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 ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
  ๑.๑ ความจ ากัดความของ AI 
  เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI” นั้น บุคคลที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ คือ John 
McCarthy (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ต) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการประชุมเพ่ือการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๕๖ และให้ค านิยามของ AI ไว้ว่า “The Science and 
Engineering of making intelligent machines” ซึ่ ง มี ค ว าม ห ม าย ว่ า  “AI คื อ  วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งการสร้างเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด”  
  เมื่อพิจารณารอบตัวเรา ตัวอย่างของ AI ที่พบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน คือ Facebook และ 
Google เป็นต้น อันเกิดจากการรวบรวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายทั่วโลกมาประมวลผล และตัวอย่างที่
เห็นได้ คือ Google Translate ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขึ้นมาเพ่ือใช้ในการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปเป็น        
อีกภาษาหนึ่ง ที่เมื่อก่อนนั้นค าแปลที่ได้จะขาดความแม่นย า แต่ปัจจุบันค าแปลที่ได้มีความแม่นย ามากขึ้น   
เรื่อย ๆ และมีจ านวนภาษาให้เลือกมากขึ้น อันเนื่องมาจากการน าเอาค าหรือประโยคที่เราป้อนเข้าไป         
เพ่ือท าการแปล จากผู้ใช้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ครั้ง ในระยะเวลานานขึ้นเรื่อย ๆ มันจะท าการรวบรวม    
ข้อมูลเหล่านี้ไว้พัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดเพ่ิมขึ้น ท าให้ภาษาหรือผลลัพธ์ที่ได้นี้มีความแม่นย าและเก่ง     
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่แน่ว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า Google Translate นี้อาจจะฉลาดกว่านักแปลที่เก่งที่สุด      
ก็เป็นได ้
  อนึ่ง แม้แต่ CEO ของ Google เองก็ยอมรับว่าแทบจะทุกเทคโนโลยีของ Google นั้น มีการ
น าเอา AI มาใช้ 
  ๑.๒ ประเภทของ AI  
  AI มีทั้งหมด ๓ ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ  
   ๑.๒.๑ Narrow AI คือ AI ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ      
โดยจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากความสามารถของมันได้ ตัวอย่างที่เห็นทั่วไป เช่น 
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การเล่นเกมส์หมากลุก หรือการอ่านฟิล์มเอกซเรย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนา AI ไปจนสามารถเอาชนะ
นักเล่นหมากลุกระดับแชมป์ โลกได้  แต่หากให้  AI ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือหมากลุกไปเดินหมากล้อม             
มันจะไม่สามารถแก้ปัญหาการเดินหมากล้อมได้ และในทางกลับกันหากให้ AI ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือหมากล้อม 
ไปเดินหมากลุก มันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาการเดินหมากลุกได้เช่นกัน ซึ่ง AI ในปัจจุบัน ยังอยู่ที่การเป็น 
Narrow AI  
   ๑.๒.๒ General AI คือ AI ที่สามารถคิดได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถตัดสินใจได้
เหมือนมนุษย์  
   ๑.๒.๓ Super AI คือ AI ที่มีความฉลาดกว่ามนุษย์ ซึ่งหาก AI พัฒนามาถึงระดับนี้         
จะเรื่องที่น่ากลัวมาก เนื่องจากมันอาจแทนที่มนุษย์ได้ แต่ทั้งนี้ การที่ AI จะสามารถแทนที่มนุษย์ในทุก ๆ เรื่อง
ได้ในตอนนี้ยังเป็นไปได้ยาก เพราะปัจจุบัน AI ยังคงอยู่ที่ประเภทแรก คือ Narrow AI ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ
เรื่อง ยังไม่สามารถพัฒนาไปถึง General AI ได้ กล่าวคือ ยังไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่จะสามารถเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ สามารถคิดและตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ 
   อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมนุษย์ก าลังพัฒนา AI ให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้นเป็น General AI และ
เมื่อใดก็ตามที่มันพัฒนาไปถึงขั้นนั้น และพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จนฉลาดกว่ามนุษย์กลายเป็น Super AI นั่นคือ
สิ่งที่น่ากลัว  
  ๑.๓ วิวัฒนาการและแนวทางการพัฒนาของ AI  
  เห็นได้ว่าประเด็นเกี่ยวกับ AI เพ่ิงได้รับความสนใจอย่างขวางเมื่อไม่นานมานี้ แต่ความจริงแล้ว AI 
ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงมานานแล้วเมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๙๗ แต่เนื่องจากในช่วงนั้น
ด้วยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน ท าให้ AI ไม่สามารถพัฒนาไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้   
  ต่อประเด็นที่ว่า เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั้น ท าให้สามารถสรุปวิวัฒนาการตามล าดับได้ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ด้วยการวิ่งโปรแกรมด้วยชิปหลาย ๆ ตัวต่อ ๆ กันไปแบบขนาน (cheap parallel 
computation) ที่อาจกล่าวได้ว่าการที่ AI ถูกพัฒนาความสามารถจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเพราะนักเล่นเกมส์ 
เนื่องจากลักษณะและรูปแบบของเกมส์ได้ถูกพัฒนาให้ภาพที่แสดงออกมามีความเสมือนจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ  
   ๑.๓.๒ ข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลในปริมาณมหาศาล (big data) ที่เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วโลก  
   ๑.๓.๓ better algorithm เป็นอัลกอริทึมท่ีถูกพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (computer science) ไดช้ื่อว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในข้อนี้ 
  ปัจจุบัน AI สามารถพัฒนาต่อไปโดยค าสั่งของมนุษย์ อย่างไรก็ดี หากย้อนกลับไป ในเรื่อง       
ของแนวทางการพัฒนา AI นั้น ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า AI หยุดพัฒนาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น สาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งในที่นี้ คือ การที่มนุษย์ยังติดอยู่กับการวางกฎเกณฑ์ในการจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เนื่องจาก
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กฎ (rules) นั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก และการจะให้ AI ฉลาดโดยการใส่กฎที่มีอยู่จ านวนมากนี้ลงไปเหมือน
มนุษย์เป็นเรื่องท่ีท าไดย้ากมาก จึงท าให้ AI พัฒนาต่อไปได้ยากในยุคนั้น 
  ดังนั้น การให้ความรู้แก่ AI หรือคอมพิวเตอร์ด้วยการเพ่ิมข้อมูลลงไป และมีการลงโทษในกรณี      
ที่มีการแสดงผลออกมาผิดพลาด เพ่ือให้ AI รู้ว่าท าผิดและให้แก้ไขไม่ให้ผิดซ้ า ท าให้ความผิดพลาดลดลง และ
เกิดความแม่นย ามากขึ้นเรื่อย ๆ  
  อนึ่ง ตาม Polanyi’s Paradox มีค ากล่าวว่า “มีหลายเรื่องที่เรารู้มากกว่าที่เราจะสามารถ
อธิบายได้” ซึ่งท าให้รู้ว่า เราไม่สามารถอธิบายทุกอย่างที่เรารู้ได้  เช่น หากถามว่าจะปั่นจักรยานอย่างไรให้ดี 
เราสามารถตอบได้แต่เรารู้มากกว่าสิ่งที่เราสามารถอธิบายออกไป และตาม Moravec’s Paradox มีค ากล่าว
ว่า “บทเรียนส าคัญที่ ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับ AI คือ ปัญหายาก ๆ เป็นเรื่องง่าย และปัญหาง่าย ๆ            
เป็นเรื่องยาก สิ่งที่ เป็นเรื่องยากของมนุษย์เป็นเรื่องง่ายของคอมพิวเตอร์  และสิ่งที่ เป็นเรื่องยากของ
คอมพิวเตอร์กลับเป็นเรื่องง่ายส าหรับมนุษย์” เช่น การยกขวดน้ าขึ้นมาดื่ม เป็นต้น  
  ๑.๔ กลไกการท างานของ AI 
