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บทคัดยอ
ในชวงระยะเวลาประมาณ 5 ปที่ ผ านมา เทคโนโลยี ป ญญาประดิ ษ ฐ ซึ่ ง เปนสาขาหนึ่ ง ของวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร ไดกลับมาเปนที่นิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะในสาขายอยคือ การเรียนรูของเครื่องจักร การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และ การรับรูของเครื่องจักร ในบทความนี้ผูเขียนตองการเสนอแนวคิดในการเพิ่มวิชาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐใหกับนักศึกษาในวิชาพื้นฐานเพื่อจะไดมีการเตรียมตัว และนําไปประยุกตเพื่อใหการพัฒนา
ซอฟตแวรใหรองรับเทคโนโลยีนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของขอมูล ความสะดวกรวดเร็วในการ
เขาถึง และการนําอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งเขามาใชในชีวิตประจําวัน ยิ่งทําใหพัฒนาการทางดานความฉลาดของ
เครื่องจักรมีความรุดหนามากยิ่งขึ้นไปอีก อยางไรก็ตาม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรในยุ คปจจุบันมีการเรียนการ
สอนในวิชาปญญาประดิษฐเปนสวนนอยตอเนื้อหาวิชาทั้งหมด การนําเนื้อหาในสวนที่สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ
เทคโนโลยีนี้ไปเสริมในวิชาที่มีสวนเกี่ยวของจึงนาจะชวยเตรียมความพรอมตอนักศึกษาสําหรับความเขาใจในภาพรวม
เพื่อที่จะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความสามารถในการแขงขันไดดีกวาคูแขง

คําสําคัญ: ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร การรับรูของเครื่องจักร
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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บทนํา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เปนสาขาหนึ่งของ
วิทยาการคอมพิวเตอร ในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการใหมๆ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากไดมีการนําไปประยุกตใชทางธุรกิจ การ
เพิ่ มเติ มเนื้ อหาในวิ ชาพื้ นฐานบางตั ว ในความเห็ นของ
ผูเขียนนาจะมีสวนชวยใหนักศึกษามีการเตรียมตัวที่จะนํา
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เทคโนโลยีนี้ไปประยุกตเพื่อใหรองรับกับความตองการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ จะกลาวถึ งสาเหตุ ของการเพิ่ ม
จํานวนของขอมูล และความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง
ตลอดจนอธิบายถึงเทคโนโลยีปญญาประดิษฐวาครอบคลุม
ในหัวขอใดบาง และจะนําเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรในปจจุบันมาเพิ่มเติมหรือเนนในสวนใด วิชา
ใด เพื่อจะไดรองรับกับเทคโนโลยีนี้
นอกจากนี้ยังยกตัวอยางของการนําเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐไปประยุกตใช เพื่อใหผลิตภัณฑ/บริการ
มี ค วามสามารถที่ ช วยใหการทํ า งานของผู ใชมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
1. วิทยาการคอมพิวเตอร คือ อะไร
วิ ท ยาการคอมพิ วเตอร หรื อ วิ ท ยาศาสตร
คอมพิวเตอร (อังกฤษ: Computer science) เปนศาสตร
เกี่ ย วกั บ การศึ กษาคนควาทฤษฎี การคํ า นวณสํ า หรั บ
คอมพิวเตอร และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้ง
ดานซอฟตแวร ฮารดแวร และ เครือขาย ซึ่งวิทยาการ
คอมพิวเตอรนั้นประกอบดวยหลายหัวขอที่เกี่ยวของกับ
คอมพิ วเตอร ตั้ งแตระดั บนามธรรม หรื อความคิ ดเชิ ง
ทฤษฎี เชน การวิเคราะหและสังเคราะหขั้นตอนวิธี ไป
จนถึงระดับรูปธรรม เชน ทฤษฎี ภาษาโปรแกรม ทฤษฎี
การพัฒนาซอฟตแวร ทฤษฎีฮารดแวรคอมพิวเตอร และ
ทฤษฎีเครือขาย
ในหลักสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จะมี วิ ช ากลุ มหนึ่ ง ซึ่ ง เปดสอนเปนประจํ า ในทุ ก ป
การศึกษา ซึ่งเนื้อหารายวิชาเหลานี้สามารถนําไปใชเปน
พื้นฐานของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ คือ
- สถิติพื้นฐาน
- การทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูล
- การเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม วิชาเหลานี้มักเรียนคนละภาค
การศึกษา และอาจารยผูสอนอาจมิไดเปนทานเดียวกัน
ดังนั้นนักศึกษาอาจมองไมเห็นความสัมพันธและการที่
จะนําไปบูรณาการเพื่อนําไปประยุกต
2. การเพิ่ ม จํ า นวนของขอมู ล และ ความสะดวก
รวดเร็วในการเขาถึง
เนื่ อ งจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุ บั น เกิ ด จากการบรรจบกั น ของ
นวัตกรรมหลายประการ แตในชวงเวลาประมาณ 20 ป
ที่ผานมา พอจะจําแนกออกมาได คือ
- เครือขายอินเทอรเน็ต
- อุปกรณเคลื่อนที่และไรสาย
- อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง

เครือขายอินเทอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอร
ที่ถูกนํามาเชื่อมตอกัน และมีขอบเขตกวางขวางไปทั่วทั้ง
โลก โดยใชการเชื่ อมตอดวยโปรโตคอลมาตรฐาน คื อ
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนผูใชงานเปนจํานวนมาก
จึงกอใหเกิดการรับสงขอมูลเปนจํานวนมหาศาล
อุปกรณเคลื่อนที่และไรสาย อาทิเชน โทรศัพท
เคลื่อนที่ในปจจุบันไดถูกออกแบบมาใหเขาถึงเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดโดยสะดวก โดยจะสังเกตไดจากหนาจอที่มี
ขนาดใหญขึ้นกวาเดิม อีกทั้งยังรองรับกับเครือขายไรสาย
ไดหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น ไมวาจะเปนระบบ Cellular
สําหรับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ เครือขายเฉพาะ
ทางโดยผานระบบ Wireless Fidelity (WiFi)
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (อังกฤษ: Internet
of Things) หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึง เครือขายของ
วัตถุ อุปกรณ พาหนะ สิ่งปลูกสราง และสิ่งของอื่นๆ ที่มี
วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซอฟตแวร เซ็ น เซอร และการ
เชื่อมตอกับเครือขาย ฝงตัวอยู และทําใหวัตถุเหลานั้น
สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนขอมูลได (Brown,
2016) ไอโอที จะอนุ ญ าตใหอุ ป กรณสามารถรั บ รู
สภาพแวดลอม หรือถูกควบคุม ไดจากระยะไกลผาน
โครงสรางพื้ น ฐานเครือ ขายที่ มี อ ยู ทํ า ใหเราสามารถ
ผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอรไดแนบแนน
มากขึ้น ผลที่ตามมา คือ ประสิทธิภาพ ความแมนยํ า
และประโยชนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ขอมูลจํานวนมากที่ถูกสรางขึ้น และนําขึ้นไปสู
เครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการ
เขาถึงและควบคุม ทําใหเกิดโอกาสในการนําขอมูลเหลานี้
มาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนม รูปแบบ เพื่อไปประกอบการ
ตั ดสิ นใจ โดยอาศั ยหลั กการทํ านายเพื่ อเที ยบเคี ยงกั บ
เปาหมายที่วางไว
3. ความเปนมาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
ปญญาประดิ ษฐ เปนสาขาหนึ่ งของวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร ศึกษาถึงเครื่องจักรที่มีความฉลาดซึ่งสามารถ
รั บรู ตอสภาพแวดลอมและลงมื อเพื่ อใหโอกาสในการ
ประสบความสําเร็จในเปาหมายที่วางไวมีสูงสุด จะใชคํานี้
เมื่ อเครื่ องจั กรสามารถเลี ยนแบบความสามารถในการ
เรียนรู ซึ่งมนุษยจะใชรวมกับมนุษยผูอื่นไดเชน การเรียนรู
และ การแกไขปญหา เรียกอีกชื่อหนึ่งวา การเรียนรูของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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เครื่องจักร (Russell & Norvig, 2003)
วัตถุประสงคหลักของปญญาประดิษฐ ประกอบ
ดวยการใชเหตุผลเพื่อการแกปญหา การนําเสนอความรู
การวางแผน การเรียนรู การสื่ อสารกับมนุษยดวยภาษา
ธรรมชาติ การรั บรู และ ความสามารถในการยายหรือ
จัดการกับวัตถุ (Russell & Novig, 2003)
ตัวอยางของความสามารถในปจจุบันที่จัดไดวา
อยูในระดับปญญาประดิษฐ ไดแก
- การเขาใจในความหมายของการสั่ งงานดวย
เสียงของมนุษย (Russell & Norvig, 2003)
- ความสามารถระดับสูงเพื่อการแขงขันในเกมที่
ตองใชยุทธศาสตรระดับสูง เชน หมากรุก หรือ หมากลอม
- ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง
- การจั ด สงขอมู ล บนเครื อ ขายที่ มี ก ารเลื อก
เสนทางอยางชาญฉลาด
- การแปลความหมายของขอมูลที่มีความซับซอน
3.1 การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช
ในปจจุบัน
ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
มาใชในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑและบริ การในหลายดาน
ดังเชน
- การใชเหตุผลเพื่อการแกปญหา ในชวงป ค.ศ.
1980-1990 นักวิจัยไดพัฒนาวิธีที่ใชในการแกปญหาแบบ
ที่ไมแนนอน หรือ มีขอมูลที่ไมครบถวน โดยใชแนวคิดของ
ความนาจะเปนและเศรษฐศาสตร (Russell & Novig,
2003; Poole et al., 1998; Luger & Stubblefield, 2004;
Nilsson, 1998)
- การเปนตัวแทนของความรู หรือ วิศวกรรม
ความรู เปนการวิจัยหลักทางดานปญญาประดิษฐ โดยมี
ความคาดหวั ง วาเครื่ อ งจั ก รจะแกปญหาไดจํ า เปนที่
จะตองมีความรูที่กวางขวางและครอบคลุมเกี่ยวกับโลก
ดังนั้นการนําเสนอของขอมูล จึงตองอยู ในรูป ของวั ต ถุ
คุ ณ สมบั ติ หมวดหมู และ ความสั ม พั น ธระหวางวัตถุ
เชน สถานการณ เหตุการณ สถานะ และ เวลา สาเหตุ
และผลลั พ ธ (Russell & Novig, 2003; Poole et al.,
1998; Luger & Stubblefield, 2004; Nilsson, 1998)
- การวางแผน คือ การตั้งเปาหมายและทําใหสําเร็จ
(Russell & Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger &
Stubblefield, 2004; Nilsson 1998) เครื่องจักรจะหาวิธี
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ที่จะสรางวิสัยทัศน โดยนําเสนอสถานะของโลกในปจจุบัน
และทํ า นายไดวาการกระทํ า ของมั น จะสงผลในการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร ตลอดจนเลือกเสนทางที่จะใหคุณคา
มากสุดตอการกระทํานั้น (Russell & Novig, 2003)
- การเรียนรูของเครื่องจักร โดยผานประสบการณ
(Russell & Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger &
Stubblefield, 2004; Nilsson, 1998)
- การประมวลผลดวยภาษาธรรมชาติ (Russell &
Novig, 2003; Poole et al., 1998; Luger & Stubblefield,
2004)
- การรับรู โดยผานอุปกรณบันทึกขอมูล เชน
กลอง ไมโครโฟน หรื อ อุ ป กรณรั บ สั ญ ญาณ เปนตน
(Russell & Novig, 2003; Nilsson, 1998)
- การเคลื่ อ นยายและจั ด การกั บ วั ต ถุ หรื อ
วิทยาการหุนยนต เปนสาขาที่เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ
เพราะในการที่หุนยนตจะจัดการกับวัตถุและเคลื่อนที่นั้น
จําเปนจะตองใชความฉลาด (Russell & Novig, 2003)
- การเปนตั ว แทนของความรู (Knowledge
representation) จะศึกษาถึงการออกแบบใหคอมพิวเตอร
สามารถรั บรู ถึ งขอมู ลเกี่ ยวกั บโลก เพื่ อใชในการแกไข
ปญหา โดยจะทํางานรวมกันกับการใชเหตุผลแบบอัตโนมัติ
เพราะวัตถุประสงคหลักของการเปนตัวแทนของความรู คือ
เพื่อใชเหตุผลเกี่ยวกับความรูนั้นในการอนุมาน การยืนยัน
ความรู ดังนั้น ภาษาที่ใชในการแทนความรู จึงมีสวนที่ใช
สําหรับการหาเหตุผลหรือการอนุมานอยู (Hayes-Roth et
al., 1983)
- การเรียนรูของเครื่องจักร (Machine learning)
เปนการศึกษาในเรื่องของการรูจํ าในรูปแบบ (Pattern
recognition) และทฤษฎีการเรียนรูของคอมพิวเตอร โดย
เครื่องจักรจะพยายามทํานายผลจากการเรียนรูดวยตัวเอง
แทนที่จะยึดตามหลักตรรกะที่ตายตัว ซึ่งจะสรางรูปแบบ
จากขอมูลที่ไดรับ (Hosch, 2009)
ตัวอยางของการนําการเรียนรูของเครื่องจักร
ไปประยุกตใชไดแกการคัดกรองไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ที่ไมตองการรับ การตรวจสอบวามีการบุกรุกเขามาใน
เครือขายจากภายนอกและภายใน (Dickson, 2016)
การรูจํ า ตั ว อั กษรที่ ไ ดรับ จากการสแกน (Wernick et
al., 2010) การสรางระบบสืบคนขอมูล
การประมวลผลดวยภาษาธรรมชาติ หมายถึง

