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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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ปัจจุบนั เราได้ยนิ คําว่า “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI (Artificial Intelligence) กันมากขึน เนืองจากเทคโนโลยี
ได้กา้ วไปข้างหน้าอย่ างรวดเร็ ว ปัญญาประดิษฐ์เป็ นสายหนึ งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ งยืนอยู่ บนหลักการของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), ชีววิทยา (Biology), จิตวิทยา (Psychology), ภาษาศาสตร์ (Linguistics),
คณิ ตศาสตร์ (Mathematics), และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จุดมุ่งหมายของปัญญาประดิษฐ์ คือ การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ให้สามารถคิด, มองเห็น, ได้ยนิ , เดิน และมีความรูส้ กึ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรืออีกความหมายหนึง คือเกียวข้อง
กับการยืมเอาบุคลิกลักษณะความฉลาดต่ าง ๆ ของมนุ ษย์มาประยุ กต์ใช้ในการทํางานตามกระบวนการหรือขันตอนของ
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สมมติฐานปัจจุบนั และสถานการณ์ AI ซึงแสดงการเติบโตที
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ นเมื อมี AI เข้า สู่ ระบบเศรษฐกิ จ แล้ว
นอกจากนียังพบว่า AI อาจทําให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์เพิมขึนจากร้อยละ . ไปเป็ นร้อยละ . ภายในปี
และทําให้เกิดมูลค่าเพิมถึง พันล ้านเหรียญสหรัฐฯ
( พันล ้านเหรียญสิงคโปร์) อีกทัง AI สามารถเพิมผลผลิต
แรงงานของสิงคโปร์ได้ถงึ ร้อยละ ภายในปี
ซึงถือเป็ น
อัตราการเติบโตทีสูงทีสุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว(3)
รูปภาพที ในปี ค.ศ. : ตูก้ ดขายนํ าอัดลมโคคาโคล่า
เป็ นดีไวซ์ตวั แรกทีเชือมกับอินเตอร์เน็ ต (The first
Internet of Things) คาดว่าในปี ค.ศ.
จะเป็ นยุค
ของ Internet of Things 20 พันล้านตัวเชือมกับ
อินเตอร์เน็ ต Internet of Things ด้วยเหตุผลนี ทีทําให้
AI เก่งขึนเพราะมันจะรวบรวม และป้ อนข้อมูลให้กบั AI
(https://www.marketingoops.com)
รูปภาพที โมเดลคอมพิวเตอร์สาํ หรับโครงข่าย
ประสาทเทียม ทีจําลองมาจากสมองของมนุ ษย์สามารถ
คํานวน คิดเป็ นตรรกะและตัดสินใจเองได้ระดับหนึ ง
ในปี ค.ศ. (https://www.marketingoops.com)

รูปภาพที นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่าง
John McCarthy นิ ยาม AI เป็ นครังแรกในปี ค.ศ.
