าจะเป็ นระบบ Cellular
สาหรับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เครือข่ายเฉพาะ
ทางโดยผ่านระบบ Wireless Fidelity (WiFi)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (อังกฤษ: Internet
of Things) หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึง เครือข่ายของ
วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มี
วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซอฟต์ แ วร์ เซ็ น เซอร์ และการ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทาให้วัตถุเหล่านั้น
สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ (Brown,
2016) ไอโอที จะอนุ ญ าตให้ อุ ป กรณ์ ส ามารถรั บ รู้
สภาพแวดล้ อม หรือถูกควบคุม ได้ จ ากระยะไกลผ่ า น
โครงสร้า งพื้ น ฐานเครือ ข่า ยที่ มี อ ยู่ ท าให้ เราสามารถ
ผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่ น
มากขึ้น ผลที่ตามมา คือ ประสิทธิภาพ ความแม่น ย า
และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลจานวนมากที่ถูกสร้างขึ้น และนาขึ้นไปสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงและควบคุม ทาให้เกิดโอกาสในการนาข้อมูลเหล่านี้
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้ม รูปแบบ เพื่อไปประกอบการ
ตั ดสิ นใจ โดยอาศั ยหลั กการท านายเพื่ อเที ยบเคี ยงกั บ
เป้าหมายที่วางไว้
3. ความเป็นมาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ปั ญญาประดิ ษฐ์ เป็ นสาขาหนึ่ งของวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ ศึกษาถึงเครื่องจักรที่มีความฉลาดซึ่งสามารถ
รั บรู้ ต่ อสภาพแวดล้ อมและลงมื อเพื่ อให้ โอกาสในการ
ประสบความสาเร็จในเป้าหมายที่วางไว้มีสูงสุด จะใช้คานี้
เมื่ อเครื่ องจั กรสามารถเลี ยนแบบความสามารถในการ
เรียนรู้ ซึ่งมนุษย์จะใช้ร่วมกับมนุษย์ผู้อื่นได้เช่น การเรียนรู้
และ การแก้ไขปัญหา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การเรียนรู้ของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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เครื่องจักร (Russell & Norvig, 2003)
วัตถุประสงค์หลักของปัญญาประดิษฐ์ ประกอบ
ด้วยการใช้เหตุผลเพื่อการแก้ปัญหา การนาเสนอความรู้
การวางแผน การเรียนรู้ การสื่ อสารกับมนุษย์ด้วยภาษา
ธรรมชาติ การรั บรู้ และ ความสามารถในการย้ ายหรือ
จัดการกับวัตถุ (Russell & Novig, 2003)
ตัวอย่างของความสามารถในปัจจุบันที่จัดได้ว่า
อยู่ในระดับปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่
- การเข้าใจในความหมายของการสั่ งงานด้วย
เสียงของมนุษย์ (Russell & Norvig, 2003)
- ความสามารถระดับสูงเพื่อการแข่งขันในเกมที่
ต้องใช้ยุทธศาสตร์ระดับสูง เช่น หมากรุก หรือ หมากล้อม
- ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
- การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ยที่ มี ก ารเลื อก
เส้นทางอย่างชาญฉลาด
- การแปลความหมายของข้อมูลที่มีความซับซ้อน
3.1 การนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้
ในปัจจุบัน
ในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาใช้ ในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การในหลายด้ าน
ดังเช่น
- การใช้เหตุผลเพื่อการแก้ปัญหา ในช่วงปี ค.ศ.
1980-1990 นักวิจัยได้พัฒนาวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบ
ที่ไม่แน่นอน หรือ มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยใช้แนวคิดของ
ความน่ า จะเป็ น และเศรษฐศาสตร์ (Russell & Novig,
2003; Poole et al., 1998; Luger & Stubblefield, 2004;
Nilsson, 1998)
- การเป็นตัวแทนของความรู้ หรือ วิศวกรรม
ความรู้ เป็นการวิจัยหลักทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมี
ความคาดหวั ง ว่ า เครื่ อ งจั ก รจะแก้ ปั ญ หาได้ จ าเป็ น ที่
จะต้องมีความรู้ที่กว้างขวางและครอบคลุมเกี่ยวกับโลก
ดังนั้นการนาเสนอของข้อมูล จึงต้ องอยู่ ในรูป ของวั ต ถุ
คุ ณ สมบั ติ หมวดหมู่ และ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างวัตถุ
เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สถานะ และ เวลา สาเหตุ
และผลลั พ ธ์ (Russell & Novig, 2003; Poole et al.,
1998; Luger & Stubblefield, 2004; Nilsson, 1998)
- การวางแผน คือ การตั้งเป้าหมายและทาให้สาเร็จ
(Russell & Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger &
Stubblefield, 2004; Nilsson 1998) เครื่องจักรจะหาวิธี
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ที่จะสร้างวิสัยทัศน์ โดยนาเสนอสถานะของโลกในปัจจุบัน
และท านายได้ ว่ า การกระท าของมั น จะส่ ง ผลในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ตลอดจนเลือกเส้นทางที่จะให้คุณค่า
มากสุดต่อการกระทานั้น (Russell & Novig, 2003)
- การเรียนรู้ของเครื่องจักร โดยผ่านประสบการณ์
(Russell & Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger &
Stubblefield, 2004; Nilsson, 1998)
- การประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ (Russell &
Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger & Stubblefield,
2004)
- การรับรู้ โดยผ่านอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น
กล้ อ ง ไมโครโฟน หรื อ อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณ เป็ น ต้ น
(Russell & Novig, 2003; Nilsson, 1998)
- การเคลื่ อ นย้ า ยและจั ด การกั บ วั ต ถุ หรื อ
วิทยาการหุ่นยนต์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
เพราะในการที่หุ่นยนต์จะจัดการกับวัตถุและเคลื่อนที่นั้น
จาเป็นจะต้องใช้ความฉลาด (Russell & Novig, 2003)
- การเป็ น ตั ว แทนของความรู้ (Knowledge
representation) จะศึกษาถึงการออกแบบให้คอมพิวเตอร์
สามารถรั บรู้ ถึ งข้ อมู ลเกี่ ยวกั บโลก เพื่ อใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหา โดยจะทางานร่วมกันกับการใช้เหตุผลแบบอัตโนมัติ
เพราะวัตถุประสงค์หลักของการเป็นตัวแทนของความรู้ คือ
เพื่อใช้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้นั้นในการอนุมาน การยืนยัน
ความรู้ ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในการแทนความรู้ จึงมีส่วนที่ใช้
สาหรับการหาเหตุผลหรือการอนุมานอยู่ (Hayes-Roth et
al., 1983)
- การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning)
เป็ นการศึกษาในเรื่องของการรู้จ าในรูปแบบ (Pattern
recognition) และทฤษฎีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ โดย
เครื่องจักรจะพยายามทานายผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
แทนที่จะยึดตามหลักตรรกะที่ตายตัว ซึ่งจะสร้างรูปแบบ
จากข้อมูลที่ได้รับ (Hosch, 2009)
ตัวอย่างของการนาการเรียนรู้ของเครื่องจักร
ไปประยุกต์ใช้ได้แก่การคัดกรองไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ต้องการรับ การตรวจสอบว่ามีการบุกรุกเข้ามาใน
เครือข่า ยจากภายนอกและภายใน (Dickson, 2016)
การรู้จ าตั ว อั กษรที่ ไ ด้ รับ จากการสแกน (Wernick et
al., 2010) การสร้างระบบสืบค้นข้อมูล
การประมวลผลด้ วยภาษาธรรมชาติ หมายถึง

การปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างคอมพิ ว เตอร์ กั บ มนุ ษย์ โดยที่
เครื่องจะเข้าใจในความสลับซับซ้อนของภาษามนุษย์ ทั้ง
ด้วยการอ่านหรือฟัง ในระบบประมวลผลที่มีความสามารถ
สูงจะทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
เป็ น หนทางหลั ก ในการสั่ ง งาน ตั ว อย่ า งของการน า
ภาษาธรรมชาติไปประยุกต์ได้แก่ ระบบการสืบค้นข้อมูล
การตอบค าถาม (Mittal & Mittal, 2011) และ การ
แปลภาษาด้วยเครื่องจักร (Russell & Novig, 2003; Luger
& Stubblefield, 2004)
การรับรู้ของเครื่องจักร (Machine perception)
คือ ความสามารถที่ระบบคอมพิวเตอร์จะแปลข้อมูลใน
ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั น กั บ มนุ ษ ย์ รั บ รู้ ใ นสิ่ ง ต่ า งๆ ใน
สภาพแวดล้ อ ม (Tatum, 2012; Serov, 2013) เช่ น
การมองเห็น ผ่านการบันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ และ
ทาความเข้าใจ (Dhar et al., 2011) การได้ยิน ผ่านการ
บันทึกเสียงและนามาประมวลผล (Lyon, 2010) และ
การสัมผัส
3.2 การกลับมาได้รับความนิยมของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูก
นามาใช้ครั้งแรก โดย ศาสตราจารย์ จอห์น แม็คคาร์ธีย์
ในงานประชุมทางวิชาการที่รัฐนิว แฮมเชอร์ เมื่อปี ค.ศ.
1956 โดยอธิบายถึงศาสตร์ในการทาให้เครื่องจักร ใน
ที่นี้หมายถึงคอมพิวเตอร์สามารถทางานที่ต้องใช้ปัญญา
เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ (McCarthy, 2007)
ระยะเวลากว่ า ห้ า สิ บ ปีที่ ผ่า นมา ผลงานวิจัย
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มีออกมาเป็นระยะ แต่เป็นที่น่า
เสียดายว่านวัตกรรมทั้งหลายไม่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายเท่าที่ควร จนกระทั่งมีคาศัพท์ว่า AI Winter
หมายถึง ฤดูหนาวอันยาวนานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ
อีกนัยยะหนึ่งคือ ในฤดูห นาวการปลูกพืชนั้นไม่ค่อยจะ
ได้รับผลตอบแทน จนทาให้ทุนวิจัยจากทางรัฐบาลค่อยๆ
เหือดแห้งหดหายไป (AI Expert Newsletter, 2013)
สาเหตุ ส าคั ญประการหนึ่ งที่ ท าให้ การพั ฒนา
ทางด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ในอดี ต ไม่ ได้ รั บความส าเร็ จ
เท่าที่ควร คือ แนวคิดที่เรียกว่าระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert
system) นั้น เป็นการเขียนโปรแกรมที่ใช้หลักตรรกะแบบ
If-Then-Else ซึ่ งมิ ได้ เป็ นการเรียนรู้ของเครื่องจั กรโดย
แท้จริง จึงเป็นเหตุให้ระบบยากต่อการปรับปรุง และขาด

