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SMALL DATA: Solution for the next era of AI
(สรุปจากบทสัมภาษณ์ของ Andrew Ng ในวารสาร IEEE Spectrum ฉบับวันที่ 9 กุมภาพั นธ์ 2565)
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล: ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารสานักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คาว่า Big Data กลายเป็นคาสามัญที่นักบริหารและนักวิชาการนิยมนามาใช้ เพื่ อชี้ให้ เห็ น
ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ Andrew Ng ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Stanford และเป็นนักธุรกิจด้าน AI
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือ Coursera นอกจากนี้เขาคือหนึ่งในผู้บุ กเบิกงานด้าน Big Data
ของโลก กาลังออกมาชี้ให้เห็นความสาคัญของ Small Data
AI ที่ ถู ก สอน (trained) ด้ ว ยข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ห รื อ Big Data เพื่ อ สร้ า งระบบที่ ฉ ลาดเฉพาะอย่ า งได้ เช่ น การ
แปลภาษานั้น เป็นการนา Big Data ของคู่ภาษาป้อนให้กับ AI ให้มากพอจนเกิดเป็นโมเดลพื้ นฐาน (Fundamental
Model) ที่สามารถนาไปใช้แปลภาษาได้ ยิ่งข้อมูลของคู่ภาษาถูกป้อนเข้าไปมากเท่าไร การแปลจะยิ่งถูกต้องมากขึ้ น
หรื อ AI ที่ ส ามารถรู้ จ าหน้ า คนได้ (Face Recognition) ก็ ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ใบหน้ า จ านวนหลายร้ อ ยล้ านภาพเพื่ อ
สร้างโมเดลพื้ นฐาน ซึ่งสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้หลายธุรกิจที่นาระบบนี้ไปใช้

ที่ ผ่า นมา Big Data ท าให้ AI สามารถแก้ ปั ญ หาใน
หลายด้าน เช่น การแปลภาษา การจาแนกชนิ ด ของ
ภาพ การเข้าใจเสี ยงพู ด แต่สาหรับบางปัญหา เช่ น
การนา VDO มาสอน AI อาจจะทาได้ยาก เนื่องจาก
ข้ อ มู ล ของ VDO ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาจะมี จ านวนมาก
อย่างน้อย 24-30 ภาพต่อวินาที ทาให้ต้องใช้พลังและ
เวลาของคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งมหาศาล ดั ง นั้ น การใช้
ข้อมูลขนาดเล็ก หรือ Small Data ที่มีประสิ ทธิภ าพ
น่าจะเป็นทางออกที่ดี

ตัวอย่างการใช้ข้อมูลขนาดเล็ก เช่น ระบบรู้จาคาเสียงที่สามารถทางานได้ดี มากกับสถานการณ์ทั่วไป แต่ทางานได้แย่
มากเมื่อมีเสี ยงรถแทรกเป็น background noise ปนเข้ามา แทนที่เราจะสอน AI ใหม่ (Retrain) ด้วยการนา Big
Data ที่มี background noise เป็นเสียงรถเพิ่ มเข้ามา ซึ่งจะทาให้เสียทั้งเวลาและทรัพยากรจานวนมาก เราเพี ยงแต่
นาเสียงที่มี background noise นั้นแยกออกมาสอน AI ต่างหาก แล้วทาให้มันเป็นระบบย่อย ก็จะได้ AI ตัวใหม่ที่ใช้
กับการรู้จาเสียงที่มี background noise ได้
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เช่นเดียวกันกับระบบตรวจจับข้อผิดพลาดสิ นค้าบนสายพาน โดยเฉพาะสาหรับโรงงานที่มีข้อจากัดในการใช้ข้อมูล
ขนาดยั ก ษ์ เราสามารถอาศั ยวิ ศ วกรที่ ช านาญสั ก 50 คน ช่ ว ยกั น เลื อ กภาพหรื อ VDO อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ เป็ น
ตัวอย่างข้อมูลใช้สอน AI เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้เช่นกัน
แม้ว่าจะมีการใช้ Small Data กับ AI มาแล้วกว่า 20 ปี
แต่ ก ารท าให้ วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น ศาสตร์ ท างวิ ศ วกรรมที่ เ ป็ น
ระบบและเกิ ด ความแม่ น ย าในการสร้ า งความส าเร็ จยัง
เป็นเรื่องที่ท้าทาย เราเรียกศาสตร์ที่ศึกษาการใช้ Small
Data กับ AI นี้ว่า Data-centric AI
ในระยะเวลาที่ ผ่านมา การพั ฒนา Algorithm ของ AI
ได้ทาให้เกิดระบบที่ดีจานวนมาก แต่นับจากนี้เป็นต้นไป
นักวิจัยด้าน AI อาจจะหันมาทางานด้าน Data-centric
AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาวิธีเลือก Small Data ที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้งาน
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