
Machine Learning/AI Human Intelligence Research/Related Reference 

Single task learning 
เก่งเฉพาะงาน 

Multi task/mode learning 
เรียนรู้หลายๆ ประสาทสัมผัสพร้อมๆ 
กัน เชี่ยวชาญหลายอย่างพร้อมกันได้ 

Multimodal machine learning1 

Survey ท่ีดูว่าการเรียนรู้ของเครื่องผ่าน
สัมผัสต่างๆ จะช่วยให้เกิดความรู้หลายๆ 
ด้านพร้อมกนั  

No built-in prior knowledge 
about how to learn 
ไม่ใช้ความรู้ท่ีสะสมมาจากกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อไปใชก้ับการเรียนรู้ใหม่ 

Use of prior knowledge 
(experience) for transfer 
learning 
ใช้ความรู้ท่ีสะสมมาในการเรียนรู้  
(ประสบการณ)์ มาประยุต์กบัการ
เรียนรู้ใหม ่

Lifelong machine learning2  ระบบท่ี
เครื่องสามารถเรียนรู้งานหลายๆ อย่าง
และสะสมความรูไ้ปเรื่อยๆ  

No imagination 
ไม่มีจินตนาการถึงความเป็นไปได้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกระท า 

Imagination 
ใช้จินตนาการในการสร้างโลกสมมติ
เพื่อช่วยในการท างาน 

Model ท่ีใช้จินตนาการ (imagination) 
ในการสร้างโลกจ าลองเหตุการณ์สมมติ
เพื่อคาดเดาผลกระทบของการกระท าท่ีจะ
เกิดขึ้นก่อนท่ีจะท าจริง ยกตัวอย่างว่า 
model จินตนาการว่าปัดแก้วน้ าลงจาก
โต๊ะแก้วก็หล่นลงพื้น อาจจะแตก พื้น
เปียก ส าหรับคนแล้วเราคิดได้ในสมอง
เราอย่างธรรมชาต ิ 
Deep Mind imagination3  

No creativity 
ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

Creativity 
มีความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดสร้างสรรค์เปน็สิ่งท่ีมีเฉพาะ
มนุษย์แต่ก็ยังมีงานวิจัยหรือ 
conference ท่ีจัดเพื่อมาแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน เช่น  AI and creativity4 
Computational creativity5 

Use moderate-large amount of 
data 
ใช้ข้อมูลมากท่ีจะเรียนรู ้

Data efficiency  
ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู ้

One shot learning การเรียนรู้ด้วย
ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง 
Bayesian Program Learning (BPL)6 
เรียนรู้ด้วยการประกอบส่วนต่างของ
ข้อมูลเช่น การเขียนตัวหนังสือโดยการ
เรียนรู้ส่วนประกอบย่อยของตัวหนังสือ

https://arxiv.org/pdf/1705.09406.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5776/d0fea69d826519ee3649f620e8755a490efe.pdf
https://deepmind.com/blog/agents-imagine-and-plan
https://deepmind.com/blog/agents-imagine-and-plan
https://deepmind.com/blog/agents-imagine-and-plan
http://ac.els-cdn.com/S0004370298000551/1-s2.0-S0004370298000551-main.pdf?_tid=54b5f1ca-82a5-11e7-a827-00000aab0f02&acdnat=1502903406_b0ed0a8e019b0e1734870ce952b25353
http://www.thinkartificial.org/artificial-creativity/
http://science.sciencemag.org/content/sci/350/6266/1332.full.pdf


เพื่อน าส่วนย่อยนั้นมาสร้างตัวอักษรใหม่
(เรียกเทคนิคว่า compositionality) 

Need a defined problem 
ปัญหาต้องถูกก าหนดอย่างชัดเจนให้
เครื่องเข้าใจ 

Formulate ill-defined problem7 

คนสามารถท่ีจะ deal กับปัญหาท่ีมี
การจ ากัดความท่ีไม่ชัดเจน 

การท่ีเครื่องจะ formulate ปัญหาได้เป็น
งานท่ีซับซ้อนมากนอกเหนือจากความ
เข้าใจทางภาษาและความรู้ ยังไม่เห็น
งานวิจัยลักษณะนี้ใน AI  

No growth mindset 
ยังไม่มีการพัฒนาการด้วยตัวเอง (ใน
ทักษะอื่นๆ ท่ีไม่ถูกสอน) 

Growth mindset - learning to 
learn พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เพื่อเพิ่มความสามารถ 

เริ่มมีงานท่ีอยู่ในสายท่ีเรียกว่า meta-
learning (learning about 
learning8) ท่ี UC Berkeley เริ่มมี
งานวิจัยทางด้านนี้  

Learning or Unlearning  
เรียนรู้หรือลืมได ้

Turn knowing into teaching 
แปลงความรู้เปน็การสอน 

งานทาง Machine learning มีมานาน
แต่เริ่มมีงานใหม่เชน่ Machine 
Unlearning9 ซึ่งใช้ในงาน security เพื่อ
ลืมข้อมูลท่ีไม่ดีในระบบเพื่อป้องกนัไม่ให้
ระบบท างานผิดพลาด งาน Machine 
Teaching10 ของ Microsoft Research 
เปลี่ยนจากเรียนมาเป็นการสร้างระบบ
เพื่อท่ีจะให้สอน 