การปฏิ สั มพั นธระหวางคอมพิ ว เตอรกั บ มนุ ษย โดยที่
เครื่องจะเขาใจในความสลับซับซอนของภาษามนุษย ทั้ง
ดวยการอานหรือฟง ในระบบประมวลผลที่มีความสามารถ
สูงจะทําใหการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับเครื่องจักร
เปนหนทางหลั ก ในการสั่ ง งาน ตั ว อยางของการนํ า
ภาษาธรรมชาติไปประยุกตไดแก ระบบการสืบคนขอมูล
การตอบคํ า ถาม (Mittal & Mittal, 2011) และ การ
แปลภาษาดวยเครื่องจักร (Russell & Novig, 2003; Luger
& Stubblefield, 2004)
การรับรูของเครื่องจักร (Machine perception)
คือ ความสามารถที่ระบบคอมพิวเตอรจะแปลขอมูลใน
ลั ก ษณะที่ ค ลายกั น กั บ มนุ ษ ยรั บ รู ในสิ่ ง ตางๆ ใน
สภาพแวดลอม (Tatum, 2012; Serov, 2013) เชน
การมองเห็น ผานการบันทึก ประมวลผล วิเคราะห และ
ทําความเขาใจ (Dhar et al., 2011) การไดยิน ผานการ
บันทึกเสียงและนํามาประมวลผล (Lyon, 2010) และ
การสัมผัส
3.2 การกลับมาไดรับความนิยมของเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ถูก
นํามาใชครั้งแรก โดย ศาสตราจารย จอหน แม็คคารธีย
ในงานประชุมทางวิชาการที่รัฐนิว แฮมเชอร เมื่อป ค.ศ.
1956 โดยอธิบายถึงศาสตรในการทําใหเครื่องจักร ใน
ที่นี้หมายถึงคอมพิวเตอรสามารถทํางานที่ตองใชปญญา
เฉกเชนเดียวกับมนุษย (McCarthy, 2007)
ระยะเวลากวาหาสิ บ ปที่ ผานมา ผลงานวิจัย
ทางดานปญญาประดิษฐมีออกมาเปนระยะ แตเปนที่นา
เสียดายวานวัตกรรมทั้งหลายไมไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายเทาที่ควร จนกระทั่งมีคําศัพทวา AI Winter
หมายถึง ฤดูหนาวอันยาวนานของปญญาประดิษฐ หรือ
อีกนัยยะหนึ่งคือ ในฤดูห นาวการปลูกพืชนั้นไมคอยจะ
ไดรับผลตอบแทน จนทําใหทุนวิจัยจากทางรัฐบาลคอยๆ
เหือดแหงหดหายไป (AI Expert Newsletter, 2013)
สาเหตุ สํ าคั ญประการหนึ่ งที่ ทํ าใหการพั ฒนา
ทางดานปญญาประดิ ษ ฐในอดี ต ไมไดรั บความสํ า เร็ จ
เทาที่ควร คือ แนวคิดที่เรียกวาระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert
system) นั้น เปนการเขียนโปรแกรมที่ใชหลักตรรกะแบบ
If-Then-Else ซึ่ งมิ ไดเปนการเรียนรูของเครื่องจั กรโดย
แทจริง จึงเปนเหตุใหระบบยากตอการปรับปรุง และขาด