(https://www.marketingoops.com)

ความจริงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์นนั มีขอบเขตความรู ้
ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน ด้านหลัก คือ: ( ) ความรู ้
ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ (Cognitive Science),
( ) หุ่นยนต์ (Robotics), และ ( ) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติ (Natural Interfaces) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
. ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ (Cognitive Science) หรือบางครังอาจเรียกว่าวิทยาศาสตร์ในการ
ตัดสินใจ (Cognitive and Decision Sciences) ปณชัย
อารี เพิ มพร ได้เขียนบทความของเขาเกี ยวกับ เรื องนี ว่ า
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจช่ วยให้มนุ ษย์สามารถใช้ชีวิต
ในทุก ๆ วันได้โดยมีทกั ษะการตัดสินใจทีดี เช่น ฮิวริสติก
ทีช่วยในการคัดกรองเรืองราวต่าง ๆ ก่อนจะตัดสินใจผ่านการ
เชือมโยงกับประสบการณ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถดําเนินกิจวัตร
ประจําวันได้ดว้ ยความรวดเร็ว นอกจากนี ยังมีความเกียวข้อง
กับเรืองของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ประกอบไปด้วย การเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal
Intelligence) และเข้าใจคนรอบข้าง (Inter-Personal Intelligence) ซึงเป็ นสองสิงสําคัญสําหรับคนทีอยากใช้ชวี ติ อย่าง
มีความสุข ในขันตอนนี เป็ นขันตอนทีเน้นเรื องการวิจ ยั ว่ า
สมองของมนุ ษย์ทาํ งานได้อย่างไร และมนุ ษย์คิดและเรียนรู ้
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ได้อ ย่ างไร จากผลลัพธ์ด ังกล่ าวจึ งมี ผ ลในกระบวนการ
การประมวลผลสารสนเทศของมนุษย์ ซึงเป็ นพืนฐานสําคัญ
ในการพัฒ นาของการประยุ กต์ใ ช้ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ใ น
ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ ในส่ วนของการประยุ กต์ใช้
ความรู ค้ วามเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ยงั รวมไปถึงระบบ
ผู เ้ ชียวชาญหรือฐานความรู ้ ระบบการปรับตัวเกียวกับการ
เรียนรู,้ ตรรกะทีไม่ชดั เจน, ขันตอนทีแน่นอนเกียวกับการแก้
ปัญหาทางพันธุ ศาสตร์, เครื อข่ ายประสาท, และตัวแทน
สติปญ
ั ญาความรู ้ ปณชัย อารีเพิมพร ยังได้กล่าวถึงตอน
สัมภาษณ์ แครธริน ทรงพัฒนะโยธิน ซึงผู เ้ ชี ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ (Cognitive and Decision
Sciences) แครธรินได้แสดงทรรศนะว่า วิทยาศาสตร์ในการ
ตัดสินใจเป็ นศาสตร์ทช่ี วยทําให้เราเข้าใจจิตวิทยาของตัวเอง
เวลาทีใช้สมองในการตัดสินใจเรืองราวต่าง ๆ ในชีวติ เข้าใจว่า
อารมณ์และองค์ประกอบอืน ๆ มีผลกับการตัดสินใจอย่างไร
ได้เรียนรูว้ ่ามีช่องโหว่อะไรบ้างทีทําให้มนุษย์เกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด เช่น กระบวนการตัดสินใจแบบฮิวริสติก (Heuristic) ซึงเราก็จะเน้นศึกษาเรืองจิตวิทยาการใช้สมองและการ
