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 ไอเดียสุดว้าว! จากเยาวชนค่าย Creative AI Camp by CP ALL ปท ี4 

 
ทีมชนะเลิศ ค่าย Creative AI Camp ปที 4 ทีม ARS 

 

หลังจากจัดค่ายสนับสนุนความสามารถเยาวชนมาอย่างต่อเนืองเปนปที 4 ดูเหมือนว่า การนําเสนอ

ผลงาน (Pitching) ของน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.ในค่าย Creative AI Camp จัดโดยบรษัิท 

ซพีี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอร ีและพันธมิตรจะ

เข้มข้นขึนเรอืยๆ โดยเฉพาะในปนีทีมกีารแบง่กลุ่มเยาวชนเปน 2 สายเปนปแรก ได้แก่ สาย Business AI ติวองค์

ความรู้เชิงธุรกิจทเีกียวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI และสาย Technical AI ติวทักษะเชิงลึกด้านเทคโนโลย ีสง่ผลให้

ไอเดียและผลงานปญญาประดิษฐ์ (AI) ของน้องๆ ทัง 10 กลุ่มในปนี ทัง “ว้าว” ทัง “ปง” นําไปต่อยอดสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ธุรกิจและสงัคมไดจ้ริง 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์   ดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรฐัออนไลน์   ฉบับประจําวันที 27 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 หน้า  มูลค่าข่าว 180,000.- 
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ผลงานทีม 7-11 All-in-One กับร้านค้า Metaverse 

สําหรับสุดยอดผลงานทีโดนใจคณะกรรมการนานาชาติทังไทย สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน ขับเคียวเอาชนะ

ผลงานอืนๆ ไปได้ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กับผลงาน 7-ALL-IN-ONE นําเสนอแนวทางการสร้าง 

Virtual Store ในโลก Metaverse สร้างประสบการณใ์หมใ่ห้แก่ผู้ซือ 

 
ผลงานทีม Shelf Checking Detective ตรวจจับสนิค้าทีวางอยู่ผิดชันด้วย Object Detection 

  รองชนะเลิศอันดับ 1 กับการพัฒนาระบบ Shelf Checking Detective ใช้กล้อง AI CCTV ตรวจจับ

วัตถุ (Object Detection) ตรวจสอบสินค้าในร้านค้าทีวางไม่ถูกชัน ลดปญหาการสูญเสียโอกาสของเจ้าของ

สนิคา้ พร้อมทังเพิมประสทิธิภาพการทํางานของพนักงานในการเช็คสต๊อกและเติมสต๊อกสนิค้า 

และผลงานทมีชนะเลิศ กับไอเดยี ALL ONLINE RECOMMENDATION SYSTEM (ARS) ใช้ AI ช่วยคัดเลือก

และแสดงสินค้า (Personalize) ให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล 

 น้องเติม-นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปที 5 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สมาชิกทีม 

ARS และสมาชิกค่ายสาย Business AI เล่าว่า ปจจุบัน สินค้าบนช่องทาง All Online ของซีพี ออลล์ มีมากกว่า 

60,000 รายการ มากกว่าจํานวนสินค้าทีวางจําหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นแต่ละสาขา และยังมีแนวโน้มเพิม

จํานวนขึนอย่างต่อเนือง สิงทีเกิดขึนคือ พนักงานหน้าร้านอาจแนะนําสินค้าจากประสบการณ์ส่วนตัวเปนหลัก 

ทางทีมจึงนําเสนอไอเดียการพัฒนาระบบ ARS นําฐานข้อมูลผู้บริโภคกว่า 1 ล้านรายของ All Online มา

ประมวลผลแบบไม่แสดงตัวตน เพือให้เห็นแนวโน้มการเลือกซือสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ และให้พนักงาน

หน้าร้านกรอกข้อมูลพืนฐานของผู้บริโภค 3 ด้าน ได้แก่ อายุ เพศ และสถานที เพือให้สามารถคัดเลือกและ

นําเสนอสินค้า (Personalize) ให้เหมาะสมกับผู้บริโภครายนันๆ ได้ เพิมขีดความสามารถพนักงาน เพิมโอกาส

สร้างยอดขาย ควบคู่กับการเพิมความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 
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ผลงานทีม ARS แนะนําสนิค้าแบบ personalize ให้เหมาะสมกับแต่ละบคุคล 

“จริงๆ ผมไมไ่ด้มพีนืฐานด้านการเขียนโค้ด เปนแค่คนธรรมดาทีชอบการทําโปรเจ็คท์และ Pitching การ

ได้มาร่วมลงมอืปฏบิติัจริง ทําโปรเจ็คท์ในค่ายนี โดยมพีีๆ  ทีมปีระสบการณก์ารทํางานจริง มีโจทย์ปญหาจริงจาก

ภาคสว่นต่างๆ ทําให้ผมไมต้่องงมเข็มในมหาสมทุร มโีอกาสเรียนรู้และเติบโตอย่างก้าวกระโดด เปดโลกใหเ้หน็ว่า 

AI สามารถเข้าไปช่วยเปลียนแปลงทกุอย่างและเปลียนแปลงทกุสาขาอาชีพในอนาคต” น้องเติม ยา 

 
เติม - ฟาน - จิมมี 

น้องฟาน-ธรรมชาดา โตนิติวงศ์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปที 5 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สมาชิกทีม 

ARS และสมาชิกค่ายสาย Business AI เล่าว่า ศัพท์เทคโนโลยีหลายๆ คํา เปนศัพท์ทีได้ยินกันผ่านๆ เช่น 

Metaverse, AR, AI แต่ไม่รู้ว่าจะนําไปปรับใช้อย่างไร การได้มาร่วมกิจกรรมในค่าย Creative AI Camp ครังนี