  ปัจจุบันวิธีการท างานของ AI คือ การใช้ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ โดยมีมนุษย์เป็นผู้สอน ทั้งนี้ 
มนุษย์น าความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทมนุษย์ในเรื่องของความจ ามาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานของ AI ด้วยการใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะ ๆ เช่น การให้ AI จดจ าใบหน้าของมนุษย์ด้วยการดูภาพหน้ามนุษย์
คนหนึ่งซ้ า ๆ กันหลาย ๆ ภาพ หลาย ๆ รอบ จนมันสามารถบอกได้ว่าภาพใบหน้าที่มันเห็นอยู่นั้นเป็นใบหน้า
ของใคร ซ่ึงเรียกวิธีการท างานนี้ว่า Deep Leaning  
 ในการนี้ Alan Turing (นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ได้คิดค้นการทดสอบ
ของทัวริง (Turing Test) คือ การทดสอบความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ว่าท าได้ดีใกล้เคียงมนุษย์แล้ว
หรือไม่ โดยมีวิธีการทดสอบ คือ ให้ผู้ตัดสินสนทนาพูดคุยกับคนและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มี AI 
ประเภทใดที่ผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ แม้กระทั่ง Sophia ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปลักษณ์
คล้ายคลึงกับมนุษย์ สามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ ก็ยังไม่ผ่านการทดสอบนี้ เนื่องจาก การที่จะผ่านการ
ทดสอบนี้ได้ ปัญญาประดิษฐ์นั้นจะต้องมีความฉลาดเทียบเคียงมนุษย์โดยสามารถนึกคิดและตัดสินใจได้  
เหมือนมนุษย ์
  ๑.๕ การน า AI ไปใช้ประโยชน์  
  ปัจจุบันมีการน า AI ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้น 
ยังมีการน า AI ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องดังต่อไปนี้  
   ๑.๕.๑ การรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์ (vision) ด้วยความสามารถในการจดจ า
ใบหน้า (DeepFace) ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า AI มีความแม่นย าในการจดจ าใบหน้าของมนุษย์สูงถึง ๙๗ 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนมนุษยมี์ความแม่นย าในการจดจ าใบหน้ามนุษย์ ๙๖ เปอร์เซ็นต ์
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   ๑.๕.๒ การวินิจฉัยโรค (medical diagnosis)  ผลการทดสอบความแม่นระหว่างการตรวจ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับ AI ผลปรากฏว่าความแม่นย าของการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ๗๓ เปอร์เซ็นต์ ส่วนความแม่นย าของการตรวจวินิจฉัยโรคของ AI คือ ๙๒ เปอร์เซ็นต ์
   ๑.๕.๓ การคมนาคม (transportation) มีการน าเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการผลิตรถยนต์     
ไร้คนขับ (driverless cars or, autonomous cars) เช่น รถยนต์เทสล่า (Tesla) ที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ  
   ทั้งนี้ ระบบอัตโนมัตินี้มีทั้งหมด ๕ ระดับด้วยกัน ซึ่งระดับที่ ๑ - ๒ เป็นระดับที่เริ่มมีการ
ท างานคล้ายอัตโนมัติ และระดับที่ ๓ ที่รถสามารถขับเคลื่อนเองได้แต่ยังต้องมีมนุษย์นั่งไปด้วยเพ่ือควบคุม 
ส่วนระดับที่ ๔ คือ ระดับที่รถสามารถขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ โดยไม่มีต้องมีมนุษย์ไปควบคุม แต่ในระดับนี้ก็
ยังจ ากัดอยู่ในพ้ืนที่ที่สภาพแวดล้อมเป็นทางราบเรียบหรือพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (มีบางบริษัทที่โฆษณาว่า
รถของตนอยู่ในระดับนี้) และระดับที่ ๕ คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้โดยปราศจากคนขับโดยสิ้นเชิง      
ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของโลกเราถือว่ายังอยู่ในระดับที่ ๓ เท่านั้น  
   ๑.๕.๔ ด้านภาษา ได้แก่ ความสามารถในการแปลภาษาที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่นอกเหนือไปจาก Google Translate แล้ว ยังมี Siri ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน       