ตัดสินใจเป็ นหลัก เพือให้มีการตัดสินใจทีสามารถพาตัวเองไป
สู่เป้ าหมายสูงสุดได้ นอกจากนีเธอยังได้เรียนรูต้ งแต่
ั เรืองราว
ประวัติศาสตร์จิตวิทยาและความเป็ นมาต่ าง ๆ รู จ้ กั ส่ วน
ต่าง ๆ ของสมองกับการทําหน้าทีตัดสินใจและเเสดงอารมณ์
เรียนรูเ้ รืองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) ทีจะเอาช่องโหว่ในด้านต่าง ๆ มาทํางานวิจยั ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีฮวิ ริสติกทีเมือมีคนเดินเข้ามาหาเราสองคนพร้อม ๆ
กัน คนหนึงแต่งตัวสกปรก ซอมซ่อ หนวดเครารุงรัง ส่วนอีกคน
แต่งตัวดูดี ภูมฐิ าน เราก็อยากจะเดินเข้าไปคุยกับคนทีแต่งตัว
ดีมากกว่า เพราะในสมองจะมีการสร้างความคิดเชือมโยงกัน
ว่าคนทีแต่งตัวดีไม่น่าจะทําอันตรายกับเรา คนแต่งตัวสกปรก
อาจจะเป็ นอาชญากรทีทําร้ายเราได้ รูปแบบนีคือการตัดสินใจ
แบบเชือมโยงล่วงหน้า (Pre-Association) ทัง ๆ ทีคนแต่งตัว
ซอมซ่ออาจจะเป็ นจิตรกรชือดัง หรือเป็ นคนทีน่าสนใจก็ได้(4)
ในบทความของ YamYam ได้เขียนตัวอย่ างเรื องราวของ
ปัญญาประดิษฐ์เอาไว้ว่าปัจจุบนั เองก็ได้มกี ารพัฒนาโซลูชนั
สําหรับธุรกิจโดยในแนวคิดเรืองของการเรียนรู เ้ ชือมต่อและ
ประยุกต์ใช้ผ่าน AI เพิมขึนอย่างต่อเนื อง เพือให้สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมหาศาลในเชิงลึก มีความสามารถในการให้
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เหตุผล และความสามารถในการให้คาํ ตอบโดยอ้างอิงจาก
หลักฐานต่าง ๆ จากข้อมูลจํานวนมหาศาล และปรับใช้กบั ธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น การเทคโนโลยีค็อกนิทฟิ ของ บริษทั IBM ทีมี
ทีชือว่า Watson ทีทาง IBM ได้พฒั นาจนเกิดเทคโนโลยี
ค็ อกนิ ทิฟ (Cognitive) ทีสามารถะทํา งานแทนมนุ ษย์ได้
หลายอย่างแล้ว โดยเข้าใจสิงทีมนุษย์พูด แล ้วเรียนรู ้ จดจํา
รวมถึงตอบกลับได้ และยังสามารถ เดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึน
ก่อนทีผู ้ใช้จะรูตั้ วด้วยซําโดยปัจจุบนั ได้มีการนําปัญญาประดิษฐ์
ไปใช้จริง เช่น การเทคโนโลยีค็อกนิทฟิ วัตสัน เข้าไปต่อยอด
ขยายขอบเขตความเป็ นไปได้ในการใช้ส่วนผสมใหม่ ๆ และ
สร้างสรรค์เมนูอาหารทีมีความคิดริเริม ในชือ “ระบบค็อกนิทฟิ
คุกกิง” (Cognitive Cooking) โดย ปัญญาประดิษฐ์ จะเริม
เก็บรวบรวมเมนู อาหารนับหมืนรายการทีมีอยู่ แล้ว เพือทํา
ความเข้าใจถึงรูปแบบการจับคู่ ส่วนผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
นอกจากนีแล้วเรายังสามารถใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยวิเคราะห์
ความนิยมของสินค้าต่าง ๆ ให้นกั ช็อปรูเ้ ทรนด์และสามารถ
ครอบครองสินค้าได้ทันก่อนหมดสต็อค โดยไอบีเอ็มได้เปิ ดตัว
วัต สัน เทรนด์แ อพ วิ เ คราะห์ข อ้ มู ล บทสนทนาออนไลน์
หลายสิบล้านความคิดเห็น จากโซเชียลมีเดีย บล็อก ฟอรัม
คอมเมนต์ การจัดลําดับคะแนน และบทรีววิ ร่วมกับข้อมูล
บริบททีเกียวข้องจาก , แหล่ง โดยกําหนดคะแนนจาก