ความยืดหยุนในการนําไปประยุกต (Crevier, 1993)
อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลว
ทําใหบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญเชน เฟซบุค อเมซอน กูเกิ้ล และ
แอปเปล มีความสนใจในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
บริษัทของตนทางดานปญญาประดิษฐเปนอยางยิ่ง
การเรียนรูเชิงลึก (Deep learning) เปนอัลกอริธึม
ประเภทหนึ่ ง ในการเรี ย นรู ของเครื่ องจั กร (Machine
learning) คือหัวขอวิจัยที่ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ งใน
บริษัทเหลานี้
4. โอกาสของนั ก วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรในการนํ า
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช
จากการที่ไดมีการนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
มาใชอยางแพรหลายในปจจุ บั น และมี ความตองการ
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในศาสตรทางดานนี้ จึงทํา
ใหผูสําเร็จการศึกษาทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จึง
ควรที่จะมีความรูความเขาใจตั้งแตขณะที่กําลังศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับเพิ่มโอกาสในการไดงานทํา
ในรายวิชาที่ไดกลาวมาเบื้องตนนั้น หากผูสอน
ไดมี การเสริม ทั กษะเพื่ อใหมองเห็ น ภาพกวางวาสิ่ ง ที่
เรียนในเนื้อหาหลักสูตรจะมีสวนชวยในการเตรียมพรอม
สําหรับการพัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ หรือ บริการ ที่
สามารถนํ า ความฉลาดของเครื่ อ งจั ก รไปเสริ ม ความ
สามารถ จะเปนประโยชนยิ่งขึ้น
4.1 วิชาสถิติพื้นฐาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ป ร ะ ก า ร หนึ่ ง ข อง ก ารนํ า
ปญญาประดิษฐมาใชคือการทํานาย (Prediction) วิชา
สถิติพื้นฐาน คือ การสอนใหนักศึกษาไดทราบและเขาใจ
เกี่ยวกับการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานโดย
ใชขอมูล อีกทั้งวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
การทําความเขาใจกับขอมูลจํานวนมาก และ
หาความสัมพันธเพื่อจะนํามาทํานาย คือแนวคิดของการ
เรียนรูของเครื่องจักร ดังนั้น ผูสอนจึงควรปูพื้นฐานให
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรไดเขาใจใน
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานที่จําเปนและการ
นําไปประยุกตใช
สิ่ ง ที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม ลงไปในเนื้ อ หา คื อ การ
เปรียบเทียบระหวางรูปแบบการทํานายของสถิติทั่วไป

