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Now we hear the word “AI” (Artificial Intelligence) more and more, because technology has moved
forward rapidly. Artificial Intelligence is a line of science and technology that stands on the principles
of Computer Science, Biology, Psychology, Linguistics, Mathematics, and Engineering. The purpose of
artificial intelligence is to develop a computer that can think, see, hear, walk and feel just like humans.
Another meaning is to imitate the individuality of human to make computer work similarly. The examples
are reason, learning and problem solving, etc. According to Wiki encyclopedia, the meaning of artificial
intelligence is refer to the artificial intelligence created for the machine. Artificial Intelligence is learning
about the process of thinking, acting, reasoning, adaptation, or inferencing the brain. Initially Artificial
Intelligence is the domain area in computer science. However many ideas in AI are derived from other
domains and algorithms, such as (1) Learning the decision tree. This algorithm uses the techniques of John
Smith’s famous English philosopher, and (2) Neural networks. It is mimic working of the human brain for
solving classification problems and other statistical problems, such as regression analysis or curvature
adjustment.
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ปจัจบุนั เราไดย้นิคาํว่า “ปญัญาประดษิฐ”์ หรอื AI (Artificial Intelligence) กนัมากขึ�น เนื�องจากเทคโนโลยี
ไดก้า้วไปขา้งหนา้อย่างรวดเร็ว ปญัญาประดิษฐเ์ป็นสายหนึ� งของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ�งยืนอยู่บนหลกัการของ
วทิยาการคอมพวิเตอร ์(Computer Science), ชวีวทิยา (Biology), จติวทิยา (Psychology), ภาษาศาสตร ์(Linguistics),
คณิตศาสตร ์ (Mathematics), และวศิวกรรมศาสตร ์ (Engineering) จุดมุ่งหมายของปญัญาประดิษฐ ์ คือ การพฒันา
คอมพวิเตอรใ์หส้ามารถคดิ, มองเหน็, ไดย้นิ, เดนิ และมคีวามรูส้กึไดเ้ช่นเดยีวกบัมนุษย ์หรอือกีความหมายหนึ�ง คอืเกี�ยวขอ้ง
กบัการยืมเอาบุคลกิลกัษณะความฉลาดต่าง ๆ ของมนุษยม์าประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานตามกระบวนการหรือข ั�นตอนของ
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สมมตฐิานปจัจบุนั และสถานการณ ์AI ซึ�งแสดงการเตบิโตที�
คาดว่ าจะเกิดขึ� นเมื� อมี  AI เข า้สู่ ระบบเศรษฐกิจแล ว้
นอกจากนี�ยงัพบวา่ AI อาจทาํใหอ้ตัราการเตบิโตเศรษฐกจิของ
สงิคโปรเ์พิ�มขึ�นจากรอ้ยละ �.� ไปเป็นรอ้ยละ �.� ภายในปี
���� และทาํใหเ้กดิมลูค่าเพิ�มถงึ ��� พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ
(��� พนัลา้นเหรยีญสงิคโปร)์ อกีท ั�ง AI สามารถเพิ�มผลผลติ
แรงงานของสงิคโปรไ์ดถ้งึรอ้ยละ �� ภายในปี ���� ซึ�งถอืเป็น
อตัราการเตบิโตที�สูงที�สดุในบรรดาประเทศเศรษฐกจิพฒันาแลว้(3)

รูปภาพที� � โมเดลคอมพวิเตอรส์าํหรบัโครงข่าย
ประสาทเทยีม ที�จาํลองมาจากสมองของมนุษยส์ามารถ
คาํนวน คดิเป็นตรรกะและตดัสนิใจเองไดร้ะดบัหนึ�ง

ในปี ค.ศ.���� (https://www.marketingoops.com)

รูปภาพที� �  นกัวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอรอ์ยา่ง
John McCarthy นิยาม AI เป็นคร ั�งแรกในปี ค.ศ.����

(https://www.marketingoops.com)

ความจรงิแลว้ ปญัญาประดษิฐน์ ั�น มขีอบเขตความรู ้
ที�สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น � ดา้นหลกั คอื: (�) ความรู ้
ความเขา้ใจทางดา้นวิทยาศาสตร ์ (Cognitive Science),
(�) หุ่นยนต ์ (Robotics), และ (�) ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ธรรมชาต ิ(Natural Interfaces)  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

�. ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตร ์(Cog-
nitive Science) หรอืบางคร ั�งอาจเรยีกวา่วทิยาศาสตรใ์นการ
ตดัสนิใจ (Cognitive and Decision Sciences) ปณชยั
อารีเพิ�มพร ไดเ้ขียนบทความของเขาเกี� ยวกบั เรื� องนี� ว่า
วิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจช่วยใหม้นุษยส์ามารถใชช้ีวิต
ในทกุ ๆ วนัไดโ้ดยมทีกัษะการตดัสนิใจที�ด ี เช่น ฮวิริสตกิ
ที�ช่วยในการคดักรองเรื�องราวต่าง ๆ  ก่อนจะตดัสนิใจผ่านการ
เชื�อมโยงกบัประสบการณต่์าง ๆ  เพื�อใหส้ามารถดาํเนนิกจิวตัร
ประจาํวนัไดด้ว้ยความรวดเรว็ นอกจากนี� ยงัมคีวามเกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelli-
gence) ประกอบไปดว้ย การเขา้ใจตวัเอง (Intrapersonal
Intelligence) และเขา้ใจคนรอบขา้ง (Inter-Personal Intel-
ligence) ซึ�งเป็นสองสิ�งสาํคญัสาํหรบัคนที�อยากใชช้วีติอย่าง
มีความสุข ในข ั�นตอนนี� เป็นข ั�นตอนที�เนน้เรื�องการวิจยัว่า
สมองของมนุษยท์าํงานไดอ้ย่างไร และมนุษยค์ิดและเรยีนรู ้

รูปภาพที� � ในปี ค.ศ.���� : ตูก้ดขายนํ�าอดัลมโคคาโคลา่
เป็นดีไวซต์วัแรกที�เชื�อมกบัอนิเตอรเ์น็ต (The first

Internet of Things) คาดวา่ในปี ค.ศ. ���� จะเป็นยคุ
ของ Internet of Things 20 พนัลา้นตวัเชื�อมกบั

อนิเตอรเ์น็ต Internet of Things ดว้ยเหตผุลนี� ที�ทาํให ้
AI เกง่ขึ�นเพราะมนัจะรวบรวม และป้อนขอ้มูลใหก้บั AI

(https://www.marketingoops.com)
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ไดอ้ย่างไร จากผลลพัธ์ด ังกล่าวจึงมีผลในกระบวนการ
การประมวลผลสารสนเทศของมนุษย ์ ซึ�งเป็นพื�นฐานสาํคญั
ในการพ ัฒนาของการประยุกต์ใช ร้ะบบคอมพิวเตอร์ใน
ลกัษณะของปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของการประยุกต์ใช ้
ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวิทยาศาสตรย์งัรวมไปถึงระบบ
ผูเ้ชี�ยวชาญหรือฐานความรู ้ ระบบการปรบัตวัเกี�ยวกบัการ
เรยีนรู,้ ตรรกะที�ไม่ชดัเจน, ข ั�นตอนที�แน่นอนเกี�ยวกบัการแก ้
ปัญหาทางพนัธุศาสตร์, เครือข่ายประสาท, และตวัแทน
สติปญัญาความรู ้ ปณชยั อารีเพิ�มพร ยงัไดก้ล่าวถึงตอน
สมัภาษณ์ แครธริน ทรงพฒันะโยธิน ซึ�งผู เ้ชี�ยวชาญดา้น
วทิยาศาสตรใ์นการตดัสนิใจ (Cognitive and Decision
Sciences) แครธรนิไดแ้สดงทรรศนะว่า วทิยาศาสตรใ์นการ
ตดัสนิใจเป็นศาสตรท์ี�ช่วยทาํใหเ้ราเขา้ใจจิตวทิยาของตวัเอง
เวลาที�ใชส้มองในการตดัสนิใจเรื�องราวต่าง ๆ  ในชวีติ เขา้ใจวา่
อารมณแ์ละองคป์ระกอบอื�น ๆ มผีลกบัการตดัสนิใจอย่างไร
ไดเ้รยีนรูว้่ามช่ีองโหว่อะไรบา้งที�ทาํใหม้นุษยเ์กดิการตดัสนิใจ
ผดิพลาด เช่น กระบวนการตดัสนิใจแบบฮวิรสิตกิ (Heuris-
tic) ซึ�งเราก็จะเนน้ศึกษาเรื�องจิตวทิยาการใชส้มองและการ
ตดัสนิใจเป็นหลกั เพื�อใหม้กีารตดัสนิใจที�สามารถพาตวัเองไป
สู่เป้าหมายสูงสุดได ้นอกจากนี� เธอยงัไดเ้รยีนรูต้ ั�งแต่เรื�องราว
ประวตัิศาสตร์จิตวิทยาและความเป็นมาต่าง ๆ รูจ้กัส่วน
ต่าง ๆ ของสมองกบัการทาํหนา้ที�ตดัสนิใจและเเสดงอารมณ์
เรยีนรูเ้รื�องเศรษฐศาสตรพ์ฤตกิรรม (Behavioral Econom-
ics) ที�จะเอาช่องโหว่ในดา้นต่าง ๆ มาทาํงานวจิยั ยกตวัอย่าง
เช่น กรณีฮวิรสิตกิที�เมื�อมคีนเดนิเขา้มาหาเราสองคนพรอ้ม ๆ
กนั คนหนึ�งแต่งตวัสกปรก ซอมซ่อ หนวดเครารงุรงั สว่นอกีคน
แต่งตวัดูด ีภูมฐิาน เราก็อยากจะเดนิเขา้ไปคุยกบัคนที�แต่งตวั
ดมีากกว่า เพราะในสมองจะมกีารสรา้งความคดิเชื�อมโยงกนั
ว่าคนที�แต่งตวัดไีม่น่าจะทาํอนัตรายกบัเรา คนแต่งตวัสกปรก
อาจจะเป็นอาชญากรที�ทาํรา้ยเราได ้รูปแบบนี�คอืการตดัสนิใจ
แบบเชื�อมโยงลว่งหนา้ (Pre-Association) ท ั�ง ๆ  ที�คนแต่งตวั
ซอมซ่ออาจจะเป็นจติรกรชื�อดงั หรือเป็นคนที�น่าสนใจก็ได ้(4)