ถึง ตามสัดส่วนและอัตราการเพิมของแต่ละบทสนทนา
ทําให้สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงความรู ส้ ึกทีผู บ้ ริโภคมีต่อ
สินค้านัน ๆ ให้เหตุผลว่าทําไมคนถึงเลือกซือแบรนด์ต่าง ๆ
พร้อมทังใช้อ นาไลติ กส์เชิ งพยากรณ์ ในการคาดการณ์ ว่ า
เทรนด์นนจะค่
ั อย ๆ เงียบหายไป หรือจะยังคงเป็ นทีนิยมอย่าง
ต่อเนือง(5)

รูปภาพที หุน่ ยนต์ทมีี ปฏิสมั พันธ์กบั มนุ ษย์
(Gary B. Shelly, 2007)
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รูปภาพที หุน่ ยนต์มนุ ษย์ (www.roboticstrends.com)
. หุน่ ยนต์ (Robotics) หลักการของหุน่ ยนต์กจ็ ะ
อยู่บนพืนฐานของวิศวกรรมศาสตร์และสรีระศาสตร์ นันก็คอื
การผลิตหุ่นยนต์ขึนมาและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ให้มคี วามสามารถได้เหมือนมนุษย์ ซึงรวมถึงการมองเห็นได้
เหมื อนรู ้สึ ก สัม ผัส , ประสาทสัม ผัส , ความหลักแหลม,
การเคลือนที, การเดินเรือ หุ่นยนต์หรือนวัตกรรมหุ่นยนต์
(Robots) ซึงเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดหนึง ทีควบคุม
การทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีขนาดและรูปร่างแตกต่าง
กันออกไป ขึนอยู่ ก บั วัตถุประสงค์ทีออกแบบมาว่าเพือใช้
ทํางานอะไร สามารถจับวัตถุสงของที
ิ
รายล้อมอยู่รอบข้างได้
ส่วนใหญ่งานทีใช้หนุ่ ยนต์เข้ามาช่วยในการทํางาน มักเป็ นงาน
ทีน่ าเบือหน่ ายรําคาญหรือเป็ นงานทีเสียงอันตราย ซึงมนุ ษย์
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบตั กิ ารได้ เช่ น ในโรงงานอุตสาหกรรม
การกูร้ ะเบิด การทําความสะอาดกากนิวเคลียร์ หรือแม้กระทัง
การสํารวจนํามันใต้ทะเลลึก เป็ นต้น หุ่นยนต์เป็ นสาขาหนึง
ของปัญญาประดิษฐ์ อันเป็ นวิวฒั นาการทีจะทําให้คอมพิวเตอร์
เลียนแบบความสามารถและความฉลาดของมนุ ษย์ เช่ น
การคิดคํานวณได้, เดินได้, พูดได้, มองเห็นได้, รับรูค้ วาม
รูส้ กึ ได้, จับวัตถุสงของได้
ิ
เป็ นต้น
วิว ฒ
ั นาการของหุ่ นยนต์เกิ ดขึ นเป็ นครังแรกใน
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.
เป็ นหุน่ ยนต์ททํี างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมของ GM (General Motor) โดยการจับเอาประตู
แม่แบบติดตังหรือฝังลงไปบนรถแข่ง Ewing (Ewing เป็ นชือ
ของชาวอเมริกนั ผูส้ ร้างรถแข่ง) รวมทังการประกอบชินส่วน
ของรถยนต์ดว้ ย หุ่นยนต์แบ่งออกได้เป็ น ประเภทได้แก่
( ) หุน่ ยนต์ส่วนบุคคล (Personal Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์
ทีออกแบบมาเพือช่วยเหลือคนพิการหรือเป็ นอัมพาต ซึงเป็ น
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หุ่นยนต์ทโต้
ี ตอบรับคําสังจํานวนมาก ๆ ได้ เช่น สังให้เปิ ด
ประตูได้, สังให้ไปรับจดหมายได้, และสังให้ไปเอานําซุปมา
ทานได้ อย่างกรณีของหุน่ ยนต์ของบริษทั Hitachi ทีออกแบบ
มาเพือใช้จบั ไข่ ซึงเป็ นวัตถุทีเปราะบาง และยังมีหุ่ นยนต์
ประเภทสัตว์เลียงหรือหุ่นยนต์ทสร้
ี างขึนมาสําหรับเป็ นเพือน
กับมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์สุนขั ไอโบ้ (IBO), (2) หุ่นยนต์บริการ
(Service Robotics) ปัจจุบนั เริมมีมากขึน เช่ น หุ่นยนต์
เติมนํามันรถยนต์, หุ่นยนต์บริการตามร้านอาหาร, หุ่นยนต์
ช่ วยงานกลางคื น ในโรงพยาบาล เช่ น ในโรงพยาบาล
Baltimore’s Franklin Square Hospital จะมีหุ่นยนต์
ทําหน้าทีรับยา, ให้อาหารกลางคืนแก่คนไข้, บันทึกการรักษา
ของแพทย์, และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล, ( )
หุน่ ยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นหุน่ ยนต์ทพบเห็
ี นมากทีสุด
กว่าด้านอืน ๆ เช่น ใช้พ่นสีรถยนต์ เชือมต่อตัวถังรถยนต์
เป็นต้น ( ) หุน่ ยนต์รกั ษาความปลอดภัยและต่อต้าน ออกแบบ
มาเพื อใช้งานด้านการทหาร เช่ น หุ่ นยนต์สาํ รวจพื นที ใน
สนามรบ ก่อนทีกําลังทหารจะเข้าไป, หุน่ ยนต์กระเบิ
ู ้ ด, หุน่ ยนต์
ทําความสะอาดกากนิวเคลียร์, ( ) หุ่นยนต์ดา้ นวิชาการและ
วิจยั ออกแบบมาเพืองานวิจยั ทางวิชาการ เช่น หุน่ ยนต์ช่วยเด็ก
หัดขับรถยนต์, หุน่ ยนต์แคปซูลทีเข้าไปสํารวจอาการของคนไข้
ทีป่ วยเป็ นโรคชนิดต่าง ๆ, และ ( ) หุ่นยนต์ใช้ออกแบบและ
พัฒนา ออกแบบมาเพือใช้ควบคุมการเคลือนไหวในการทํางาน
(Motion Controller) สนับสนุ นการเคลือนไหวของงานทีมี
ความละเอียดสูงและความเร็วสูง เช่น สนับสนุนความละเอียด
การทํางานในระดับย่อยของนาโนเมตร

รูปภาพที โรงงานอุตสาหกรรมใช้หนุ่ ยนต์
ในการเชือมต่อตัวถังรถยนต์ (Gary B. Shelly, 2007)
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ขึนเรือย ๆ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเพิม
ขึนปี . ล้านตัว และหุ่นยนต์บริการจะมีถงึ
ล้านตัว
เฉพาะในปี ค.ศ. ทีผ่านมามีการประดิษฐ์ห่นุ ยนต์ทใช้
ี ใน
โรงงานอุตสาหกรรมถึง , ตัว และในปลายปี ค.ศ.
มีเม็ดเงินไหลเวียนอยูใ่ นตลาดหุน่ ยนต์ถงึ พันล ้านดอลล่าร์
สหรัฐ ซึงรวมทังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
รอบข้างคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม
เมือเปรียบเทียบกับยอดรวมของเม็ดเงินไหลเวียนอยู่ในตลาด
ไอทีปี ค.ศ.
เพียง พันล ้านยูโร ซึงเป็ นการคาดการณ์
โดย EITO สถาบันการวิจยั ตลาดไอทีในยุโรป
รูปภาพที หุน่ ยนต์ อาซิโม (Asimo)
หุน่ ยนต์เลียนแบบมนุ ษย์ของบริษทั Honda
(www.beyonddesignchicago.com)
ล่าสุด นาซ่าร่วมกับเจนเนอรัลมอเตอร์ (General
Motors: GM) ของสหรัฐอเมริกา ได้พฒั นา Robonaut 5
(หุ่นยนต์มนุษย์อวกาศ) ขึนมา เพือในสภาพแวดล้อมเสมือน
จริง โดยจะทําหน้าทีสือสารจากโลกไปยังดาวอังคาร นอกจากนี
ทีมหุ่นยนต์ของ Affectiva ทีเป็ นพันธมิตรกับ Softbank
ได้ร่ ว มกัน พัฒ นาหุ น ยนต์มนุ ษย์ที มี ค วามชาญฉลาด มี
ปฏิส มั พันธ์ก บั มนุ ษย์ได้เป็ นอย่ างดี โดยสามารถรับรู ถ้ ึง
ความสุข ความโกรธ หรือความประหลาดใจ รวมถึงมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ ซึงเป็ นการแสดงออกถึงความรูส้ กึ ทีลึกซึง
ซับซ้อน(6)
จากการรายงานการสํารวจหุน่ ยนต์ทวโลกในปี
ั
ค.ศ.