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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กับ การใชคอมพิวเตอรเพื่อหาความสัมพันธของขอมูล
จํ า นวนมาก วามี ความเหมื อน และความแตกตางกัน
อยางไรบาง
4.2 วิชาการทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูล
เนื่องจากขอมูลที่มีจํานวนมากพอ และอยูใน
รูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลไดนั้นมีความสําคัญ
ยิ่ ง ตอการนํ า หาแบบรู ป เพื่ อ หาความสั ม พั น ธและ
กํ า หนดเปาหมาย เพื่ อ จะนํ า ขอมู ล ใหมมาวิ เ คราะห
เปรี ย บเที ย บ อี ก ทั้ ง หลั ก การในการคนหาความรู ใน
ฐานขอมูลนั้นคือวัตถุประสงคสําคัญของการทําเหมื อง
ขอมูล
การอธิบายใหนักศึกษามองเห็นภาพใหญวาการ
เรียนวิชานี้ จะสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในสวนของ การ
เรี ย นรู ของเครื่ อ ง (Machine learning) การรู จํ า แบบ
(Pattern recognition) จึงจะเปนแรงจูงใจ เพื่อชี้ใหเห็นถึง
การนําไปประยุกตกับทฤษฎีตาง ๆ เชน กฎความสัมพันธ
การจําแนกประเภทขอมูล การแบงกลุมขอมูล ตลอดจนการ
สรางมโนภาพได
4.3 วิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
ในปจจุบัน การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
มาประยุกตใชนั้นแตกตางจากในอดีต โดยที่ผูใหบริการ
จะนําการประมวลผลไปเก็บไวในเครื่องแมขายสวนกลาง
และใหผูใชเขาถึงไดโดยผานเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ (Cloud computing technology)
เนื้อหาหลักสูตรในวิชาการเขียนโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ตนั้น หากเพิ่มการเขาถึงการประมวลผลใน
กลุมเมฆ โดยดึงความสามารถทางดานการประมวลผล
ดวยภาษาธรรมชาติ การเรียนรูของเครื่องจักร และ การ
รั บ รู ของเครื่ อ งจั ก รเขาไปในหลั ก สู ต ร ยอมจะทํ า ให
นักศึกษามีความเขาใจ และสามารถนําทักษะเหลานี้ไป
ประยุกตในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตของตน ใหมี
ความพรอมที่จะรองรับกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐที่
กําลังจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้น
5. ตั ว อยางของโปรแกรมประยุ ก ตที่ นํ า เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐมาประยุกต
ผูใหบริการ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud
computing provider) อ ย า ง เ ช น Amazon Web
Services ไดเปดใหบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ใน
104 ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