ความยืดหยุ่นในการนาไปประยุกต์ (Crevier, 1993)
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ทาให้บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญ่เช่น เฟซบุ๊ค อเมซอน กูเกิ้ล และ
แอปเปิ้ล มีความสนใจในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
บริษัทของตนทางด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างยิ่ง
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เป็นอัลกอริธึม
ประเภทหนึ่ ง ในการเรี ย นรู้ ของเครื่ องจั กร (Machine
learning) คือหัวข้อวิจัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ งใน
บริษัทเหล่านี้
4. โอกาสของนั ก วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใ นการน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้
จากการที่ได้มีการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาใช้ อย่ างแพร่ หลายในปั จจุ บั น และมี ความต้ องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านนี้ จึงทา
ให้ผู้สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึง
ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ขณะที่กาลังศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับเพิ่มโอกาสในการได้งานทา
ในรายวิชาที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้น หากผู้สอน
ได้ มี การเสริม ทั กษะเพื่ อให้ ม องเห็ น ภาพกว้ า งว่ า สิ่ ง ที่
เรียนในเนื้อหาหลักสูตรจะมีส่วนช่วยในการเตรียมพร้อม
สาหรับการพัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่
สามารถน าความฉลาดของเครื่ อ งจั ก รไปเสริ ม ความ
สามารถ จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
4.1 วิชาสถิติพื้นฐาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ป ร ะ ก า ร หนึ่ ง ข อง ก ารน า
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้คือการทานาย (Prediction) วิชา
สถิติพื้นฐาน คือ การสอนให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ข้อมูล อีกทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การทาความเข้าใจกับข้อมูลจานวนมาก และ
หาความสัมพันธ์เพื่อจะนามาทานาย คือแนวคิดของการ
เรียนรู้ของเครื่องจักร ดังนั้น ผู้สอนจึงควรปูพื้นฐานให้
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ข้า ใจใน
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานที่จาเป็นและการ
นาไปประยุกต์ใช้
สิ่ ง ที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม ลงไปในเนื้ อ หา คื อ การ
เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการทานายของสถิติทั่วไป