ของ IFR (Instrument Flight Rules) ในสหรัฐอเมริกา
ทําให้ทราบว่า หุน่ ยนต์มปี รากฏอยูท่ วทุ
ั กหนทุกแห่งของมุมโลก
เมือปลายปี ค.ศ.
หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมมี
ประมาณ ล้านตัว และหุ่นยนต์บริการซึงปฏิบตั ิงานตาม
สถานที ต่ าง ๆ ทัวโลก . ล้านตัว ได้แก่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม, สถานเสียงอันตราย, โรงพยาบาล, ตามครัว
เรือน, อาคารสาธารณะ, ใต้นา,ํ ใต้พนโลก,
ื
ภาคพืนสนาม,
ในอากาศและในอวกาศ โดยในปี ค.ศ.
คาดว่าจะมี
ตัวเลขหุ่นยนต์เพิมขึนอย่างชัดเจน เฉพาะงานทีเกียวข้องกับ
IFR มีปริมาณเพิมขึน เปอร์เซ็นทัวโลก และเจริญเติบโต

รูปภาพที หุน่ ยนต์สาวสวยเสมือนจริง เจียเจีย
(https://hilight.kapook.com)

รูปภาพที หุน่ ยนต์ที Affectiva, SoftBank
ร่วมกันพัฒนาขึนมา สามารถรับรูถ้ งึ ความสุข
ความโกรธ หรือความประหลาดใจ
รวมถึงมีความฉลาดทางอารมณ์
(https://www.roboticsbusinessreview.com)
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% อย่ างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.
ยอดขายหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรม % อยู่ใน ประเทศหลัก คือ จีน เกาหลีใต้
ญีปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน โดยประเทศไทยอยู่อนั ดับ
ที และคาดว่าในปี ค.ศ.
จะมีห่นุ ยนต์อตุ สาหกรรม
ถู กติดตังเพิ มมากกว่ า . ล้านยู นิ ต ในโรงงานทัวโลก
จากข้อมูลทัวโลกพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นผู ้ซือทีสําคัญ
ทีสุดคิดเป็น % หรือ , ยูนติ ในปี ค.ศ. โดยการ
เติบโตของการสังซือทีดีอย่ างต่ อเนื องตังแต่ ปี ค.ศ.
เป็ นต้นมา ซึ งมีการลงทุนเพิ มกํา ลังการผลิตยานยนต์ใน
ประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงการลงทุนฐานการผลิตใหม่ใน
ประเทศทีเป็ นผู ้ผลิตยานยนต์ ก่อให้เกิดการการติดตังหุน่ ยนต์
จํานวนมาก นอกจากนีอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์ วิทยุ ทีวี โทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์การสือสาร
เครืองมือแพทย์ เครืองมือวัดและทดสอบ) เป็ นอีกหนึงกลุม่
ทีมีปริมาณการสังซือหุน่ ยนต์มากถึงที % ซึงนับว่าเป็ นปีทอง
ของอุตสาหกรรมนี ทําให้ยอดสังซือพุ่งสู งถึง , ยู นิต
โดยยอดสังซือส่วนมากแล้วมาจากความต้องการไลน์ผลิต
แบบอัตโนมัตสิ าํ หรับการผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี
ชิปคอมพิวเตอร์ และหน้าจอต่าง ๆ(9)
. ความสัมพันธ์ระหว่ างธรรมชาติ (Natural
Interfaces) เป็ นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้เลียนแบบ
ธรรมชาติของมนุษย์ เช่น การพูด ทําให้หุน่ ยนต์สามารถสนทนา
สือสารกับมนุ ษย์และเข้าใจภาษามนุ ษย์ได้ ไม่นานมานี เว็บ
https://hilight.kapook.com ก็ได้รายงานข่าวว่าจีนเผยโฉม
เจียเจีย หุน่ ยนต์สาวสวยเสมือนจริง เลียนแบบได้คล้ายมนุษย์
มากยิงขึนไปอีกระดับ พูดได้ ขยับริมฝี ปากตาม กลอกตา
เป็ นธรรมชาติทสํี าคัญหน้าตาจิมลิมสุด ๆ ซึงในลักษณะนีอาจ
