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การประยกุตใ์ช ้Machine Learning 
กบังานในภาคอตุสาหกรรม (ตอนที ่1) 

 รัสรินทร เมธาเฉลิมพัฒน, เนคเทค สวทช. 

 

บริษัทยักษใหญทั่วโลกกำลังลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยี Machine Learning มาใชในกระบวนการผลิต

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีนาพอใจ ธุรกิจจำนวนมากกำลังใชประโยชนจากเทคโนโลยีนี้ในหลาย ๆ ดาน และในอีกไมก่ี

ปตอจากนี้การประยุกตใชงาน Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรมจะแพรหลายมากขึ้น เพราะสามารถ

ชวยสรางผลลัพธที่ดีกวาและชวยแกไขปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีความ

ซับซอนมากขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งการรักษาใหเครื่องจักรและกระบวนการผลิตคงสภาพการ

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพจึงเปนสิ่งสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมตองปรับตัวใหเขากับยุคสมัยและนำ Machine 

Learning เขามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ที่มา : Industrial robot vector created by jcomp - www.freepik.com 

 

Machine Learning คืออะไร? 

อธิบายงาย ๆ ไดวา Machine Learning คือการใชขอมูลเพ่ือทำใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเรียนรู

ไดดวยตัวเอง โดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. Supervised Learning หรือการเรียนรูแบบชี้นำดวยขอมูล เปนการฝกสอนเครื่องคอมพิวเตอร

โดยใชทั้งการใสขอมูล (input) เขาไปแลวมีผลลัพธ (output) ออกมา ซึ่งแบงแยกยอยไดอีกเปน 2 ประเภท

หลักๆ คือ Classification และ Regression Classification คือการจำแนกประเภทของขอมูล 2 กลุมหรือ

ขอมูลที่ไมมีความตอเนื่องโดยใช Confusion Matrix เปนตัววัดคาความแมนยำซึ่งผลลัพธที่ไดจะเปนการจัด

https://www.freepik.com/free-vector/human-use-computer-control-robot-arms-working-procuction-convoyed-smart-factory-industry-4_14244751.htm


กลุมชุดขอมูล เชน การคัดแยกคุณภาพของผลิตภัณฑการจำแนกการจำแนกประเภทของสัตว การคัดแยก

ลักษณะหนาตาเปนตน 

Regression หรือการถดถอยจะใชกับขอมูลที่มีความตอเนื่อง ไมไดรวมกันเปนกลุม โดยใชคา Root 

Mean Square Error (RMSE) ในการวัดความแมนยำซึ่งผลลัพธที ่ไดจะอยูในรูปแบบของตัวเลข เชน การ

ทำนายยอดขายสินคาลวงหนาเพ่ือวางแผนการจัดโปรโมชั่นหรือการพยากรณอากาศในอนาคตเปนตน 

2. Unsupervised Learning หรือการเรียนรูแบบไมชี ้นำโดยไมมีขอมูล เปนการฝกสอนเครื ่อง

คอมพิวเตอรโดยการปอนเฉพาะขอมูล (input) โดยใหเครื่องเรียนรูและคนพบรูปแบบดวยตัวเอง การเรียนรู

แบบนี้มักถูกนำไปใชเพ่ือการแยกกลุม (Clustering) กลุมลูกคาสำหรับ Target Advertisement การลดขนาด

ม ิต ิข อม ูล (Dimensionality Reduction) สำหร ับการทำ  Dashboard หร ือเตร ียมข อม ูลสำหร ับทำ 

Supervised Learning ตอไป  

3. Reinforcement Learning หรือการเรียนรู ตามการกระทำหรือสภาพแวดลอมท่ีพบ โดยให

คอมพิวเตอรลองผิดลองถูกและปรับปรุงความสามารถจากผลลัพธในรูปแบบรางวัล-การลงโทษ (Reward-

Penalty) วิธีการเรียนรูแบบนี้ใชกันแพรหลายใน Gaming Robot, Autonomous Vehicle, Facebook Chat 

bot เปนตน 

 

รูปที่ 1 ประเภทของ Machine Learning 

ที่มา: https://towardsdatascience.com/machine-learning-types-2-c1291d4f04b1 

รูปที่ 1 แสดงการแบงยอยประเภทของ Machine Learning ตามการประยุกตใชงาน ซึ่งลวนเปน

ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมท้ังสิ้น โดยจะขอยกตัวอยางสองกรณี คือการจำแนกภาพและการจำแนกเสียง ท่ี

https://towardsdatascience.com/machine-learning-types-2-c1291d4f04b1


สามารถนำไปใชไดในหลายสวนงานตั้งแตการตรวจสอบสายการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การ