ในบทความของ YamYam ไดเ้ขียนตวัอย่างเรื�องราวของ
ปญัญาประดษิฐเ์อาไวว้่าปจัจุบนัเองก็ไดม้กีารพฒันาโซลูช ั �น
สาํหรบัธุรกิจโดยในแนวคิดเรื�องของการเรียนรูเ้ชื�อมต่อและ
ประยุกตใ์ชผ้่าน AI เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหส้ามารถ
วเิคราะหข์อ้มูลมหาศาลในเชิงลกึ มคีวามสามารถในการให ้

เหตุผล และความสามารถในการใหค้าํตอบโดยอา้งอิงจาก
หลกัฐานต่าง ๆ  จากขอ้มลูจาํนวนมหาศาล และปรบัใชก้บัธุรกจิ
ตวัอย่างเช่น การเทคโนโลยคี็อกนิทฟิของ บรษิทั IBM ที�มี
ที�ชื�อว่า Watson ที�ทาง IBM ไดพ้ฒันาจนเกิดเทคโนโลยี
ค็อกนิทิฟ (Cognitive) ที�สามารถะทาํงานแทนมนุษยไ์ด ้
หลายอย่างแลว้ โดยเขา้ใจสิ�งที�มนุษยพ์ูด แลว้เรยีนรู ้ จดจาํ
รวมถงึตอบกลบัได ้ และยงัสามารถ เดาไดว้่าอะไรจะเกดิขึ�น
ก่อนที�ผูใ้ชจ้ะรูต้วัดว้ยซํ �าโดยปจัจบุนัไดม้กีารนาํปญัญาประดษิฐ์
ไปใชจ้รงิ เช่น การเทคโนโลยคี็อกนิทฟิวตัสนั เขา้ไปต่อยอด
ขยายขอบเขตความเป็นไปไดใ้นการใชส้่วนผสมใหม่ ๆ และ
สรา้งสรรคเ์มนูอาหารที�มคีวามคดิรเิริ�ม ในชื�อ “ระบบคอ็กนทิฟิ
คุกกิ�ง” (Cognitive Cooking) โดย ปญัญาประดษิฐ ์จะเริ�ม
เก็บรวบรวมเมนูอาหารนบัหมื�นรายการที�มีอยู่แลว้ เพื�อทาํ
ความเขา้ใจถงึรูปแบบการจบัคู่ส่วนผสมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
นอกจากนี�แลว้เรายงัสามารถใช ้ปญัญาประดษิฐ ์ช่วยวเิคราะห ์
ความนิยมของสนิคา้ต่าง ๆ ใหน้กัช็อปรูเ้ทรนดแ์ละสามารถ
ครอบครองสนิคา้ไดท้นัก่อนหมดสตอ็ค โดยไอบเีอม็ไดเ้ปิดตวั
ว ัตส ันเทรนด์แอพ วิเคราะห์ข อ้มูลบทสนทนาออนไลน์
หลายสบิลา้นความคดิเหน็ จากโซเชียลมเีดยี บลอ็ก ฟอรมั
คอมเมนต ์ การจดัลาํดบัคะแนน และบทรวีวิ ร่วมกบัขอ้มลู
บรบิทที�เกี�ยวขอ้งจาก ��,��� แหลง่ โดยกาํหนดคะแนนจาก
� ถงึ ��� ตามสดัส่วนและอตัราการเพิ�มของแต่ละบทสนทนา
ทาํใหส้ามารถวิเคราะหเ์จาะลกึถึงความรูส้ึกที�ผูบ้ริโภคมีต่อ
สนิคา้นั�น ๆ ใหเ้หตผุลว่าทาํไมคนถงึเลอืกซื�อแบรนดต่์าง ๆ
พรอ้มท ั�งใชอ้นาไลติกส ์เชิงพยากรณ์ในการคาดการณ์ว่า
เทรนดน์ ั�นจะค่อย ๆ  เงยีบหายไป หรอืจะยงัคงเป็นที�นยิมอย่าง
ต่อเนื�อง(5)