รวมไปถึงภาษาธรรมชาติ การจดจําเสียง, ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลายความรู ส้ ึก, และความจริ งเสมือนด้วย อี กนัยหนึ ง
Natural Interface ได้ชือว่าเป็ นงานหลักทีสําคัญทีสุดของ
ปัญญาประดิ ษฐ์ และพัฒนาบนพื นฐานของภาษาศาสตร์
จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบทีมีความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์
(Natural Language), ระบบภาพเสมือนจริ ง (Virtual
Reality), ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน (Hybrid AI
Systems), ระบบผู ้ เ ชี ยวชาญ (Expert Systems),
เป็ นระบบที ช่ วยในการแก้ป ัญหาหรื อช่ วยในการตัดสินใจ
โดยใช้วธิ เี ดียวกับผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นมนุษย์ ส่วนองค์ประกอบ
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ของผูเ้ ชียวชาญ คือ ( ) ฐานความรู ้ (Knowledge Base)
เป็ นส่ วนของความรู ข้ องผู เ้ ชี ยวชาญทังหมด ซึ งจะเก็ บไว้
ในฐานข้อมูลของระบบ ( ) โปรแกรมของระบบผูเ้ ชียวชาญ
(Expert System Software หรือ Software Resources)
แบ่งออกได้ ส่วน ได้แก่ ) ส่วนทีใช้ในการประมวลผล
ความรูจ้ ากฐานความรู ้ และ ) ส่วนทีใช้ในการติดต่อสือสาร
กับผูใ้ ช้
ปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
มีการนํา เอาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไปประยุ กต์ใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น Facebook จากบทความของ
Karissa Bell ได้เขียนลงในเว็บไซต์ mashable.com และ
ถอดข้อความเป็ นภาษาไทย ไดย iameark ark ใจความว่า
Facebook กําลังใช้ AI Project ทีมีความฉลาดและเข้าใจคํา
ของผู ้ใช้ได้อย่างแม่นยํา หรือจะเรียกอีกอย่างว่า ระบบทําความ
เข้าใจข้อความก็ว่าได้ ซึงมันสามารถตีความหมายของโพสต์
กว่าพันข้อความภายในระยะเวลาแค่ วินาที ซึงแม่ นยํา
เหมือนกับมนุษย์ โดยแหล่งข่าวรายงานว่าทาง Facebook ได้ใช้
AI หรือทีเรียกว่า DeepText ตัวนีเรียนรูข้ ้อความหรือประโยค
ต่ าง ๆ จากผู ใ้ ช้กว่าพันล้านคําต่ อวัน จึงทํา ให้มนั มีความ
เสถียรในระดับสู ง ซึงจุดประสงค์ของมันก็คือเพือใช้พฒั นา
ระบบการพิมพ์ขอ้ ความของทาง Facebook ให้ตรงเป้ าหมาย
สํา หรับผู ใ้ ช้ อีกทังยังมีรายงานว่ าทางบริ ษ ทั Facebook
ก็ จะใช้ระบบนี ต่ อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื น ๆ
อีกต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น Facebook Messenger ระบบ
ดังกล่าวจะเข้าไปประเมินผลและหาคําทีมีความหมายใกล้เคียง
หรือคําทีสะกดคล ้ายกันแต่ความหมายต่างกัน เพือทําประโยค
ให้ส มบู รณ์ เพื อการสื อสารที ถู กต้องโดยการทํา งานของ
DeepText นันจะถูกใช้เพือตีค่าความหมายของโพสต์ต่าง ๆ
ทีผู ้ใช้งานอัพเดตลงไป เพือไปขยายการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
ยกตัวอย่างเช่น มีคนโพสต์ Status ว่า ฉันต้องการขายจักรยาน
คันเก่าในราคา $ มีใครสนใจรึเปล่า? ตัว Deep Text นัน