บำรุงรักษาเครื่องจักร ไปจนกระท่ังการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ในกรณีแรก การจำแนกภาพถูกนำไปประยุกตในหลายงาน เชนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การ

ตรวจวัดความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การวัดปริมาณสินคาหรือวัตถุดิบในคลัง เปนตน การจำแนกภาพ 

(Image Classification) โดยวิธีการ Supervised Learning เปนการจำแนกขอมูลประเภทรูปภาพโดยใชผล

ทางสถิติ โดยแบงภาพท่ีตองการศึกษาออกเปนกลุมยอยตามชนิดหรือประเภท (Class) ท่ีตองการจำแนก แลว

นำไปใชฝกสอนดวยอัลกอริทึม Machine Learning ใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอัลกอริทึมท่ีนิยมในการ

ใชทำ  Image Classification มีหลายอัลกอริทึม เชน CNN , VGG16 , ResNet50 และ MobileNETV2 เปน

ตน 

อยางไรก็ดีอ ัลกอร ิท ึมท่ีถ ือว าเป นพื ้นฐานของอัลกอร ิท ึมยอดนิยมอื ่นๆ ในการทำ Image 

Classification ก็ค ือ CNN หรือ Convolutional Neural Network ซึ ่งเป น Deep Neural Network ท่ี

ออกแบบโดยลอกเลียนจากประสาทการมองเห็นของมนุษย มีการใช Layer ชนิดพิเศษ ที ่ เร ียกวา 

Convolution layer ท่ีทำหนาที่สกัดเอาลักษณะเฉพาะตางๆ (Features) ของภาพออกมา เชน เสนขอบของ

วัตถุตางๆ เพื่อใหเครือขายสามารถเรียนรูลักษณะของภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและแมนยำ นอกจาก 

Convolution layer แลว CNN ยังประกอบดวย Layer ชนิดอื ่น เช น Pooling layer, Dropout layer, 

Fully-connected layer, ReLu Activation layer การนำ Layer ดังกลาวมาซอนตอๆ กันดวยจำนวนและ

ลำดับที่ตางกัน หรือเปลี่ยน Hyperparameter บางอยาง เชน ขนาดของ Filter layer (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 

Convolution layer) และจำนวน Channel ของ layer นำมาซึ ่งโครงสร าง (Architecture) ของ CNN 

หลากหลายแบบ เชน LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, Inception Network เปนตน 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงโครงขาย CNN. ที่ประกอบดวย Convolution Layers และ Filters ที่นำไปประมวลผลกับภาพสำหรับเรียนรู 

ชั้นของ CNN มีลักษณะเชนเดียวกับ Neural Network  อื่นๆ ประกอบดวย Input layer, Output 

layer, และ Hidden layers จำนวนมากที่แทรกอยูระหวางชั้น จากรูปท่ี 2 คือสวนของ Feature Learning 

Layers นั่นเอง  



หนาท่ีของ Feature Learning Layers คือทำหนาท่ีในการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือเรียนรูคุณลักษณะ

เดนของขอมูล โดย 5 Layers ที่พบบอยที่สุด คือ Convolution Layer, ReLU Activation Layer, Pooling 

Layer, Classification (Fully-Connected) Layers และ Batch Normalization Layer โดยแตละ Layer มี

หนาท่ีดังนี ้

 

1. Convolution Layer 

เปนชั้นที่ดำเนินการกรอง (Filter) เพื่อสกัดลักษณะเฉพาะ (Features) ของขอมูลภาพออกมา โดย

การคำนวณคา Convolution หรือ Dot Product ระหวางอินพุตของชั้นกับ Filter หรือ Kernel โดยปกติแลว 

Convolution Layer ของ CNN จะประกอบดวย Filter มากกวา 1 ตัวของ Convolutional Filters ซ่ึงจะได 

Features บางอยางออกมาจากชุดขอมูลภาพ Convolution Layer 

 

2. ReLU: Rectified Linear Unit Activation Layer 

หนาที่ของ Activation Layer คือการเติมความสัมพันธที่ไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) ใหกับโมเดล

เพื ่อใหสามารถเรียนรู ความสัมพันธที ่ซับซอนระหวางขอมูลอินพุตและผลลัพธได ฟงกชัน ReLU หรือ 

Piecewise Linear เปนฟงกชันไมเชิงเสนที่นิยมใชเปน Activation Function ในปจจุบันเนื่องจากทำใหการ

เรียนรู ง ายขึ้นโดยหลีกเลี ่ยงปญหา Saturation ใน Activation Function แบบเดิมๆ เชน Sigmoid หรือ 

Hyperbolic Tangent โดย สมการของ Activation Function คือ  

ReLU(x) = max(0,x) 

 