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

103

กับ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
จ านวนมาก ว่ า มี ความเหมื อน และความแตกต่ างกัน
อย่างไรบ้าง
4.2 วิชาการทาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลที่มีจานวนมากพอ และอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถนาไปประมวลผลได้นั้นมีความสาคัญ
ยิ่ ง ต่ อ การน าหาแบบรู ป เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ก าหนดเป้ า หมาย เพื่ อ จะน าข้ อ มู ล ใหม่ ม าวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บ อี ก ทั้ ง หลั ก การในการค้ น หาความรู้ ใ น
ฐานข้อมูลนั้นคือวัตถุประสงค์สาคัญของการทาเหมื อง
ข้อมูล
การอธิบายให้นักศึกษามองเห็นภาพใหญ่ว่าการ
เรียนวิชานี้ จะสามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในส่วนของ การ
เรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง (Machine learning) การรู้ จ าแบบ
(Pattern recognition) จึงจะเป็นแรงจูงใจ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
การนาไปประยุกต์กับทฤษฎีต่าง ๆ เช่น กฎความสัมพันธ์
การจาแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล ตลอดจนการ
สร้างมโนภาพได้
4.3 วิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน การนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาประยุกต์ใช้นั้นแตกต่างจากในอดีต โดยที่ผู้ให้บริการ
จะนาการประมวลผลไปเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง
และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผ่านเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing technology)
เนื้อหาหลักสูตรในวิชาการเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ตนั้น หากเพิ่มการเข้าถึงการประมวลผลใน
กลุ่มเมฆ โดยดึงความสามารถทางด้านการประมวลผล
ด้วยภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และ การ
รั บ รู้ ข องเครื่ อ งจั ก รเข้ า ไปในหลั ก สู ต ร ย่ อ มจะท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถนาทักษะเหล่านี้ไป
ประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ของตน ให้มี
ความพร้อมที่จะรองรับกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่
กาลังจะมีความสาคัญเพิ่มขึ้น
5. ตั ว อย่ า งของโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ น าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์
ผู้ให้บริการ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud
computing provider) อ ย่ า ง เ ช่ น Amazon Web
Services ได้เปิดให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ใน
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ส่ วนของการเรี ยนรู้ เชิ งลึ ก (Deep learning) ซึ่ งอ านวย
ความสะดวกให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเรียกใช้บริการ
ดังกล่าว (Amazon Web Services, 2016) ในส่วนนี้จะ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถดึ ง
ความสามารถทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อสร้าง
ความสะดวกให้กับผู้ใช้
5.1 การรู้จาใบหน้า (Facial Recognition)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันมีกล้องถ่ายรูปเป็น
อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ส าคั ญ ดั ง นั้ น การถ่ า ยรู ป ใบหน้ า ของ
ตนเองหรือคนรู้จักแล้วบันทึกลงในหน่วยความจาของ
โทรศัพท์ หรือนาไปเก็บไว้ในเครือข่ายจึงได้รับความนิยม
อย่ า งไรก็ต ามเมื่ อจ านวนรูป มี ม ากขึ้น ย่ อมท าให้ การ
แยกแยะเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ เ วลา ดั ง นั้ น การให้ เ ครื่ อ ง
แยกแยะ (Categorize) ใบหน้า ดังตัวอย่างในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเรียกฟังก์ชั่นผ่าน Application Program
Interface เพื่อแยกแยะหน้าของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)
จากนั้นนาไปบันทึกเก็บเป็นชุด (Collection)
ดังตัวอย่างในรูปที่ 2 เพื่อจะได้นามาใช้ในเวลาที่ต้องการ

รูปที่ 2 การนาใบหน้าที่ผา่ นการแยกแยะไปบันทึกเก็บเป็นชุด
(Amazon Web Services, 2016)