ช่วยสร้างประสบการณ์ทีดี และทําให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า AI ใกล้ตัวเราแค่ไหน เทคโนโลยีแต่ละด้านคืออะไร 

สามารถนําไปประยุกต์กับการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การดําเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไร 

 น้องจิมม-ีสมัชญ์ วัฒนพรมงคล นักเรยีนชันมัธยมศกึษาปท ี4 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมาชิกทีม ARS และสมาชิกค่ายสาย Technical AI เล่าว่า ทีผ่านมา เขาและเพือนๆ ทีโรงเรียน ร่วมกัน

ค้นคว้าวิจัยเรืองทีเกียวข้องกับ AI อยู่แล้ว ประกอบกับตัวเขาเองมีความใฝฝนอยากเรียนต่อด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพือไปประกอบอาชีพ Developer ดว้ย จึงตัดสนิใจสมคัรเข้ามาร่วมค่ายนีใน

สาย Technical AI สิงทีทําให้ประทับใจมาก คือการได้เรียนรู้และลงมือพัฒนาโปรเจ็คจริงๆ ขึนมา ซึงอาจไม่มี

โอกาสได้ทําทีโรงเรียน ขณะเดียวกัน ก็ทําให้มโีอกาสได้เรียนรู้การนํา AI มาประยุกต์ใช้กับฝง Business ดว้ย 

 
ปวย ศศพิงศไ์พโรจน์ ผู้จัดการทัวไปอาวุโส สาํนักปญญาประดิษฐ์สรา้งสรรค ์บมจ. ซีพี ออลล ์
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ด้านนายปวย ศศิพงศ์ไพโรจน์ ผู้จัดการทัวไปอาวุโส สํานักปญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพ ี

ออลล์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ไอเดียและผลงาน AI ของเยาวชนทัง 10 กลุ่มในปนี ถือเปนการสร้างสรรค์แนว

ทางการแก้ปญหา (Solution) ทีตอบโจทย์ Digitization สอดรับกับความเปลียนแปลงของโลกปจจุบันทีกําลังอยู่

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครงัที 4 ได้อย่างน่าสนใจ หลายๆ ผลงานทีออกมา ได้รับการติดต่อจากสปอนเซอร์เพือ

ขอนําไปต่อยอดใช้จริง โดยน้องๆ ทีเปนเจ้าของความคิดดงักล่าว จะมบีทบาทเปนทปีรึกษา และผู้ร่วมพัฒนาในค

รงการดงักล่าวต่อไปด้วย ซึงจะเปนการต่อยอดประสบการณก์ารนําไปใช้จริง 

 
เยาวชนค่าย Creative AI Camp ณ วันปดค่าย 

“สงิทีซีพี ออลล์และกลุ่มผู้ร่วมจัดงานทังวิทยากร และ Maker/Mentor ภูมใิจทีสุด คือ ด้วยเวลาเพียงแค่

ไม่กีสัปดาห์ ค่ายของเรามีส่วนช่วยทรานฟอร์มเยาวชนจากทีเปนแค่คนสนใจ AI ให้กลายเปนคนทีทํา AI ได้ จน

เกิดเปนผลงานทยีอดเยยีม วันนเีราพิสจูน์แล้วว่าเด็กไทยทีมศีกัยภาพมอียู่จํานวนมาก เช่น สมาชิกค่ายปนีทีมีทัง

ทักษะ ความทุ่มเท ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สิงสําคัญคือต้องมี

การสนับสนุนอย่างต่อเนือง เพือให้เยาวชนเหล่านีกลายเปนกลจักรสําคัญทีขับเคลือนประเทศไทยในอนาคต

อย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายปวย ยา 
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ทีมชนะเลิศ ค่าย Creative AI Camp ปที 4 ทีม ARS 

ทังนี น้องๆ สมาชิกค่าย Creative AI Camp ทุกคน จะได้รับสิทธิการเปนสมาชิก Creative AI Club โดยอัตโนมัติ 

ได้รับสทิธิเข้าร่วม Workshop ดา้นเทคโนโลยีททีาง Club จัดขึนอย่างต่อเนือง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากซีพี 

ออลล์ หากน้องๆ จะเข้าร่วมแข่งขันแฮคกาธอนหรือเวทีอืนๆ ด้านเทคโนโลยีต่อไป ขณะเดียวกัน ซีพี ออลล์อยู่

ระหว่างพิจารณาการขยายขอบเขตการสนับสนุนเยาวชนกลุ่มอืนๆ นอกเหนือจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต่อไปด้วย 

สาํหรับค่าย Creative AI Camp จัดขึนภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปนโอกาสต่อกัน” มุ่งเน้น

ให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ซึงเปนกําลังสําคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะ

ความสามารถจนกลายเปน “คนพันธุ์ AI หัวใจโกะ” (CreativeAIness) วิถีความเปนมนุษย์ AI สร้างสรรค ์

สามารถสร้างสรรค์ AI ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพือประโยชน์ของสังคม และกลายเปนเมล็ดพันธุ์แห่งการ

เปลียนโลกในอนาคต โดยการจัดงานในปที 4 นี มีพันธมิตรและวิทยากรมากกว่า 20 ราย อาทิ คณาจารย์

ผู้ทรงคณุวุฒจิาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน์ (PIM), ผู้เชียวชาญด้าน AI จากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไอ

โนว์พลัส จํากัด, SUNPLEX GROUP, Ambient Group, Data Scientist จากบริษัท AI ชันนําในญีปุน, Amazon 
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Web Service (AWS) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มคลาวดแ์ละให้บริการระบบคลาวด์ระดับโลก และ บริษัท ทีเคเค คอร์

ปอเรชัน จํากัด ผู้ให้บริการดา้นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมติัสาํหรับงานบริการและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

 