สวนของการเรี ยนรู เชิ งลึ ก (Deep learning) ซึ่ งอํ านวย
ความสะดวกใหกับนักพัฒนาซอฟตแวร เพื่อเรียกใชบริการ
ดังกลาว (Amazon Web Services, 2016) ในสวนนี้จะ
แสดงใหเห็ น ถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑที่ ส ามารถดึ ง
ความสามารถทางดานการเรียนรูของเครื่องจักร เพื่อสราง
ความสะดวกใหกับผูใช
5.1 การรูจําใบหนา (Facial Recognition)
โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันมีกลองถายรูปเปน
อุ ป กรณเสริ ม ที่ สํ า คั ญ ดั ง นั้ น การถายรู ป ใบหนาของ
ตนเองหรือคนรูจักแลวบันทึกลงในหนวยความจําของ
โทรศัพท หรือนําไปเก็บไวในเครือขายจึงไดรับความนิยม
อยางไรก็ต ามเมื่ อจํ า นวนรูป มี ม ากขึ้น ยอมทํ า ใหการ
แยกแยะเปนเรื่ อ งที่ ต องใชเวลา ดั ง นั้ น การใหเครื่ อ ง
แยกแยะ (Categorize) ใบหนา ดังตัวอยางในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเรียกฟงกชั่นผาน Application Program
Interface เพื่อแยกแยะหนาของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)
จากนั้นนําไปบันทึกเก็บเปนชุด (Collection)
ดังตัวอยางในรูปที่ 2 เพื่อจะไดนํามาใชในเวลาที่ตองการ

รูปที่ 2 การนําใบหนาที่ผานการแยกแยะไปบันทึกเก็บเปนชุด
(Amazon Web Services, 2016)

5.2 การคนหาโดยใชใบหนา
หลังจากที่ไดนํารูปภาพไปบันทึกเก็บไวเปนชุด
แลว ผูพัฒนาสามารถออกแบบโปรแกรมประยุกตใหทําการ
คนหาจากรูปถาย โดยใชฟงกชั่น SearchFaceByImage ดัง
รูปที่ 3

รูป ที่ 5 การเรีย กฟงกชั่ น ผาน Application Program
Interface เพื่อคัดเลือกเฉพาะรูปของบุคคล โดยอางอิง
จากรูปถายเปาหมาย (Amazon Web Services, 2016)

