ผูแ้ ต่ง ดร.สุรพล ตันอร่าม

ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านนี ้ เราจะได้ยินคาว่า ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) บ่อยครัง้ มาก ทัง้ นีเ้ พราะ
ปั ญญาประดิษฐ์ ถูกนามาใช้พัฒนาการทางานหรือ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพการทางานในด้า นต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้าน
อุตสาหกรรม การขนส่ง การแพทย์ การบริการ ธนาคาร หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การนาปั ญญาประดิษฐ์มาใช้งานในด้าน
ต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทาให้ตอ้ งมีการปรับตัว ทาความเข้าใจถึงสิง่ ใหม่ ๆ ที่กาลังเกิดขึน้
เนือ้ หาบทนี ้ เราจะกล่าวโดยย่อว่า AI คืออะไร มีอยูด่ ว้ ยกันกี่ประเภท มีศาสตร์แขนงใดบ้างภายใน AI รวมทัง้ ตัวอย่าง
การใช้งานจริงของ AI

1. ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร?
ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ตามความหมายของพจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ด คือ ทฤษฎีและการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์
ที่สามารถทางานสาคัญได้โดยปกติ ซึง่ ต้องการความฉลาดของมนุษย์ (Human intelligence) เช่น การรับรูท้ างสายตา (Visual
perception), การรู จ้ าเสียงพูด (Speech recognition), การตัดสินใจ (Decision-making), และการแปลระหว่างภาษาต่างๆ
(Translation between languages)
ตามที่ เ ราทราบกัน ดี ว่า AI เป็ น สาขาหนึ่ง ของวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ถูก ออกแบบมาเพื่ อ สร้า งเครื่อ งจักรที่มี
พฤติกรรมเหมือนมนุษย์ มีความสามารถในการทาความเข้าใจและการเรียนรู อ้ งค์ความรูต้ า่ ง ๆ เช่น การรับรู ้ การเรียนรู ้ การให้
เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทางานแทนมนุษย์ได้ในงานที่ตอ้ งการความสม่า เสมอ โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่องความ
เหน็ดเหนื่อยหรือในงานที่มีความยากและซับซ้อน รวมทัง้ งานที่มีอนั ตรายต่อชีวิต

2. การแบ่งประเภทของปั ญญาประดิษฐ์
เมื่อพิจารณาความสามารถหรือความฉลาดเทียบกับมนุษย์ พบว่า AI สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ [1], [2]
 ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Artificial Narrow Intelligence: ANI) หรือปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI) คือ AI
ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งดีกว่ามนุษย์ (อันเป็ นที่มาของคาว่า Narrow (แคบ) นั่นคือ AI ที่เก่งใน
เรื่องที่เฉพาะเจาะจงหรือเรื่องเฉพาะทางนั่นเอง) เช่น AI ที่ช่วยในการผ่าตัด (AI-assisted robotic surgery) ซึ่งอาจ
เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดมากกว่าคุณหมอในยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม AI ตัวนีไ้ ม่สามารถกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การ
ทาอาหาร การร้องเพลง หรือดาเนินในสิ่ง ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัดได้ นั่นเอง หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง คือ
AlphaGo ที่สามารถเอาชนะเซียนโกะมือหนึง่ ของโลก หมายเหตุ ผลงานวิจยั ด้าน AI ณ ปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับนี ้
 ปัญญาประดิษฐ์ท่วั ไป (Artificial General Intelligence: AGI) หรือบางครัง้ ถูกเรียกว่า Strong AI หรือ Human-AI
คือ AI ที่มีความสามารถและความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์ นั่นคือ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล การวางแผน
และแก้ปัญหา การคิดในเชิงซับซ้อน และสามารถเรียนรู ไ้ ด้จากประสบการณ์ การพัฒนา AI ให้มีความสามารถใน

ระดับนีย้ ากกว่าการพัฒนาในระดับ ANI เป็ นอย่างมากและแน่นอนว่า AI ในตอนนีย้ งั ห่างไกลจากความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรูห้ ลายสาขาหรือทางานได้เกือบทุกอย่างเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ ไม่เฉพาะเจาะจงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
 ซุปเปอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Superintelligence: ASI) โดย Nick Bostrom นักปรัชญาและนักคิดชัน้ นาด้าน
AI ได้ให้นิยามของ Superintelligence ไว้ว่า “เครื่องจักรที่มีสติปัญหาและความสามารถเหนือกว่าสมองมนุษย์ที่
ฉลาดที่สดุ ในเกือบทุกสาขา รวมถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความรู เ้ ชิงภูมิปัญญา และทักษะทาง
สังคม” เขาเรียกมันว่า “เครือ่ งจักรทรงภูมิปัญญา (Machine Superintelligence)”
ในปั จ จุบัน ด้ว ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีห ลาย ๆ ด้า น ส่ง ผลกระตุ้นให้นัก วิจัยในหลาย ๆ ประเทศ เร่ง พัฒนา
ปั ญญาประดิษฐ์ให้มีความฉลาดขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ ซึ่งผลการวิจยั คาดหมายว่า ภายในศตวรรษนี ้ ระบบปั ญญาประดิษฐ์จะมี
ความ “ฉลาด” เทียบเท่ามนุษย์ Nick Bostrom เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อถึงเวลานัน้ มันจะแซงหน้ามนุษยชาติไป “ความฉลาดของ
เครือ่ งจักร จะเป็ นสิง่ ประดิษฐ์สดุ ท้าย ที่มนุษยชาติจาเป็ นต้องพัฒนาขึน้ ”