รูปภาพที� � หุน่ยนตท์ี�มีปฏสิมัพนัธก์บัมนุษย์
(Gary B. Shelly, 2007)
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�. หุน่ยนต ์ (Robotics) หลกัการของหุน่ยนตก์จ็ะ
อยู่บนพื�นฐานของวศิวกรรมศาสตรแ์ละสรรีะศาสตร ์นั �นกค็อื
การผลติหุ่นยนตข์ึ�นมาและควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ใหม้คีวามสามารถไดเ้หมอืนมนุษย ์ซึ�งรวมถงึการมองเหน็ได ้
เหมือนรู ้สึกสมัผสั, ประสาทสมัผสั, ความหลกัแหลม,
การเคลื�อนที�, การเดินเรือ หุ่นยนตห์รือนวตักรรมหุ่นยนต์
(Robots) ซึ�งเป็นอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสช์นิดหนึ�ง ที�ควบคุม
การทาํงานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์มขีนาดและรูปร่างแตกต่าง
กนัออกไป ขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์ที�ออกแบบมาว่าเพื�อใช ้
ทาํงานอะไร สามารถจบัวตัถสุิ�งของที�รายลอ้มอยู่รอบขา้งได ้
ส่วนใหญ่งานที�ใชหุ้น่ยนตเ์ขา้มาช่วยในการทาํงาน มกัเป็นงาน
ที�น่าเบื�อหน่ายราํคาญหรือเป็นงานที�เสี�ยงอนัตราย ซึ�งมนุษย์
ไม่สามารถเขา้ไปปฏบิตักิารได ้ เช่น ในโรงงานอตุสาหกรรม
การกูร้ะเบดิ การทาํความสะอาดกากนวิเคลยีร ์หรอืแมก้ระท ั �ง
การสาํรวจนํ�ามนัใตท้ะเลลกึ เป็นตน้ หุ่นยนตเ์ป็นสาขาหนึ�ง
ของปญัญาประดษิฐ ์อนัเป็นววิฒันาการที�จะทาํใหค้อมพวิเตอร์
เลียนแบบความสามารถและความฉลาดของมนุษย์ เช่น
การคิดคาํนวณได,้ เดนิได,้ พูดได,้ มองเหน็ได,้ รบัรูค้วาม
รูส้กึได,้ จบัวตัถสุิ�งของได ้เป็นตน้

วิวฒันาการของหุ่นยนต์เกิดขึ� นเป็นคร ั�งแรกใน
สหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. ���� เป็นหุน่ยนตท์ี�ทาํงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมของ GM (General Motor) โดยการจบัเอาประตู
แมแ่บบตดิต ั�งหรอืฝงัลงไปบนรถแขง่ Ewing (Ewing เป็นชื�อ
ของชาวอเมริกนัผูส้รา้งรถแข่ง) รวมท ั�งการประกอบชิ�นส่วน
ของรถยนตด์ว้ย หุ่นยนตแ์บ่งออกไดเ้ป็น � ประเภทไดแ้ก่
(�) หุน่ยนตส์่วนบคุคล (Personal Robotics) ไดแ้ก่ หุ่นยนต์
ที�ออกแบบมาเพื�อช่วยเหลอืคนพกิารหรอืเป็นอมัพาต ซึ�งเป็น

รูปภาพที� � หุน่ยนตม์นุษย ์(www.roboticstrends.com)