รู ป ที่ 3 การเรีย กฟงกชั่ น ผาน Application Program
Interface เพื่อคนหาใบหนาของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)

5.3 การเปรียบเทียบใบหนา
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่สามารถ
เปรี ย บเที ย บใบหนาจากรู ป ถาย 2 รู ป นั้ น สามารถ
เรีย กใชฟงกชั่ น CompareFaces โดยผลลั พธที่ไ ด จะ
เปนรอยละของความนาจะเปน ดังตัวอยางในรูปที่ 6

ในกรณี ที่ มี รูป ภาพเปนจํ า นวนมาก ผู พั ฒ นา
สามารถเรียกใชฟงกชั่น IndexFaces เพื่อจัดหมวดหมู
ใบหนาของคนเดียวกัน ดังรูปที่ 4

รู ป ที่ 6 การเรี ย กฟงกชั่ น ผาน Application Program
Interface เพื่อเปรียบเทียบใบหนาของบุคคลในรูปภาพ
และหาความใกลเคียง (Amazon Web Services, 2016)
รู ป ที่ 4 การเรีย กฟงกชั่ น ผาน Application Program
Interface เพื่อจัดหมวดหมูใบหนาของบุคคลในรูปภาพ
(Amazon Web Services, 2016)
และเมื่อตองการจะใหเครื่องคัดเลือกเฉพาะรูป
ของบุ ค คล โดยอางอิ ง จากรูป ถายเปาหมาย ผู พั ฒ นา
สามารถเรียกใชฟงกชั่น SearchFaceByImage เพื่อให
ไดผลลัพธดังรูปที่ 5

ยิ่ ง กวานั้ น ยั ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ตใชกั บ
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เชน กลองวงจรปดที่ควบคุม
การทํ า งานของประตู เพื่ อรักษาความปลอดภัย หรือ
ใหบริ ก ารเปนพิ เ ศษสํ า หรั บ ลู ก คาที่ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษ ดั ง
ตัวอยางในรูปที่ 7
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วิชาดังที่ไดกลาวมาในบทความนี้ มาประชุม สัมมนา เพื่อ
หาหนทางที่จะเพิ่มเติมเนื้อหา บูรณาการ และ หายุทธวิธี
ที่จะทําใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุดตอผูเรียน

เอกสารอางอิง

รูปที่ 7 ตัวอยางของการนําผลลัทธที่ไดของการเปรียบเทียบ
ใบหนาของบุคคลในรูปภาพไปประยุกต (Amazon Web
Services, 2016)
ทั้ ง สามตั ว อยางนั้ น เปนการใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ ที่แตกตางจากการพัฒนาโปรแกรมใน
แบบเดิ ม เนื่ องจากในการประมวลผลแบบกลุ มเมฆนั้น
ระบบของผูใหบริการจะมีการเรียนรูดวยตัวเองตลอดเวลา
ตามปริมาณของขอมูลที่มีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนําผล
ตอบรับของผูใชไปปรับปรุงใหในการประมวลผลครั้งตอไป
มีความแมนยํากวาเดิม
จากตัวอยางที่กลาวมา จะเห็นไดวา ในวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต หากนักศึกษาไดมีโอกาส
เรียกใชบริการดังกลาวในขณะทําการศึกษา ยอมจะมี
ทักษะที่จะนําไปใชงานไดจริง และในกรณีที่มีขอมูลเปน
จํ านวนมาก ก็สามารถที่ จะนํ าหลั กการและแนวคิดใน
วิชาการทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูลมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนตอโปรแกรมประยุกตที่ตนพัฒนาไดมากขึ้น

บทสรุป
ความตองการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จะทําให
ซอฟตแวรที่รองรับความสามารถทางดานปญญาประดิษฐ
มี ความนาสนใจมากขึ้น ผู เขียนเชื่ อวาการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยการ
เพิ่มเติมเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของลงในวิชาที่มีอยูในหลักสูตร
แลว นาจะมีสวนชวยใหนักศึกษานําไปประยุกตใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
ผู รับผิ ดชอบในการจั ดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ควรเชิญอาจารยผูสอน
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