จะเข้าไปตีค่าโพสต์ดงั กล่าวว่าขายอะไร และขยายความถึง
ข้อมูลในรูปประโยค ว่าขายอะไร ราคาเท่าไหร่ และทําการแจ้ง
ข้อมูลให้กบั ผู ข้ ายว่ ามีฟี เจอร์ทีช่ วยในการขายของผ่านทาง
Facebook เพือความสะดวกในความต้องการของผู ใ้ ช้ทีจะ
ขายของอีกทังยังช่วยในการจํากัดคําจาก Comment ต่าง ๆ
ทีเราไม่ตอ้ งการเห็นหรือพวก Spam ได้อกี ด้วย(10) และล่าสุด
หนัง สื อ พิ มพ์ประชาชาติ ธุ รกิ จได้ร ายงานข่ าวในคอลัมน์
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คือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิด, มองเห็น, ได้ยนิ ,
เดิน และมีความรู ส้ กึ ได้เช่ นเดียวกับมนุ ษย์ โดยมีขอบเขต
ความรู ้ที สามารถนํา ไปประยุ กต์ใช้ใน ด้านหลัก คื อ:
( ) ความรู ค้ วามเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ (Cognitive
Science), (2) หุ่นยนต์ (Robotic), และ ( ) ความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติ (Natural Interfaces) ปัจจุบนั มีการนําเอา
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะ
เป็ นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบริการ ภาคธุรกิจ
ภาคการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนภาคการตลาด เพราะสามารถ
โต้ตอบกับมนุ ษย์ได้ อย่ างเช่ น Siri ของบริ ษ ทั Apple,
DeepMind ของบริษทั Google ทีสร้างโปรแกรมสําหรับ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เรียนรูได้เหมื
้ อนมนุษย์ และ Cortana
เป็นการใช้ข้อมูลของตัวผู ้บริโภคแต่ละคนทําการตลาดของบริษทั
Microsoft เป็ นต้น ทังหลายทังปวงดังกล่าวมาข้างต้นสามารถ
กล่าวได้ว่ า เป็ นยุ คทองของปัญญาประดิษฐ์หรื อสมองกล
อัจฉริยะอย่างแท้จริง ซึงสามารถดูได้จากยอดขายของหุน่ ยนต์
ทีมีอตั ราเพิมขึนอย่างต่อเนือง กอปรกับภาคอุตสหกรรม และ
ภาคธุรกิจ ภาคการประชาสัมพันธ์ ทีมีการเปิดตัวนวัตกรรมของ
ปัญญาประดิษฐ์เพิมขึนอย่างมากมาย และรวดเร็วอีกด้วย
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5. Yam Yam, AI เรียนรูต้ ลาดและสิงทีผูบ้ ริโภคต้องการ
ได้อย่างไร เรืองใกล้ตัวทีเราอาจไม่เคยรู,้ [Cite 2018,
November 14] Available from https://www.
theeleader.com/knowledge-update/technology-ai-knowledge/
6. Robotics-Business Review, Affectiva, SoftBank
Robotics Team Up to Broaden Pepper’s
Emotional Intelligence, [Cite 2018, November 4]
Available from https://www.roboticsbusinessreview.com
7. สุพล พรหมมาพันธุ,์ ผศ. ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
ธุ รกิจ, (ฉบับปรับปรุงใหม่) พิมพ์ครังที โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, .
8. Sompol, สถิติยอดขายหุ่นยนต์อตุ สาหกรรมปี
เพิมขึน % [Cite 2018, November 13] Available
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9. M-Report, ไทยอันดับ ในอาเซียน ทีมีอตั ราการ
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