3. ศาสตร์แขนงต่าง ๆ ภายในปั ญญาประดิษฐ์
ปั ญญาประดิษฐ์บรรจุไปด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ มากมาย แต่ในหัวข้อนีเ้ ราจะกล่าวศาสตร์ที่สาคัญ 5 สาขา ได้แก่
การเรียนรู ข้ องเครื่อง (Machine learning: ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing: NLP),
วิทศั น์ (Vision), หุน่ ยนต์ (Robotics) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) ซึง่ รายละเอียดดังต่อไป

3.1 การเรียนรูข้ องเครื่อง (ML) [3]
การเรีย นรู ข้ องเครื่อ งเป็ น สาขาหนึ่ง ของปั ญ ญาประดิ ษฐ์ ที่ พัฒ นามาจากการศึก ษาการรู จ้ าแบบ เกี่ ย วข้อ งกับ
การศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู ข้ อ้ มูลและทานายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนัน้ จะทางานโดยอาศัยโมเดลที่สร้าง
มาจากชุดข้อมูลตัวอย่างขาเข้าเพื่อการทานายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทางานตามลาดับของคาสั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ประเภทของการเรียนรูข้ องเครื่อง
การเรียนรูข้ องเครือ่ ง สามารถแบ่งโดยกว้าง ๆ ได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้ คือ
1. การเรียนรู แ้ บบมีผสู้ อน (Supervised learning) [4]: เป็ นเทคนิคการเรียนรู ข้ องเครื่องซึง่ พยายามสร้างฟั งก์ชนั จาก
ข้อมูลฝึ กฝน (Training data) โดยข้อมูลฝึ กฝนประกอบด้วย อินพุตในรู ปเวกเตอร์และเอาต์พตุ ที่ตอ้ งการ ผลจากการเรียนรูจ้ ะ
เป็ นฟั งก์ชนั ที่อาจจะให้ค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะเรียกวิธีการว่า การถดถอย (Regression) หรือ ใช้ทานายประเภทของวัตถุ ซึ่งเรียกว่า
การแบ่งประเภท (Classification)
งานที่สาคัญของการเรียนรู แ้ บบมีผสู้ อน คือ การทานายค่าของฟั งก์ชนั จากวัตถุเข้าที่ถกู ต้อง โดยใช้ตวั อย่างจากชุด
ข้อมูลฝึ กฝนที่มีจานวนน้อย โดยการเรียนรู น้ ีจ้ ะต้องวางนัยทั่วไป (Generalize) จากข้อมูลที่มีอยูไ่ ปยังกรณีที่ไม่เคยพบอย่างมี
เหตุผล (ข้อมูลในกรณีหลังนี ้ เรียกกว่า ข้อมูลทดสอบ)

หมายเหตุ เหตุผลที่เรียกว่า การเรียนรู แ้ บบมีผสู้ อน เพราะกระบวนการของอัลกอริทึมซึ่งเรียนรู จ้ ากชุดข้อมูลฝึ กฝน
สามารถคิดได้วา่ เป็ นคุณครูที่ดแู ลกระบวนการการเรียนรู ้ เราทราบคาตอบที่ถกู ต้อง อัลกอริทมึ ทาการคาดการณ์ซา้ ๆ บนข้อมูล
การฝึ กฝนและได้รบั การแก้ไขโดยคุณครู การเรียนรูจ้ ะหยุดลงเมื่ออัลกอริทมึ บรรลุระดับของประสิทธิภาพที่ยอมรับได้







ประเด็นสาคัญ [5]:
ปั ญหาการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) และการจาแนกประเภท (Classification) ถูกแก้ไขได้โดยส่วนใหญ่
ภายใต้ การเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน นี ้
ข้อมูลที่ถกู ทาเครือ่ งหมาย (Labelled data) ถูกใช้สาหรับการฝึ กฝน
อัลกอริทึมยอดนิยมที่ถกู ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression), เวกเตอร์ซพั เพอร์แมชชีน
(Support vector machines: SVM), โครงข่ายประสาท (Neural networks), ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision trees), เบย์
อย่างง่าย (Naive Bayes) และการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สดุ (Nearest neighbor)
ถูกใช้งานส่วนใหญ่ในแบบจาลองการทานาย

2. การเรียนรู แ้ บบไม่มีผสู้ อน (Unsupervised learning) [6]: เป็ นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู ข้ องเครื่อง โดยการสร้าง
แบบจาลองที่เหมาะสมกับข้อมูล
การเรียนรูแ้ บบนีแ้ ตกต่างจากการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อนตรงที่ จะไม่มีการระบุผลที่ตอ้ งการหรือประเภทไว้ก่อน การเรียนรู ้
แบบนีจ้ ะพิจารณาวัตถุเป็ นเซตของตัวแปรสุม่ แล้วจึงสร้างโมเดลความหนาแน่นร่วมของชุดข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ของชุด
ข้อมูล
ช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ในการใช้งานการเรียนรู แ้ บบไม่มีผสู้ อน [7] คือ เมื่อคุณไม่มีขอ้ มูลของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ เช่น การ
ตัดสินใจถึงเป้าหมายทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทไม่เคยจัดจาหน่ายมากก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกาลัง
พยายามทาความเข้าใจให้ดีขนึ ้ จากฐานลูกค้าของคุณที่มีอยู่ การเรียนรู แ้ บบมีผสู้ อน คือ เทคนิคที่เหมาะสมที่สดุ