3. Pooling Layer 

เปนชั้นท่ีดำเนินการ ลดขนาดของขอมูล โดยใชวิธีการสุมตัวอยางขอมูล เพ่ือปองกัน Overfitting หรือ

การที่โมเดลมีความจำเพาะกับขอมูลที่ใชฝกฝนมากจนเกินไปและไมสามารถปรับตัวกับขอมูลที่ไมเคยเห็นมา

กอนได  Pooling Layer แบงไดเปน 2 ชนิดคือ Max Pooling และ Average Pooling โดยที่ Max Pooling 

คือการหาคาสูงสุดในบริเวณที่ตัวกรองทาบอยูซ่ึงตัวกรองจะคลายกับการทำ Feature Extraction ของ CNN 

สวน Average Pooling คือการหาคาเฉลี่ยดังนั้นการใชคา Max Pooling จึงไดคาที่แมนยำ และเปนที่นิยม

มากกวา Average Pooling  

 

4. Classification Layer 

Classification Layer หรือ Fully-Connected Layer ชั้นนี้เปนชั้นสุดทายของ CNN ท่ีมีการเชื่อมตอ

อยางสมบูรณดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนั้น ในชั้นสุดทายจะมี Output เปน Vector จำนวน K มิติ, โดยท่ี K คือ 

จำนวนประเภท (Classes) ของภาพที่โครงขาย CNN จะทำนาย (Prediction) โดยแตละคาภายใน Vector 

คือความนาจะเปนของแตละประเภท หรือ กลุมที่ตองการจำแนก ในชั้นสุดทายของสวน Classification 

Layer จึงมักใชฟงกชัน “Softmax” เพ่ือใหไดผลลัพธเปนความนาจะเปนท่ีรวมกันมีคาเทากับ 1  



 

5. Batch Normalization Layer 

Batch Normalization คือ เทคนิคท่ีใชเพ่ือเรงความเร็วในการฝกสอน Deep Neural Network ดวย

การ Normalize แตละคา Input ของ Activation Layer ที่อยูภายใน Deep Neural Network ใหมีคาทาง

สถิติใกลเคียงกันในแตละ Batch ของขอมูล วิธีการนี้จะทำใหการปรับน้ำหนักของโมเดลไมกระโดดไปมา

ในขณะฝกสอนดวยขอมูลในแตละ Batch ชวยใหโมเดลลูเขาสูจุดท่ีทำงานไดเหมาะสมเร็วข้ึน  

จะเห็นไดวาการทำงานของอัลกอริทึม CNN ในแตละ Layer มีโครงสรางที ่เฉพาะตัวซึ่งทำใหมี

ความสามารถในการสกัด  Feature จากขอมูลไดมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการทำ Classification กับชุดขอมลูที่มี

ความซับซอนมากเปนพิเศษ แตในขณะเดียวกันการเพ่ิมจำนวนชั้นของ CNN ใหมีความซับซอนก็มีขอเสียคือทำ

ใหฝกสอนโมเดลไดยากและใชเวลานานและทรัพยากรมากขึ้น ดังนั้นการจะเลือกใชอัลกอริทึมนี ้เพื ่อทำ 

Machine Learning นอกจากตองดูความเหมาะสมของชุดขอมูล แลวยังตองคำนึงถึงทรัพยากรสำหรับรองรบั

การประมวลผลอีกดวย  

ในสวนของการจำแนกเสียง (Audio Classification) นั้น ไมตางจากการจำแนกภาพมากนักในแงของ

กระบวนการ โดยเริ่มจากแบงชุดขอมูลเปนกลุมยอยตามลักษณะ หรือประเภทของเสียง (Class) แลวฝกสอน 

อัลกอริทึม Machine Learning ใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพเชนกัน สำหรับอัลกอริทึมที่ใชงานไดดีกับการ

จำแนกเสียง ไดแก เช น LSTM (Long Short-Term Memory), SVM (Support Vector Machine) หรือ

แมแต CNN ที่กลาวถึงไปแลวในตอนตน ก็สามารถใชไดเชนกัน ในที่นี้ขอกลาวถึงอัลกอริทึมที่ใชงานกันอยาง

แพรหลายเพราะใชขอมูลไมมาก ฝกสอนไดรวดเร็ว และไดผลลัพธท่ีดีคืออัลกอริทึม SVM   

SVM (Support Vector Machine) เปนตัวจำแนกเชิงเสน (Linear Classifier) แบบไบนารี่ (Binary) 

(แบงแยกขอมูลได 2 ประเภท) ขอไดเปรียบของ SVM คือมีประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลท่ีมีมิติจำนวนมาก

ได นอกจากนี้การใชฟงกชันเคอรเนล (Kernel Function) ยังชวยใหสามารถจำแนกขอมูลที่มีความคลุมเครือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการของ SVM คือการหา Hyperplane ทีที่สามารถแบงจุดขอมูลออกเปน 2 