ที่ปัจจุบันมีความฉลาดและแม่นย ามากขึ้น จากเมื่อก่อนที่ปรากฏข้อผิดพลาดอยู่เยอะ ปัจจุบันมีความแม่นย า
ถึง ๙๙ เปอร์เซ็นต์ และมีภาษาให้เลือกมากขึ้น ทั้งนี้ ที่มันฉลาดและมีความแม่นย ามากขึ้น เพราะมีคนพูด
ประโยคใส่มันเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในท านองเดียวกันกับเทคโนโลยีที่ใช้         
ใน Amazon Alexa เป็นต้น  
   อนึ่ง เทคโนโลยีเหล่านี้ เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยเริ่มจากความสามารถในการจดจ าค า         
หรือประโยค ความสามารถในการแปลที่มีความหลากหลายของภาษา ท าให้สามารถน าไปใช้อ านวย        
ความสะดวกในการติดต่อสื่อได้ ท าให้ AI ค่อย ๆ เรียนรู้และเข้าใจหลักภาษามากขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อมีเอกสาร
ใดเข้ามา มันสามารถบอกได้ว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารประเภทใด  
   ๑ .๕ .๕  ด้ านกฎหมาย กล่ าวคื อ  มี การน าเทคโน โลยี  AI ไป ใช้ ในด้ านกฎหมาย                
ด้วยวัตถุประสงค์จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการระบุค าถามและรายละเอียดลงไป  แล้ว
ปล่อยให้ AI ท าการประมวลผลเพ่ือให้ค าตอบออกมา โดยมนุษย์ไม่ต้องไปปรึกษาทนายความหรือนักกฎหมาย
อีกต่อไป ซ่ึงมีข้อน่าคิดว่า หากมีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างแพร่หลาย กรณีอาจท าให้นักกฎหมายตกงานได้ 
   ๑.๕ .๖ ด้ านการออกแบบ โดยการใช้  AI แสดงผลการออกแบบสิ่ งที่ เราต้องการ            
โดยเราเป็นผู้ก าหนดรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และปริมาณการรองรับน้ าหนัก แล้ว AI       
จะท าการประมวลผลและออกแบบสิ่งนั้นออกมา ซึ่งบางครั้งสิ่งที่ AI ออกแบบมาอาจแตกต่างไปจากชนิด    
หรือประเภทของสิ่งที่เราต้องการ เช่น ให้ออกแบบเก้าอ้ี แต่แบบที่ออกมาเป็นรถยนต์ หรือไม่ก็ออกแบบมาเป็น
เก้าอ้ีที่มลีักษณะคล้ายรถยนต์ เป็นต้น  



๕ 

 

 
   ๑.๕.๗ เกมส์การแข่งขัน  
   ในการแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ เช่น หมากลุกและหมากล้อม จะมีความซับซ้อนในการเดินหมาก 
ซึ่งหมากล้อมจะเล่นยากกว่าหมากลุก และเมื่อสอบถามไปยัง L. Sedols (แชมป์โลกหมากล้อม ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙) ว่าจะต้องเล่นหมากลุกอย่างไรให้ชนะ เขาตอบกลับมาท านองว่า เขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่เขา
สามารถเล่นให้ดูได้ ซึ่งตรงกับที่กล่าวมาในส่วนของวิวัฒนาการและแนวทางการพัฒนาของ AI ข้างต้นว่า        
มีหลายเรื่องที่เรารู้มากกว่าที่เราจะสามารถอธิบายได้ ท าให้มีการน า AI มาใช้ในการแข่งขันเกมส์เหล่านี้      
โดยเริ่มพัฒนาจากการตั้งคู่แข่งที่ เป็น AI ขึ้นมา แล้วให้มันแข่งขันกันเอง และเมื่อใดที่มันเดินหมากผิด          
จะมีการท าให้มันรู้ว่ามันเดินหมากผิด ต้องท าการแก้ไขและค่อย ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ ลดความผิดพลาดลงไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันมันสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้  
   นอกจากนี้ ในรายการเกมส์โชว์ มีการน าแชมป์ในการแข่งขันรายการสองคนมาแข่งขัน    
ตอบค าถามกับ AI ผลปรากฏว่า AI สามารถเอาชนะแชมป์ทั้งสองคนได้ 
   ๑.๕.๘ การขายปลีก  
   ปัจจุบันมีการน า AI มาใช้ในการซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต ท าให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เหล่านี้  ไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานรับจ่ายเงินหรือแคชเชียร์ประจ าร้านอีก เนื่องจากเมื่อผู้ซื้อเดินเข้ามาจับจ่าย
สินค้า ทันทีที่หยิบสินค้าออกมาจากชั้นวางสินค้า AI จะดึงข้อมูลมาทันทีว่ามีการหยิบสินค้าอะไรไป จ านวน
เท่าใด และราคาเท่าใด โดยอาจมีการผูกบัญชีของผู้ซื้อไว้กับบัตรเครดิตเพ่ือช าระเงินได้อัตโนมัติ  ท าให้เกิด         
ความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