ประเด็นสาคัญ [5], [7]:
การเรียนรูแ้ บบไม่มีผสู้ อน ถูกใช้สาหรับ ปั ญหาการจัดกลุม่ ข้อมูล (Clustering problems), การตรวจจับความผิดปกติ
(Anomaly detection) โดยมี ค วามต้อ งการในการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งข้อ มูล ที่ ก าหนดให้ , การท าเหมื อ ง
ความสัมพันธ์ (Association mining) โดยระบุเซตของรายการต่าง ๆ (Items) ที่เกิดขึน้ ร่วมกันบ่อย ๆ ในชุดข้อมูล
และแบบจาลองตัวแปรที่แฝงอยู่ (Latent variable models) ถูกใช้โดยทั่วไปสาหรับการประมวลข้อมูล เช่น การลด
จานวนของคุณลักษณะเด่น (Feature) ในชุดข้อมูล หรือการแยกชุดข้อมูลออกเป็ นส่วนประกอบย่อย ๆ
ข้อมูลที่ไม่ถกู ทาเครือ่ งหมาย (Unlabeled data) ถูกใช้ในการเรียนรูแ้ บบไม่มีผสู้ อน
อัลกอริทึม ยอดนิ ย มที่ ถูก ใช้ ได้แ ก่ การจัด กลุ่ม แบบเค-มี น (K-mean clustering) และการหากฎความสัม พัน ธ์
(Association rule)
ถูกใช้งานส่วนใหญ่ในแบบจาลองเชิงพรรณนา (Descriptive Modelling)

3. การเรียนรูแ้ บบกึ่งมีผสู้ อน (Semi-supervised learning) [5]: การเรียนรูร้ ูปแบบนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ ว่ น
และแบบไม่ มี ผู้ส อน โดยการรวมกัน (Combination) ถูก ใช้เ พื่ อ สร้า งผลลัพ ธ์ที่ ต ้อ งการ และมี ค วามส าคัญ มากที่ สุด ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกแห่งความจริง ที่ซึ่งข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ทงั้ หมด คือ การรวมกันของข้อมูลที่ถูกทาเครื่องหมาย
(Labelled data) และข้อมูลที่ไม่ถกู ทาเครือ่ งหมาย (Unlabeled data)
ประเด็นสาคัญ [5], [8]:
 การเรียนรู แ้ บบกึ่งมีผสู้ อน ถูกใช้สาหรับปั ญหาการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering problems) และการจาแนกประเภท
(Classification)
 ข้อมูลที่ไม่ถกู ทาเครื่องหมาย (Unlabeled data) และข้อมูลที่ถกู ทาเครื่องหมาย (Labelled data) ถูกใช้ในการเรียนรู ้
แบบกึ่งมีผสู้ อน
 อัลกอริทมึ ที่ถกู ใช้ ได้แก่ การฝึ กฝนด้วยตัวเอง (Self-training), การฝึ กฝนร่วม (Co-training), วิธีการบนพืน้ ฐานกราฟ
(Graph-based methods), ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบกึ่งมีผสู้ อน (Semi-supervised SVMs), วิธีการที่เกี่ยวการ
กาเนิด (Generative methods)
4. การเรียนรู แ้ บบเสริมกาลัง (Reinforcement learning) [9]: การเรียนรู แ้ บบเสริมกาลัง เป็ นเทคนิคการเรียนรู ข้ อง
เครื่องที่เกี่ ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software agent) ว่าควรมี ปฏิสมั พันธ์อย่างไรในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา เพือ่ ทาให้แนวคิดของรางวัลสะสมมีคา่ มากที่สดุ
คอมพิวเตอร์จะต้องทางานบางอย่าง โดยที่ไม่มี "ผูส้ อน" คอยบอกอย่างจริงจังว่า วิธีการที่ทาอยู่นนั้ เข้าใกล้เป้าหมาย
แล้วหรือไม่ นั่นคือ จะได้รบั การฝึ กฝนโดยวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and error method) ในที่นี ้ ฝึ กฝนจะถูกดาเนินการเพื่อ
สร้างการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงมาก ๆ โดยเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ในอดีตและพยายามจับ เอาความรู ท้ ี่เป็ นไปได้ที่ดีสดุ
เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพืน้ ฐานการป้อนกลับที่ได้รบั
ประเด็นสาคัญ [5]:
 การเสริมกาลังพืน้ ฐานถูกจาลองแบบ ดังเช่น กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ (Markov Decision Process)
 อัลกอริทมึ ยอดนิยมที่ถกู ใช้ ได้แก่ การเรียนรูแ้ บบคิว (Q-learning), โครงข่ายปรปั กษ์เชิงลึก (Deep Adversarial
Networks)
 แอพพลิเคชันทีใ่ ช้งานจริง ครอบคลุม คอมพิวเตอร์ซงึ่ เล่นเกมส์บอร์ดต่าง ๆ เช่น เกมส์หมากรุก หรือ เกมส์โกะ
นอกจากนี ้ รถยนต์ที่ขบั เคลือ่ นด้วยตัวเองก็ใช้การเรียนรูแ้ บบนีด้ ว้ ยเช่นกัน
นอกเหนือจาก การเรียนรู ท้ งั้ 4 ประเภทข้างต้น ยังมีการเรียนรู อ้ ีก 1 รู ปแบบที่ในปั จจุบนั กาลังได้รบั ความสนใจทัง้ ใน
แง่ของการวิจยั และการใช้งาน การเรียนรูน้ ี ้ คือ การเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep learning)