No sense of physical and 
psychological world 
ไม่มีความเข้าใจโลกของฟิสิกส์และ
จิตวิทยา 

Intuitive physics or intuitive 
psychology 
มีความเข้าใจหลักฟิสกิส์หรือจิตวิทยา 

เด็กพอโตก็เริ่มเขา้ใจกฎทางฟิสกิส์เช่น 
การปล่อยของจากมือของจะล่วงลงพื้น 
เด็กจ าได้ว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิดขยับได้กบั
ขยับไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้คนเข้าใจโลก
ท่ีอยู่มากขึ้น ในขณะท่ีเครื่องไม่มีและยังไม่
เห็น model ลักษณะนี้เนื่องจากต้องใช้
ความรู้ท่ีสะสมมานาน 

Not good at dealing 
uncertainty (unknown) 
ไม่รู้ว่าจะท ายังไงกับสิ่งท่ีไม่เคยเห็นเชน่
กรณี Tesla autopilot ชน
รถบรรทุกเพราะรถไม่สังเกตเห็นขอบ
รถบรรทุกขวางหน้ากลางแดดจ้า11 

Have a sense of what is 
unknown  
พอมีความรู้ว่าอะไรท่ีไมรู่้อาจใช้
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 

งานทางด้านการเพิ่มให้ model มีการ
คาดการณ์ความไม่แน่นอนกเ็ริ่มมีบา้งใน 
Cambridge12 

http://geolserv.geol.queensu.ca/faculty/harrap/teaching/geol463/GradDown/files/0_Simon_illstrucprobs_AI_1974_pr.pdf
http://bair.berkeley.edu/blog/2017/07/18/learning-to-learn/
http://bair.berkeley.edu/blog/2017/07/18/learning-to-learn/
http://www.cs.columbia.edu/~junfeng/papers/unlearning-sp15.pdf
http://www.cs.columbia.edu/~junfeng/papers/unlearning-sp15.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.06742.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.06742.pdf
https://www.tesla.com/en_GB/blog/tragic-loss
https://www.tesla.com/en_GB/blog/tragic-loss
https://www.tesla.com/en_GB/blog/tragic-loss
http://mlg.eng.cam.ac.uk/yarin/blog_3d801aa532c1ce.html


Lack of empathy - perception 
/emotional expression 
ขาดความเข้าอกเข้าใจ การแสดงออก
ทางอารมณ์ 

Show empathy /emotional 
expression 
แสดงความเข้าอกเข้าใจแสดงออกทาง
อารมณ ์

มีงานวิจัยท่ีเรียกว่า Affective 
Computing ท่ีทาง University of 
Southern California (USC)13 

Power inefficiency 
ใช้พลังงานอย่างมหาศาล 

Power efficiency 
ใช้พลังงานน้อย 

ระบบ Alpha Go, Libratus ใช้เครื่อง
ขนาด super computer ในการ
ประมวลผลท่ีใช้พลังงานมหาศาลเพื่อจะ
เอาชนะมนุษย์ในเกมสก์ารแข่งขัน แต่คน
ใชส้มองท่ีใช้พลังงานเพียง 20 watts14 
(เทียบกับไฟท่ีใช้กับหลอดไฟเลก็ๆ หนึ่ง
หลอด) ถือเป็นความมหัศจรรย์ของ
มนุษย์ 

Lack of explanation 
อธิบายเหตุผลของการกระท าได้ยาก  

Reason and explain the reason 
behind certain actions 
มักจะสามารถหาเหตุผลของการ
กระท าได ้
 

ในช่วงหลัง model อย่าง deep 
learning ซึ่งมีความซับซ้อนส่วนใหญ ่
แม้จะมีความแม่นย าในการท านาย 
(prediction) สูงแต่มีข้อด้อยในเรื่องการ
แปลความ(interpretation) และเริ่มเป็น
ปัญหาให้กับผู้ใชเ้พราะไม่สามารถอธิบาย
ว่าท าไม model ถึงให้ค าท านายออกมา 
ความน่าเชื่อถือของค าท านายไม่โปร่งใส 
จึงท าให้ DARPA หน่วยงานวิจัยทาง
การทหารของสหรัฐเริ่มให้ทุนวิจัย
เพื่อท่ีจะท าให้เกิด Explainable AI15 ก็
ได้เริ่มมี models หลายอย่างในงานวิจัย
เช่น Visual explanation16,  
LIME17, aLIME18 

 

http://people.ict.usc.edu/~gratch/links.html
http://people.ict.usc.edu/~gratch/links.html
http://people.ict.usc.edu/~gratch/links.html
https://www.scientificamerican.com/article/computers-vs-brains/
https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence
https://arxiv.org/pdf/1603.08507.pdf
https://arxiv.org/pdf/1602.04938.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.05817.pdf