Class ดวยระยะหางท่ีมากท่ีสุด (Maximum Margin) ในขณะเดียวก็สามารถแบงจุดขอมูลไดอยางถูกตองมาก

ที ่สุดเทาที ่จะเปนไปได จากหลักการเดียวกันนี้ยังถูกนำไปใชสำหรับ Regression อีกดวย เรียกวา SVR 

(Support Vector Regression) 



 
รูปที่ 3 ขอมูลขนาด 2 มิติซ่ึงถูกจำแนกออกเปน 2 Class ไดแก +        และClass – 

จำนวนมิติของ Hyperplane คือจำนวนมิติของขอมูล ในกรณีที ่ขอมูลมี 2 มิติ (x,y) ดังรูปที ่ 3 

Hyperplane คือเสนท่ี ที่มี Margin จากแตละ Class มากท่ีสุด โดยวิธีการที่ใชในการหา Hyperplane คือ

การหาจุดขอมูลที่อยูใกลกับเสนแบงพรมแดนขอมูลทั้งสองฝงที่จะใชกำหนดเสนขอบของแตละฝง โดยจุด

ขอมูลดังกลาวจะถูกเรียกวา Support Vector และการหา Support Vector นี้ขึ้นอยูกับการกำหนดคาตัว

แปรสำคัญอีกหนึ ่งตัวคือพารามิเตอร C ที่จะทำให Margin จาก Hyperplane ไปยัง Support Vector ท่ี

ยอมรับไดมีขนาดแตกตางกันดังแสดงในรูปที่ 4  โดยหาก C มีคามากจะทำให Margin แคบ ทำใหการแบงจุด

ขอมูลที่ใชในการฝกสอนมีความแมนยำมากขึ้น แตอาจทำใหเกิด Overfitting ได ในขณะที่หากกำหนด C ใหมี

คานอยจะทำให Margin กวางขึ้นทำใหการแบงจุดขอมูลแมนยำนอยลง แตชวยกำจัดจุดขอมูลที่เปน Outliers 

หรือ Noise ไปได การเลือกคา C จึงมีความสำคัญโดยตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะการกระจายตัวของ

ขอมูล 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการปรับคา Parameter C ที่มีผลตอขนาดของเสนแบง 

ในกรณีที่ชุดขอมูลไมสามารถถูกแบงไดดวย Linear Hyperplane ฟงกชัน Kernel จะถูกนำมาใชใน

การหา Pattern and Relation ของขอมูลเพื่อชวยใหไดการแบงแยกที่เปน Non Linear ฟงกชัน Kernel จึง



เปนฟงกชัน Non Linear ที่สรางจากขอมูลในมิติที่มีอยูเดิมแลวเพิ่มขึ้นมาเปนมิติใหม เชน z2 = x2+y2 ทำให

ได Hyperplane ท่ีเปนวงกลม เปนตน  

 
รูปที่ 5 Kernel Function 

SVM เหมาะกับ Dataset ที่มี Feature จำนวนมาก แตมีปริมาณขอมูลนอยถึงปานกลาง แตใน

ขณะเดียวกัน หากเลือกใชงานอัลกอริทึม SVM กับชุดขอมูลท่ีมีขนาดใหญ เวลาท่ีใชในการฝก (Training Time) 

จะเพ่ิมข้ึนและอาจสงผลลบตอประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

การจำแนกเสียงในงานอุตสาหกรรมดวย Machine Learning สามารถนำไปใชไดอยางดีโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการวางแผนซอมบำรุงเครื่องจักร ชวยใหระบบสามารถทำงานสะดวกมากยิ่งข้ึน เพราะนอกจากจะมี

การบันทึกขอมูลยังมีการคาดการณและแจงเตือนหากเครื่องจักรขัดของ ทำใหสามารถลดคาใชจายในการซอม

บำรุงชวยเพิ ่มประสิทธิภาพของเครื ่องจักรและยังชวยเพิ ่มความปลอดภัยใหกับพนักงานที ่ตองควบคุม

เครื่องจักรนั้น ๆ อีกดวย  

ดังนั้นเทคโนโลยี Machine Learning สามารถชวยใหภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพมากข้ึนและมีการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดียิ่งขั้น เกิดการคลองตัวในการผลิตสามารถควบคุม

คุณภาพของสินคา ลดตนทุน ลดคาใชจายในการบำรุงรักษาและยังเพิ่มความนาเชื ่อถือใหกับระบบและ

กระบวนการ เทคโนโลยีนี้จึงเปนสิ่งสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 
ที่มา: Factory line vector created by pch.vector - www.freepik.com 

https://www.freepik.com/vectors/factory-line
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