5. การเรียนรู เ้ ชิงลึก (Deep learning) [10]: การเรียนรู เ้ ชิง ลึกเป็ นอีกหนึ่งสาขาของการเรียนรู ข้ องเครื่องที่พยายาม
เรียนรู ว้ ิธีการแทนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น รู ปภาพภาพหนึ่ง สามารถแทนได้เป็ นเวกเตอร์ของความสว่างต่อจุด
พิกเซล หรือมองในระดับสูงขึน้ เป็ นเซ็ตของขอบของวัตถุตา่ ง ๆ หรือมองว่าเป็ นพืน้ ที่ของรู ปร่างใด ๆ ก็ได้ การแทนความหมาย
ดังกล่าวจะทาให้การเรียนรู ท้ ี่จะทางานต่าง ๆ ทาได้ง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการรู จ้ าใบหน้าหรือการรู จ้ าการแสดงออกทางสีหน้า
การเรียนรู เ้ ชิงลึกถือว่าเป็ นวิธีการที่มีศกั ยภาพสูงในการจัดการกับ คุณลักษณะ (Features) สาหรับการเรียนรู แ้ บบไม่มีผูส้ อน
หรือการเรียนรูแ้ บบกึ่งมีผสู้ อน
หลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึก
การเรียนรู เ้ ชิงลึก มีหน่วยประมวลผลหลาย ๆ ชัน้ วางเรียงต่อกัน โดยที่ขอ้ มูลขาเข้าในแต่ละชัน้ ได้มาจากปฏิสมั พันธ์
กับชัน้ อื่น ๆ ทัง้ นี ้ การเรียนรูเ้ ชิงลึกพยายามหาความสัมพันธ์ที่ลา้ ลึกมากขึน้ นั่นคือ เมื่อมีจานวนของชัน้ และหน่วยประมวลผลที่
มากขึน้ ข้อมูลในชัน้ สูง ๆ ก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึน้
สถาปั ต ยกรรมโครงสร้า งของการเรีย นรู เ้ ชิ งลึก จะถูก สร้า งแบบเป็ น ชั้น ๆ (Layer-by-layer) ด้ว ยวิ ธี แ บบละโมบ
(Greedy method) ซึ่งเป็ นการหาสิ่งที่ซบั ซ้อนมากขึน้ ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละชัน้ ที่ทาให้การเรียนรู เ้ ชิงลึกมีประสิทธิ ภาพมากกว่า
วิธีการอื่น ๆ [11] ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในชัน้ ต้น ๆ อาจจะเรียนรูว้ า่ ภาพที่เข้ามา ประกอบด้วย เส้นต่าง ๆ ชัน้ ที่อยูส่ งู ขึน้ ไปนาเส้น
ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็ น รูปสีเ่ หลีย่ มและชัน้ ต่อ ๆ มา คือ การหาความสัมพันธ์ของลักษณะรูปสีเ่ หลีย่ มจนกระทั่งคอมพิวเตอร์
รูไ้ ด้วา่ ภาพที่เข้ามาเป็ นภาพของธงชาติ เป็ นต้น
ในการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อนนัน้ การเรียนรูเ้ ชิงลึกจะช่วยลดภาระในการหาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะวิธีการนี ้
จะแปลงข้อมูลไปยังรูปแบบอื่นในระดับที่สงู ขึน้ โดยอัตโนมัติ และให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ซา้ ซ้อนลดลงไปด้วย นอกจากนี ้ ยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนรูแ้ บบไม่มีผสู้ อนได้ดว้ ย
คุณลักษณะสาคัญของการเรียนรู้เชิงลึก มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี ้
 การเรียนรูเ้ ชิงลึก ประกอบไปด้วยชัน
้ ของหน่วยประมวลผลแบบไม่เป็ นเชิงเส้นหลาย ๆ ชัน้ ข้อมูลขาออกของแต่ละชัน้
ก่อนหน้าจะกลายเป็ นข้อมูลขาเข้าของชัน้ ต่อไป
 การเรียนรูเ้ ชิงลึก มีพน
ื ้ ฐานมาจากการเรียนรู ค้ ณ
ุ ลักษณะในหลาย ๆ ชัน้ หรือการแทนข้อมูลแบบหลาย ๆ ชัน้ (แบบไม่
มีผสู้ อน) กล่าวคือ คุณลักษณะต่าง ๆ ในชัน้ สูง ๆ จะได้มาจากคุณลักษณะต่าง ๆ ในชัน้ ที่ต่ากว่า
 ในแต่ละชัน
้ จะเรียนรูก้ ารแทนคุณลักษณะ ในรูปแบบที่อาจจะมีผสู้ อนหรือไม่มีผสู้ อนก็ได้
 กล่าวได้วา่ การเรียนรูเ้ ชิงลึก เป็ นส่วนหนึง่ ของสาขาการเรียนรูข้ องเครือ่ งในการเรียนรูก้ ารแทนข้อมูล
 โครงสร้างในแต่ละชั้นของการเรียนรู เ้ ชิงลึกจะขึน้ อยู่กับปั ญหาที่ตอ้ งการจะแก้ไข อาจจะเป็ น Hidden layer ของ
โครงข่ายประสาทเทียม หรือหน่วยประมวลผลตรรกะที่ซบั ซ้อนก็ได้ หรืออาจจะเป็ นโนดใน Deep generative model
อย่างเช่น โครงข่ายความเชื่อแบบลึก (Deep Belief Networks) หรือเครือ่ งจักรโบลทซ์มนั น์เชิงลึก (Deep Boltzmann
Machines) ก็ได้