หุ่นยนตท์ี�โตต้อบรบัคาํส ั �งจาํนวนมาก ๆ ได ้ เช่น ส ั �งใหเ้ปิด
ประตูได,้ ส ั �งใหไ้ปรบัจดหมายได,้ และส ั �งใหไ้ปเอานํ �าซุปมา
ทานได ้อย่างกรณีของหุน่ยนตข์องบรษิทั Hitachi ที�ออกแบบ
มาเพื�อใชจ้บัไข่ ซึ�งเป็นวตัถุที�เปราะบาง และยงัมีหุ่นยนต์
ประเภทสตัวเ์ลี�ยงหรือหุ่นยนตท์ี�สรา้งขึ�นมาสาํหรบัเป็นเพื�อน
กบัมนุษย ์เช่น หุ่นยนตส์ุนขัไอโบ ้(IBO), (2) หุ่นยนตบ์รกิาร
(Service Robotics) ปจัจุบนัเริ�มมมีากขึ�น เช่น หุ่นยนต์
เตมินํ �ามนัรถยนต,์ หุ่นยนตบ์ริการตามรา้นอาหาร, หุ่นยนต์
ช่ วยงานกลางคืนในโรงพยาบาล เช่น ในโรงพยาบาล
Baltimore’s Franklin Square Hospital จะมีหุ่นยนต์
ทาํหนา้ที�รบัยา, ใหอ้าหารกลางคนืแก่คนไข,้ บนัทกึการรกัษา
ของแพทย,์ และจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล, (�)
หุน่ยนตใ์นโรงงานอตุสาหกรรม เป็นหุน่ยนตท์ี�พบเหน็มากที�สดุ
กว่าดา้นอื�น ๆ เช่น ใชพ้่นสรีถยนต ์ เชื�อมต่อตวัถงัรถยนต์
เป็นตน้  (�) หุน่ยนตร์กัษาความปลอดภยัและต่อตา้น ออกแบบ
มาเพื�อใชง้านดา้นการทหาร เช่น หุ่นยนต์สาํรวจพื� นที�ใน
สนามรบ ก่อนที�กาํลงัทหารจะเขา้ไป, หุน่ยนตกู์ร้ะเบดิ, หุน่ยนต์
ทาํความสะอาดกากนิวเคลยีร,์ (�) หุ่นยนตด์า้นวชิาการและ
วจิยั ออกแบบมาเพื�องานวจิยัทางวชิาการ เช่น หุน่ยนตช่์วยเดก็
หดัขบัรถยนต,์ หุน่ยนตแ์คปซูลที�เขา้ไปสาํรวจอาการของคนไข ้
ที�ป่วยเป็นโรคชนิดต่าง ๆ, และ (�) หุ่นยนตใ์ชอ้อกแบบและ
พฒันา ออกแบบมาเพื�อใชค้วบคมุการเคลื�อนไหวในการทาํงาน
(Motion Controller) สนบัสนุนการเคลื�อนไหวของงานที�มี
ความละเอยีดสูงและความเรว็สูง เช่น สนบัสนุนความละเอยีด
การทาํงานในระดบัย่อยของนาโนเมตร

รูปภาพที� � โรงงานอตุสาหกรรมใชหุ้น่ยนต์
ในการเชื�อมตอ่ตวัถงัรถยนต ์(Gary B. Shelly, 2007)
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ลา่สุด นาซ่าร่วมกบัเจนเนอรลัมอเตอร ์ (General
Motors: GM) ของสหรฐัอเมรกิา ไดพ้ฒันา Robonaut 5
(หุ่นยนตม์นุษยอ์วกาศ) ขึ�นมา เพื�อในสภาพแวดลอ้มเสมอืน
จรงิ โดยจะทาํหนา้ที�สื�อสารจากโลกไปยงัดาวองัคาร นอกจากนี�
ทมีหุ่นยนตข์อง Affectiva ที�เป็นพนัธมติรกบั Softbank
ไดร่้วมกันพฒันาหุนยนต์มนุษย์ที� มีความชาญฉลาด มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษย์ไดเ้ป็นอย่างดี โดยสามารถร ับรู ถ้ึง
ความสุข ความโกรธ หรอืความประหลาดใจ รวมถงึมคีวาม
ฉลาดทางอารมณ ์ ซึ�งเป็นการแสดงออกถงึความรูส้กึที�ลกึซึ�ง
ซบัซอ้น(6)