5.2 การค้นหาโดยใช้ใบหน้า
หลังจากที่ได้นารูปภาพไปบันทึกเก็บไว้เป็นชุด
แล้ว ผู้พัฒนาสามารถออกแบบโปรแกรมประยุกต์ให้ทาการ
ค้นหาจากรูปถ่าย โดยใช้ฟังก์ชั่น SearchFaceByImage ดัง
รูปที่ 3

รูป ที่ 5 การเรีย กฟั ง ก์ชั่ น ผ่ า น Application Program
Interface เพื่อคัดเลือกเฉพาะรูปของบุคคล โดยอ้างอิง
จากรูปถ่ายเป้าหมาย (Amazon Web Services, 2016)

รู ป ที่ 3 การเรีย กฟั ง ก์ชั่ น ผ่ าน Application Program
Interface เพื่อค้นหาใบหน้าของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)

5.3 การเปรียบเทียบใบหน้า
สาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถ
เปรี ย บเที ย บใบหน้ า จากรู ป ถ่ า ย 2 รู ป นั้ น สามารถ
เรีย กใช้ ฟั ง ก์ชั่ น CompareFaces โดยผลลั พธ์ ที่ไ ด้ จะ
เป็นร้อยละของความน่าจะเป็น ดังตัวอย่างในรูปที่ 6

ในกรณี ที่ มี รูป ภาพเป็ น จ านวนมาก ผู้ พั ฒ นา
สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น IndexFaces เพื่อจัดหมวดหมู่
ใบหน้าของคนเดียวกัน ดังรูปที่ 4

รู ป ที่ 6 การเรี ย กฟั ง ก์ ชั่ น ผ่ า น Application Program
Interface เพื่อเปรียบเทียบใบหน้าของบุคคลในรูปภาพ
และหาความใกล้เคียง (Amazon Web Services, 2016)
รู ป ที่ 4 การเรีย กฟั ง ก์ชั่ น ผ่ า น Application Program
Interface เพื่อจัดหมวดหมู่ใบหน้าของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)
และเมื่อต้องการจะให้เครื่องคัดเลือกเฉพาะรูป
ของบุ ค คล โดยอ้ า งอิ ง จากรูป ถ่า ยเป้ าหมาย ผู้ พั ฒ นา
สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น SearchFaceByImage เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 5

ยิ่ ง กว่ า นั้ น ยั ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เช่น กล้องวงจรปิดที่ควบคุม
การท างานของประตู เพื่ อรักษาความปลอดภัย หรือ
ให้ บ ริ ก ารเป็ น พิ เ ศษส าหรั บ ลู ก ค้ า ที่ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษ ดั ง
ตัวอย่างในรูปที่ 7
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วิชาดังที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ มาประชุม สัมมนา เพื่อ
หาหนทางที่จะเพิ่มเติมเนื้อหา บูรณาการ และ หายุทธวิธี
ที่จะทาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อผู้เรียน

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 7 ตัวอย่างของการนาผลลัทธ์ที่ได้ของการเปรียบเทียบ
ใบหน้าของบุคคลในรูปภาพไปประยุกต์ (Amazon Web
Services, 2016)
ทั้ ง สามตั ว อย่ า งนั้ น เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ที่แตกต่างจากการพัฒนาโปรแกรมใน
แบบเดิ ม เนื่ องจากในการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆนั้น
ระบบของผู้ให้บริการจะมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
ตามปริมาณของข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนาผล
ตอบรับของผู้ใช้ไปปรับปรุงให้ในการประมวลผลครั้งต่อไป
มีความแม่นยากว่าเดิม
จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ในวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต หากนักศึกษาได้มีโอกาส
เรียกใช้บริการดังกล่าวในขณะทาการศึกษา ย่อมจะมี
ทักษะที่จะนาไปใช้งานได้จริง และในกรณีที่มีข้อมูลเป็น
จ านวนมาก ก็สามารถที่ จะน าหลั กการและแนวคิดใน
วิชาการทาคลังข้อมูลและเหมืองข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อโปรแกรมประยุกต์ที่ตนพัฒนาได้มากขึ้น

บทสรุป
ความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จะทาให้
ซอฟต์แวร์ที่รองรับความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์
มี ความน่ าสนใจมากขึ้น ผู้ เขียนเชื่ อว่ าการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการ
เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องลงในวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร
แล้ว น่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ผู้ รับผิ ดชอบในการจั ดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรเชิญอาจารย์ผู้สอน
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