การพัฒนาของการเรียนรู้เชิงลึก
นักวิจยั ต่าง ๆ พยายามหาวิธีการที่ดีขนึ ้ ในการแทนข้อมูลแล้วสร้างแบบจาลองเพื่อเรียนรูจ้ ากตัวแทนของข้อมูลเหล่านี ้
ในระดับใหญ่ บางวิธีการก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสาขาประสาทวิทยา (Neurology) ขัน้ สูง โดยเฉพาะเรื่องการตีความหมาย
ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลในสมอง ตัวอย่างของกระบวนการทีน่ าการเรียนรู เ้ ชิงลึกไปใช้ ได้แก่ การเข้ารหัสประสาท ซึ่ง
เป็ นกระบวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุน้ กับการตอบสนองของเซลล์ประสาทในสมอง
นอกจากนี ้ นักวิจยั ยังได้เสนอสถาปั ตยกรรมการเรียนรู ห้ ลายแบบบนหลักการของการเรียนรูเ้ ชิงลึกนี ้ ได้แก่ โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบลึก (Deep Artificial Neural Networks) โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural
Networks) โครงข่ายความเชื่อแบบลึก (Deep Belief Networks) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซา้ (Recurrent Neural
Network) ซึง่ มีการนามาใช้งานอย่างแพร่หลายในทางคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ การรูจ้ าเสียงพูด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
รูจ้ าเสียง และชีวสารสนเทศศาสตร์
ตัวอย่างการใช้งานจริงของการเรียนรู้เชิงลึก [12], [13]
 การจดจาเสียง (Speech recognition)
ปั จจุบนั ในโลกของธุรกิจและการศึกษา ได้นาเอาการเรียนรูใ้ นเชิงลึกมาใช้ในการจดจาเสียง: Xbox, Skype,
Alexa, Google Assistant และ Apple's Siri เป็ นตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับ การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู เ้ ชิ งลึก เพื่ อ
เรียนรู ้ จดจาคาพูดของมนุษย์และรูปแบบเสียงต่าง ๆ
 การจดจารูปภาพ (Image recognition)
หนึ่งในการใช้งานที่มีประโยชน์ของการจดจารู ปภาพ ก็คือ การจดจาหน้าตา (Face recognition), การจับ
ภาพอัตโนมัติ (Automatic image caption) และรายละเอียดฉาก (Scene description) ซึง่ อาจมีความสาคัญในการ
สอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ คดีอาชญากรรมจากภาพถ่ายจานวนมากทีถ่ กู ส่งโดย
ผูท้ ี่เห็นเหตุการณ์ ในพืน้ ที่ที่มีอาชญากรรมเกิดขึน้ หรือ กรณีรถยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัติ ซึง่ จะได้รบั ประโยชน์จากการ
จดจ ารู ป ภาพผ่านการใช้เ ทคโนโลยี กล้อ ง 360 องศา (ตัว อย่างซอฟต์แ วร์ เช่ น Google lens, ScreenShop และ
FaceApp)
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ จะจัดการเรื่องการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ ความต่าง ๆ ที่ถกู เขียน
ขึน้ การวิเคราะห์ขอ้ ความแบบพิเศษ ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อความ (Text mining) สามารถนามาใช้เพื่อค้นหา
รู ปแบบ (Pattern) ของการร้องเรียนของลูกค้า การจดรายงานของแพทย์หรือการรายงานข่าวต่าง ๆ และอื่น ๆ
(ตัวอย่างแอพพลิเคชัน เช่น Google translate)
 ระบบการแนะนา (Recommendation systems)
Amazon, Netflix และ Spotify ทาให้ระบบการแนะนากลายเป็ นที่นิยม โดยพยายามนาเสนอสิ่งที่ดีที่คณ
ุ
อาจชอบหรือสนใจต่อไป โดยอิงตามพฤติกรรมการใช้งานที่ผา่ นมา การเรียนรูเ้ ชิงลึกสามารถนาไปใช้เพื่อปรับปรุงการ
แนะนาในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนได้ เช่น ความสนใจเกี่ยวกับเพลงหรือการตัง้ ค่าเสือ้ ผ้าในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม

3.2 การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing: NLP) [14], [15]
NLP ช่วยให้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ สามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านการใช้งานภาษาของเครือ่ ง รวมทัง้ การทางาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้ ตัวอย่างเช่น NLP ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านอักษรภาษาปกติ หรือทาความเข้าใจและ
ตีความคาพูดของมนุษย์ ตลอดจนถึงการวัดอารมณ์ ความรู ส้ กึ ที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านัน้ แล้วกลั่นกรองใจความที่สาคัญ
ออกมาเพื่อใช้งาน
NLP มีรากฐานจากศาสตร์หลากหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science)
และภาษาศาสตร์เชิงคานวณ (Computational linguistics) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิ ดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมนุษย์
และระบบคอมพิวเตอร์
ความสาคัญของการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) มี 2 ประเด็นใหญ่ที่ต้องพิจารณา
 การรับมือกับข้อมูลข้อความทีม่ ีปริมาณมหาศาล
การทางานในปั จจุบนั มักต้องรับมือกับข้อมูลดิบจานวนมหาศาล ซึง่ เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทางานในด้านประวัติคนไข้และด้านอื่น ๆ ในทางการแพทย์ ไปจนถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย การทางานโดยอัตโนมัติจาก AI
จะเป็ นกุญแจสาคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลในรูปข้อความหรือคาพูด เพราะ AI สามารถทางานด้วย
ความแม่นยา สม่าเสมอ และปราศจากอคติใด ๆ โดยตัดข้อจากัดเรือ่ งความเหน็ดเหนื่อยแบบมนุษย์ออกไป
 การจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะที่ไร้รูปแบบต่าง ๆ
ปั จจุบนั ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน มีจานวนนับพัน ๆ ภาษา ซึ่งแต่ละภาษายังมีภาษาถิ่นแยกย่อยลงไปอีก ยิ่งไป
กว่านัน้ ทุกภาษายังทวีความซับซ้อนยิ่งขึน้ ไปอีก ด้วยการมีชดุ ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาเฉพาะตัวของตนเอง รวมถึง
คา กลุม่ คา แม้แต่ศพั ท์แสลงต่าง ๆ ในการสือ่ สารด้วยวาจานัน้ ยังมีประเด็นท้าทายของภาษาถิ่นและสาเนียงเฉพาะของแต่ละ
ภูมิภาค แม้แต่ในภาษาเดียวกัน รวมถึงการพูดที่ไม่ชดั เจน อา้ อึง้ หรือใช้คาทับศัพท์แทรก นอกจากนี ้ เมื่อมนุษย์เราใช้ภาษาใน
การสื่อสารกันนัน้ เรายังมักนิยมเขียนข้อความในรูปแบบย่อ หรือละเครื่องหมายวรรคตอนออกไป รวมทัง้ กรณีการสะกดคาผิด
อีกด้วย
แม้ว่ า เทคนิ ค การท างานทั้ง แบบการเรี ย นรู ้แ บบมี ผู้ส อน (Supervised learning) การเรี ย นรู ้แ บบไม่ มี ผู้ส อน
(Unsupervised learning) และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทางานแบบการเรียนรู เ้ ชิงลึก (Deep learning) จะถูกนามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการสร้างแบบจาลองวิเคราะห์ภาษาของมนุษย์แล้วก็ ตาม ยังคงมีความจาเป็ นในการสร้างความเข้าใจทาง
ภาษาศาสตร์ที่ลึกและซับซ้อนยิ่งขึน้ รวมถึงความรู ค้ วามเข้าใจเฉพาะด้าน ซึ่งแตกแขนงความชานาญย่อยออกไปจากการ
เรียนรู ข้ องเครื่อง (ML) ตามปกติอีกด้วย ด้วยเหตุนี ้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) จึงมีความสาคัญในการลดความ
สับสนทางการวิเคราะห์ภาษาลง และเพิ่มมิติให้แก่ขอ้ มูลในรู ปของตัวเลข เพื่อการนาไปใช้งานต่าง ๆ ต่อไป เช่น ในการรู จ้ า
เสียง (Speech recognition) หรือการใช้งานกระบวนการวิเคราห์ขอ้ มูล (Text analytics)

ตัวอย่างการใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในชีวิตประจาวัน
 ระบบผู้ช่ ว ยเสมื อ นที่ สามารถการสื่ อ สารโต้ต อบกับ ผู้ใ ช้ง าน เช่ น Siri ของ Apple, Google Assistant จาก
Google, Cortana จาก Microsoft และ Alexa จาก Amazon
 เครื่องแปลงภาษา (Machine translation) เช่น Google Translate ที่สามารถแปลงภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่นที่
ต้องการ
 การจัดการอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งถูกส่งมาจากผูท้ ี่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ว่าเป็ นใคร (Spam mail) ในระบบ
อีเมล เช่น Gmail หรือ Hotmail อีเมล์เหล่านีจ้ ะถูกจัดการให้เป็ นอีเมลขยะ โดยการใช้เทคนิคแบบ Bayesian
spam filtering เพื่อเปรียบเทียบคาพูดหรือรูปแบบเนือ้ หาอีเมลที่เป็ นจดหมายขยะกับจดหมายปกติ เพื่อประเมิน
ว่าจดหมายฉบับใดบ้างเป็ นจดหมายขยะที่ไม่พงึ ปรารถนา
 กรณีที่ผใู้ ช้รบั สายโทรศัพท์ที่คนโทรเข้ามาไม่ทนั แล้วผูใ้ ช้อ่านข้อความที่ถกู ส่งเข้ามา ซึ่งข้อความนีถ้ กู แปลงจาก
Voicemail ในกล่ อ งจดหมายของผู้ใ ช้ สิ่ ง นี ้เ รี ย กว่ า การแปลงเสี ย งพู ด เป็ นข้อ ความ ( Speech-to-text
conversion)
 การวิเคราะห์ขอ้ ความในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น
o การตรวจหารู ป แบบและข้อ มูลที่ มี ป ระโยชน์ใ นอี เ มลต่า ง ๆ หรื อ เอกสารรายงาน (Investigative
discovery) เพื่อตรวจจับและรับมือปั ญหาอาชญากรรม
o การจัดกลุ่มเนือ้ หาเป็ นหมวดหมู่ ให้เกิดเป็ นหัวเรื่องหรือคาสาคัญ (Subject-matter expertise) เพื่อ
การพิจารณาและสารวจรูปแบบแนวโน้มต่าง ๆ ต่อไป
o การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย (Social media analytics) คือ การติดตามความตื่นตัวของสาธารณชน
ตลอดจนทิศทางความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสาคัญต่าง ๆ และการระบุผทู้ ี่มีอิทธิพลต่อกระแสความ
คิดเห็น (Influencers)

3.3 วิทศั น์ (Vision)
กล่าวได้วา่ วิทศั น์ คือ ศาสตร์ที่ทาให้เครือ่ ง (Machine) สามารถมองเห็นได้ สิง่ ที่อยูร่ อบตัวมันได้
วิ ทัศ น์เ ครื่อ ง (Machine vision) จะจับ ภาพและวิ เ คราะห์ข ้อ มูลที่ ม องเห็ น โดยการใช้ก ล้อ งถ่า ยภาพ, การแปลง
อนาลอกเป็ นดิจิตอล (Analog-to-digital conversion) และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital signal processing)
วิทศั น์เครือ่ งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ (Human eyesight) แต่มีขอ้ ได้เปรียบ
ทีเ่ หนือกว่าข้อจากัดการมองเห็นได้ของมนุษย์ นั่นคือ สามารถมองทะลุผา่ นกาแพงได้
โดยปกติ ความสามารถข้างต้นจะบรรลุได้ดว้ ยวิธีการเรียนรูข้ องเครือ่ ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้อย่างดีที่สดุ ดังนัน้
เราจึงกล่าวได้วา่ ศาสตร์ทงั้ สองนีถ้ กู เชื่อมโยงกัน