จากการรายงานการสาํรวจหุน่ยนตท์ ั �วโลกในปี ค.ศ.
���� ของ  IFR (Instrument Flight Rules) ในสหรฐัอเมรกิา
ทาํใหท้ราบวา่ หุน่ยนตม์ปีรากฏอยู่ท ั �วทกุหนทกุแหง่ของมมุโลก
เมื�อปลายปี ค.ศ. ����  หุ่นยนตใ์นโรงงานอตุสาหกรรมมี
ประมาณ � ลา้นตวั และหุ่นยนตบ์ริการซึ�งปฏิบตัิงานตาม
สถานที� ต่าง ๆ ท ั �วโลก �.� ลา้นต ัว ไดแ้ก่ ในโรงงาน
อตุสาหกรรม, สถานเสี�ยงอนัตราย, โรงพยาบาล, ตามครวั
เรือน, อาคารสาธารณะ, ใตน้ํ �า, ใตพ้ื�นโลก, ภาคพื�นสนาม,
ในอากาศและในอวกาศ โดยในปี ค.ศ. ���� คาดว่าจะมี
ตวัเลขหุ่นยนตเ์พิ�มขึ�นอย่างชดัเจน เฉพาะงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
IFR มปีรมิาณเพิ�มขึ�น � เปอรเ์ซน็ท ั �วโลก และเจรญิเตบิโต

ขึ�นเรื�อย ๆ โดยเฉพาะหุ่นยนตใ์นโรงงานอตุสาหกรรมจะเพิ�ม
ขึ�นปี �.� ลา้นตวั และหุ่นยนตบ์ริการจะมีถงึ �� ลา้นตวั
เฉพาะในปี ค.ศ.���� ที�ผ่านมามกีารประดษิฐห์ุ่นยนตท์ี�ใชใ้น
โรงงานอตุสาหกรรมถงึ ���,��� ตวั และในปลายปี ค.ศ. ����
มเีมด็เงนิไหลเวยีนอยู่ในตลาดหุน่ยนตถ์งึ �� พนัลา้นดอลลา่ร์
สหรฐั ซึ�งรวมท ั�งอปุกรณฮ์ารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์อปุกรณต่์อพว่ง
รอบขา้งคอมพวิเตอร ์ และการพฒันาในโรงงานอตุสาหกรรม
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัยอดรวมของเมด็เงนิไหลเวยีนอยู่ในตลาด
ไอทปีี ค.ศ. ���� เพยีง ��� พนัลา้นยูโร ซึ�งเป็นการคาดการณ์
โดย EITO สถาบนัการวจิยัตลาดไอทใีนยุโรป

รูปภาพที� �  หุน่ยนต ์อาซิโม  (Asimo)
หุน่ยนตเ์ลยีนแบบมนุษยข์องบริษทั Honda

(www.beyonddesignchicago.com)

รูปภาพที� � หุน่ยนตส์าวสวยเสมือนจริง เจยีเจยี
(https://hilight.kapook.com)

รูปภาพที� � หุน่ยนตท์ี� Affectiva, SoftBank
ร่วมกนัพฒันาขึ�นมา สามารถรบัรูถ้งึความสขุ

ความโกรธ หรือความประหลาดใจ
รวมถงึมีความฉลาดทางอารมณ์

(https://www.roboticsbusinessreview.com)
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�� % อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. ���� ยอดขายหุ่นยนต์
อตุสาหกรรม �� % อยู่ใน � ประเทศหลกั คอื จนี เกาหลใีต ้
ญี�ปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนั โดยประเทศไทยอยู่อนัดบั
ที� �� และคาดว่าในปี ค.ศ. ���� จะมหีุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม
ถูกติดต ั�งเพิ�มมากกว่า �.� ลา้นยูนิต ในโรงงานท ั �วโลก
จากขอ้มลูท ั �วโลกพบวา่อตุสาหกรรมยานยนตเ์ป็นผูซ้ื�อที�สาํคญั
ที�สดุคดิเป็น �� % หรอื ���,��� ยูนติ ในปี ค.ศ. ���� โดยการ
เติบโตของการส ั �งซื� อที�ดีอย่างต่อเนื�องต ั�งแต่ปี ค.ศ. ����
เป็นตน้มา ซึ� งมีการลงทุนเพิ�มกาํลงัการผลิตยานยนต์ใน
ประเทศกาํลงัพฒันา รวมถงึการลงทุนฐานการผลติใหม่ใน
ประเทศที�เป็นผูผ้ลติยานยนต ์ก่อใหเ้กดิการการตดิต ั�งหุน่ยนต์
จาํนวนมาก นอกจากนี�อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
(คอมพวิเตอร ์วทิย ุทวี ีโทรศพัทม์อืถอืและอปุกรณก์ารสื�อสาร
เครื�องมอืแพทย ์ เครื�องมอืวดัและทดสอบ) เป็นอกีหนึ�งกลุม่
ที�มปีรมิาณการส ั �งซื�อหุน่ยนตม์ากถงึที� �� % ซึ�งนบัวา่เป็นปีทอง
ของอุตสาหกรรมนี� ทาํใหย้อดส ั �งซื�อพุ่งสูงถึง ��,��� ยูนิต
โดยยอดส ั �งซื� อส่วนมากแลว้มาจากความตอ้งการไลน์ผลิต
แบบอตัโนมตัสิาํหรบัการผลติชิ�นสว่นอเิลก็ทรอนกิส ์แบตเตอรี�
ชปิคอมพวิเตอร ์และหนา้จอต่าง ๆ(9)

�. ความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาติ (Natural
Interfaces) เป็นการพฒันาระบบคอมพวิเตอรใ์หเ้ลยีนแบบ
ธรรมชาตขิองมนุษย ์เช่น การพดู ทาํใหหุ้น่ยนตส์ามารถสนทนา
สื�อสารกบัมนุษยแ์ละเขา้ใจภาษามนุษยไ์ด ้ ไม่นานมานี� เว็บ
https://hilight.kapook.com กไ็ดร้ายงานขา่ววา่จนีเผยโฉม
เจยีเจยี หุน่ยนตส์าวสวยเสมอืนจรงิ เลยีนแบบไดค้ลา้ยมนุษย์
มากยิ�งขึ�นไปอีกระดบั พูดได ้ ขยบัริมฝีปากตาม กลอกตา
เป็นธรรมชาตทิี�สาํคญัหนา้ตาจิ�มลิ�มสดุ ๆ  ซึ�งในลกัษณะนี�อาจ
รวมไปถงึภาษาธรรมชาต ิการจดจาํเสยีง, ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
หลายความรู ส้ึก, และความจริงเสมือนดว้ย อีกนัยหนึ� ง
Natural Interface ไดช้ื�อว่าเป็นงานหลกัที�สาํคญัที�สุดของ
ปัญญาประดิษฐ์ และพฒันาบนพื� นฐานของภาษาศาสตร์
จติวทิยา และวทิยาการคอมพวิเตอร ์ ประกอบดว้ยงานดา้น
ต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ระบบที�มคีวามสามารถในการเขา้ใจภาษามนุษย์
(Natural Language), ระบบภาพเสมือนจริง (Virtual
Reality), ระบบปญัญาประดษิฐแ์บบผสมผสาน (Hybrid AI
Systems), ระบบผู ้เชี� ยวชาญ (Expert Systems),
เป็นระบบที� ช่วยในการแกป้ัญหาหรือช่วยในการตดัสินใจ
โดยใชว้ธิเีดยีวกบัผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นมนุษย ์ส่วนองคป์ระกอบ