3.4 วิทยาการหุน่ ยนต์ (Robotics)
วิทยาการหุน่ ยนต์ คือ สาขาหนึง่ ของวิศวกรรมศาสตร์ที่โฟกัสไปยังการออกแบบและการผลิตหุน่ ยนต์ตา่ ง ๆ ตามที่เรา
ทราบกันดีว่า หุ่นยนต์ถูกนาใช้บ่อยครัง้ เพื่อให้ทาภารกิจต่าง ๆ ที่มีความยากหรืออันตรายสาหรับมนุษย์หรืองานที่ตอ้ งการ
ความสม่าเสมอ ยิ่งไปกว่านัน้ ในปั จจุบนั การเรียนรูข้ องเครือ่ ง (ML) ถูกนามาใช้เพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ดีและแน่นอนในการสร้าง
หุน่ ยนต์ที่ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมได้ ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึง 5 อุตสาหกรรมที่นาวิทยาการหุน่ ยนต์ไปใช้ประโยชน์ [16]
3.4.1 การดูแลสุขภาพ (Healthcare)
AI และ Robotics ถูก น ามาใช้ป ระโยชน์ใ นอุต สาหกรรมการดูแ ลสุข ภาพ โดยแท้จ ริง แล้ว อุต สาหกรรมนี ไ้ ด้ร ับ
ประโยชน์อย่างมากที่สดุ จากเทคโนโลยีทงั้ สอง เช่น เป็ นผูช้ ่วยในการผ่าตัด ช่วยในด้านการฟื ้ นฟู หรือ การฝึ กซ้อมในการรักษา
โรค ซึง่ ทาให้การรักษาและดูแลสุขภาพ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
ตัวอย่างเช่น ระบบการผ่าตัด da Vinci [16] ซึ่งเป็ นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ที่ใช้ประโยชน์การเคลื่อนที่ของแขนกลเพื่อ
ควบคุมเครื่องมือที่อยู่ภายในร่างกายผูป้ ่ วยที่มีขนาดเล็กอย่างแม่นยา การผ่าตัดด้วยตัวช่วยนีอ้ นุญาตให้ใช้ในขัน้ ตอนในการ
ผ่าตัดอวัยวะบางอย่างที่โรคมีการลุกลามหรือแพร่กระจายโรคน้อยที่สดุ เช่น หัวใจ, ลาไส้ใหญ่, นารีเวช, หัวและคอ, กระดูกสัน
หลัง และ ระบบทางเดินปั สสาวะ การพัฒนาเหล่านีท้ าให้ขนั้ ตอนการผ่านมีประสิทธิ ภาพดีขนึ ้ มากและสะดวกสบายสาหรับ
แพทย์ผรู้ กั ษา
อีกหนึ่งตัวอย่าง สาหรับผูป้ ่ วยผูซ้ ึ่งได้รบั บาดเจ็บจากโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) หรือได้รบั บาดเจ็บที่ไขสันหลัง
(Spinal cord) หรือ เป็ นอัมพาต (Paralysis) Robotic exoskeletons (อุปกรณ์สวมใส่ สาหรับการเป็ นแขนขา เป็ นเสมือนโครง
กระดูกสาหรับคน) สามารถช่วยเหลือและแนะนาผูป้ ่ วยในระหว่างการฟื ้ นฟูได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ หุน่ ยนต์เครือ่ งยกสามารถ
ช่วยพยาบาลยกผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถเคลือ่ นที่หรือผูส้ งู อายุได้ หุน่ ยนต์บาบัดโรคและมีความเป็ น มิตร เช่น Paro สามารถปลอบใจ
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิ ตด้วยระบบที่ประกอบด้วย เซนเซอร์ (Sensors) ไมโครโฟน (Microphones) และกล้อง
ถ่ายภาพ (Cameras)
3.4.2 การเกษตร (Agriculture)
เพื่อเพิ่มผลผลิตในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยรวมมีค่าลดลง อุตสาหกรรมเกษตรกาลัง ทางานกันอย่างแข็งขันเพื่อรับเอา
รู ปแบบที่แตกต่างกันของเทคโนโลยีห่นุ ยนต์มาใช้งาน ชาวไร่ ชาวนา (Farmers) พร้อมที่จะใช้รถแทรกเตอร์ (Tractors) และ
เครือ่ งเก็บเกี่ยว (Harvesters) ซึง่ ถูกนาทางด้วยตัวมันเองโดยใช้ GPS
เมื่อไม่นานมานี ้ มีการทดลองใช้งานระบบอิสระ (Autonomous systems) เพิ่มมากขึน้ ซึ่งระบบนีส้ ามารถทางานได้
อย่างอัตโนมัติ สาหรับการตัดแต่งต้นไม้ (Pruning), การตัดต้นไม้ (Thinning), การตัดหญ้า (Mowing), การพ่นนา้ (Spraying)
และการกาจัดวัชพืช (Weed) นอกจากนี ้ เทคโนโลยี เซนเซอร์ยงั ถูกนามาใช้ประโยชน์เพื่อจัดการศัตรู พืชและโรคต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ (Crops) อีกด้วย

3.4.3 การเตรียมอาหาร
เร็ว ๆ นี ้ เทคโนโลยีห่นุ ยนต์จะใช้ประโยชน์ได้ในห้องครัว หุ่นยนต์อตั โนมัติที่ฉลาด เช่น หุ่นยนต์ Moley จะสามารถ
เตรียมและปรุงอาหารได้จานวนร้อย ๆ รายการในห้องครัวของที่บา้ นได้ หุน่ ยนต์พอ่ ครัวจะถูกควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนและทันที
ที่ตวั ควบคุม (Controller) เลือกสูตรหรือวิธีปรุ ง รวมทัง้ จัดเตรียมภาชนะบรรจุและเตรียมส่วนผสมไว้ลว่ งหน้าแล้ว หุ่นยนต์จะ
สามารถปรุงอาหารที่ถกู กาหนดไว้ลว่ งหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หุ่นยนต์ Moley กาลังพัฒนาครัวหุ่นยนต์ในรุ ่นที่เหมาะสาหรับผูบ้ ริโภค อีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุม เครื่องล้างจาน
อัจฉริยะและตูเ้ ย็นแบบ Built-in
3.4.4 อุตสาหกรรมการผลิต
วิทยาการหุน่ ยนต์กาลังถูกใช้ในมุมมองต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
ขณะที่ค่าใช้จ่ายการผลิต ลดลง คล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมการดูแ ลสุขภาพ หุ่นยนต์จานวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต
ร่วมมือกับคนงานเพื่อภาระกิ จที่ซับซ้อน หรือน่าเบื่อ หรือต้องทาซา้ ภายใต้การแนะนา (Guidance) และการควบคุมของ
คนงาน
การใช้งานหุน่ ยนต์เหล่านี ้ ความแม่นยามีคา่ มากกว่าความเร็ว และยังมีความสามารถในการถูกโปรแกรมใหม่สาหรับ
งานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีขนาดและความซับซ้อนของงานที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิตด้วยหุ่นยนต์กาลังมี
ความปลอดภัยที่สงู ขึน้ สาหรับการใช้งาน การที่มีกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์และความสามารถในการปิ ดตัวแบบอัตโนมัติ ทาให้
หุน่ ยนต์ตระหนักและหลีกเลีย่ งมนุษย์ในที่ทางานได้
3.4.5 การทหาร (Military)
ในภาคความปลอดภัยสาธารณะและการทหาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุน่ ยนต์ถกู นาไปประยุกต์ใช้งานในหลาย ๆ พืน้ ที่
พืน้ ที่หนึง่ ที่มองเห็นได้ในระดับสูงจะเลือกใช้โดรน (Drones) เพื่อการตรวจตราและสนับสนุนการปฏิบตั ิการในสนามรบ
โดรนทางทหารจะทาการบินเหนือพืน้ ที่ที่เกิดสงครามหรือเกิดข้อพิพาท, ในสถานการณ์ที่มีตวั ประกัน และในสภาวะที่
มีภยั พิบตั ิที่เกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ เพื่อให้สามารถประเมินระดับที่อนั ตรายที่เกิดขึน้ , จัดหาทหารและผูต้ อบกลับเป็ นกลุม่
แรก ๆ ด้วยข่าวสารแบบเวลาจริง (Real-time) โดรนต่าง ๆ กาลังปฏิวตั ิการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ เพราะพวกมันสามารถเข้าถึง
พืน้ ที่อนั ตรายด้วยความเร็วและความแม่นยาที่สงู ขึน้ โดยไม่ทาให้มนุษย์ตกอยูใ่ นอันตราย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์พร้อมแล้วที่นาไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์หลาย ๆ แห่ง ขณะที่
เทคโนโลยีทางหุน่ ยนต์มีราคาที่ถกู ลงมาก อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับหุน่ ยนต์จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ
สาหรับลูกค้า ด้วยความสามารถที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราในรูปแบบที่นบั ไม่ถว้ น

3.5. ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)
ในปั จจุบนั ยานยนต์ไร้คนขับหลากหลายประเภท ได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก ทาให้มีการแข่งขันพัฒนากันอย่าง
มากมาย เช่น รถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก เรือ เรือดานา้ และโดรนที่เครือ่ งยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัติ

จากศาสตร์ทงั้ 5 สาขาที่ได้กล่าวข้างต้น เราจะพบว่า การเรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องมี บทบาทที่สาคัญในการบรรลุถึง AI ดัง
แสดงความสัมพันธ์ในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาที่สาคัญต่าง ๆ ในปั ญญาประดิษฐ์

4. สรุป
AI ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเครื่องจักรที่มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ มีความสามารถในการทาความเข้าใจและการ
เรียนรูอ้ งค์ความรูต้ า่ ง ๆ เช่น การรับรู ้ การเรียนรู ้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่าง ๆ สามารถทางานแทนมนุษย์ได้ทงั้ ในงาน
ที่ตอ้ งการความสม่าเสมอ หรืองานที่มีความยากซับซ้อนและอาจที่มีอนั ตรายต่อชีวิต
AI บรรจุไปด้วยศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เช่น การเรียนรูข้ องเครือ่ ง (ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), วิทศั น์
(Vision), หุน่ ยนต์ (Robotics) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เป็ นต้น
ในปั จจุบนั AI มีการพัฒนาที่รวดเร็วและก้าวหน้าเป็ นอันมาก จึงถูกนามาใช้พฒ
ั นาการทางานหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง การแพทย์ อาหารและการบริการ การทหาร ธนาคาร และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การนา AI มาใช้งานในด้านต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทาให้ตอ้ งมีการปรับตัว
ทาความเข้าใจถึงสิง่ ใหม่ ๆ ที่กาลังเกิดขึน้ และใช้งานมันให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถกู ต้อง
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