ของผูเ้ชี�ยวชาญ คือ (�) ฐานความรู ้ (Knowledge Base)
เป็นส่วนของความรู ข้องผู เ้ชี� ยวชาญท ั�งหมด ซึ� งจะเก็บไว ้
ในฐานขอ้มูลของระบบ (�) โปรแกรมของระบบผูเ้ชี�ยวชาญ
(Expert System Software หรอื Software Resources)
แบ่งออกได ้ � ส่วน ไดแ้ก่  �) ส่วนที�ใชใ้นการประมวลผล
ความรูจ้ากฐานความรู ้และ  �) ส่วนที�ใชใ้นการตดิต่อสื�อสาร
กบัผูใ้ช ้
         ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่าในภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม
มีการนาํเอาปัญญาประดิษฐ ์ หรือ AI ไปประยุกตใ์ชง้าน
กนัอย่างกวา้งขวาง ตวัอย่างเช่น Facebook จากบทความของ
Karissa Bell ไดเ้ขยีนลงในเวบ็ไซต ์mashable.com และ
ถอดขอ้ความเป็นภาษาไทย ไดย iameark ark  ใจความว่า
Facebook  กาํลงัใช ้AI Project ที�มคีวามฉลาดและเขา้ใจคาํ
ของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างแมน่ยาํ หรอืจะเรยีกอกีอย่างวา่ ระบบทาํความ
เขา้ใจขอ้ความก็ว่าได ้ ซึ�งมนัสามารถตคีวามหมายของโพสต์
กว่าพนัขอ้ความภายในระยะเวลาแค่ � วินาที ซึ�งแม่นยาํ
เหมอืนกบัมนุษย ์โดยแหลง่ขา่วรายงานวา่ทาง Facebook ไดใ้ช ้
AI หรอืที�เรยีกวา่ DeepText ตวันี�เรยีนรูข้อ้ความหรอืประโยค
ต่าง ๆ จากผูใ้ชก้ว่าพนัลา้นคาํต่อวนั จึงทาํใหม้นัมีความ
เสถยีรในระดบัสูง ซึ�งจดุประสงคข์องมนัก็คือเพื�อใชพ้ฒันา
ระบบการพมิพข์อ้ความของทาง Facebook ใหต้รงเป้าหมาย
สาํหรบัผู ใ้ช ้ อีกท ั�งยงัมีรายงานว่าทางบริษทั Facebook
ก็จะใชร้ะบบนี� ต่อยอดการพฒันาเทคโนโลยีในดา้นอื�น ๆ
อกีต่างหาก ยกตวัอย่างเช่น Facebook Messenger ระบบ
ดงักลา่วจะเขา้ไปประเมนิผลและหาคาํที�มคีวามหมายใกลเ้คยีง
หรอืคาํที�สะกดคลา้ยกนัแต่ความหมายต่างกนั เพื�อทาํประโยค
ใหส้มบูรณ์ เพื�อการสื� อสารที� ถูกตอ้งโดยการทาํงานของ
DeepText นั�นจะถกูใชเ้พื�อตค่ีาความหมายของโพสตต่์าง ๆ
ที�ผูใ้ชง้านอพัเดตลงไป เพื�อไปขยายการใชง้านใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยกตวัอย่างเช่น มคีนโพสต ์Status วา่ ฉนัตอ้งการขายจกัรยาน
คนัเก่าในราคา $��� มใีครสนใจรเึปลา่? ตวั Deep Text นั�น
จะเขา้ไปตีค่าโพสตด์งักล่าวว่าขายอะไร และขยายความถงึ
ขอ้มลูในรูปประโยค วา่ขายอะไร ราคาเท่าไหร่ และทาํการแจง้
ขอ้มูลใหก้บัผูข้ายว่ามีฟีเจอรท์ี�ช่วยในการขายของผ่านทาง
Facebook เพื�อความสะดวกในความตอ้งการของผูใ้ชท้ี�จะ
ขายของอกีท ั�งยงัช่วยในการจาํกดัคาํจาก Comment ต่าง ๆ
ที�เราไม่ตอ้งการเหน็หรอืพวก Spam ไดอ้กีดว้ย(10) และลา่สุด
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจไดร้ายงานข่ าวในคอลมัน์
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คอืการพฒันาคอมพวิเตอรใ์หส้ามารถคิด, มองเหน็, ไดย้นิ,
เดิน และมคีวามรูส้กึไดเ้ช่นเดียวกบัมนุษย ์ โดยมขีอบเขต
ความรู ้ที� สามารถนาํไปประยุกต์ใช ใ้น � ดา้นหลกั คือ:
(�) ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวิทยาศาสตร์ (Cognitive
Science), (2)  หุ่นยนต ์(Robotic), และ (�) ความสมัพนัธ์
ระหว่างธรรมชาต ิ(Natural Interfaces) ปจัจบุนัมกีารนาํเอา
ปญัญาประดษิฐม์าประยุกตใ์ชง้านกนัอย่างกวา้งขวาง ไมว่่าจะ
เป็นภาคอตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมบรกิาร ภาคธุรกจิ
ภาคการประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนภาคการตลาด เพราะสามารถ
โตต้อบกบัมนุษย์ได ้ อย่างเช่น Siri ของบริษทั Apple,
DeepMind ของบริษทั Google ที�สรา้งโปรแกรมสาํหรบั
ปญัญาประดษิฐ ์(AI) ใหเ้รยีนรูไ้ดเ้หมอืนมนุษย ์ และ Cortana
เป็นการใชข้อ้มลูของตวัผูบ้รโิภคแต่ละคนทาํการตลาดของบรษิทั
Microsoft เป็นตน้ ท ั�งหลายท ั�งปวงดงักลา่วมาขา้งตน้สามารถ
กล่าวไดว้่า เป็นยุคทองของปญัญาประดิษฐห์รือสมองกล
อจัฉรยิะอย่างแทจ้รงิ ซึ�งสามารถดูไดจ้ากยอดขายของหุน่ยนต์
ที�มอีตัราเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง กอปรกบัภาคอตุสหกรรม และ
ภาคธุรกจิ ภาคการประชาสมัพนัธ ์ที�มกีารเปิดตวันวตักรรมของ
ปญัญาประดษิฐเ์พิ�มขึ�นอย่างมากมาย และรวดเร็วอกีดว้ย
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