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AI

วิธีการท�ำให้คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถคล้ายมนุษย์

โนโลยี ที่ มี ก ารพู ด ถึ ง กั น มากในปี 2017 ว่ า เป็ น
เทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคตที่ ม าแรงในยุ ค นี้ กั บ การ
พัฒนาการมาหลายสิบปีต่อเนื่อง และเป็นเรื่องที่ก�ำลังได้รับความ
สนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Google, Facebook, Amazon หรือ Apple
ต่างก็ให้ความสนใจน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ และวันนี้เราจะน�ำผู้อ่าน
ทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับเทคโนโลยีนี้กัน
เจ้าเทคโนโลยีแห่งอนาคตตัวนี้ มีชื่อว่า AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยิน และคุ้นๆ หู
กันมาบ้าง AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการท�ำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์
หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ คือโปรแกรม Software ต่างๆ ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้หรือมี
ปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า
ปัญญาประดิษฐ์ ค�ำนิยาม AI ตามความสามารถที่มนุษย์ต้องการ
แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. การกระทำ�คล้ายมนุษย์ Acting Humanly

การสร้างเครื่องจักรที่ท�ำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปัญญาเมื่อ
กระท�ำโดยมนุษย์
➠

สื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ ตัวอย่างคือ การแปลงข้อความเป็นค�ำพูด และ การแปลง
ค�ำพูดเป็นข้อความ
➠ มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เช่น คอมพิวเตอร์รบ
ั ภาพ
ได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วน�ำภาพไปประมวลผล
➠ เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ
อย่างการ ดูดฝุ่น เคลื่อนย้ายสิ่งของ
➠ เรี ย นรู ้ ไ ด้ โดยสามารถตรวจจั บ รู ป แบบการเกิ ด ของ
เหตุการณ์ใดๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
➠

2. การคิดคล้ายมนุษย์ Thinking Humanly

กลไกของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
➠ ก่อนที่จะท�ำให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่า
มนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของ
มนุษย์เป็นศาสตร์ดา้ น Cognitive science เช่น ศึกษาโครงสร้างสาม
มิติของเซลล์สมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิด ซึง่
จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า มนุษย์เรา คิดได้อย่างไร
➠
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3. คิดอย่างมีเหตุผล Thinking rationally

การศึกษาความสามารถในด้านสติปัญญาโดยการใช้
โมเดลการค�ำนวณ
➠ การศึกษาวิธีการค�ำนวณที่สามารถรับรู้ ใช้เหตุผล และ
กระท�ำ
➠ ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาค�ำตอบอย่างมีเหตุผล
เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ
➠

4. กระทำ�อย่างมีเหตุผล Acting rationally

การศึกษาเพื่อออกแบบโปรแกรมที่มีความสามารถใน
การกระท�ำ หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่มีปัญญา
➠ พฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
➠ การเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น โปรแกรมเล่นเกม
หมากรุก ที่จะท�ำให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้
➠

ตัวอย่างงานด้าน AI (เอไอ) ปัญญาประดิษฐ์

การวางแผน และการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ Autonomous planning and scheduling ตัวอย่างที่ส�ำคัญคือ โปรแกรม
ควบคุมยานอวกาศระยะไกลขององค์การ NASA
➠ Game playing เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Deep Blue
(ดีพบลู) ของบริษัทไอบีเอ็ม เป็นโปรแกรมเล่นเกมหมากรุก สามารถ
เอาชนะคนทีเ่ ล่นหมากรุกได้เก่งทีส่ ดุ คือ Garry Kasparov (แกรี่ คาส
ปารอฟ) ด้วยคะแนน 3.5 ต่อ 2.5 ในเกมการแข่งขันหาผู้ชนะระดับ
โลก เมื่อปี ค.ศ.1997
➠ การควบคุมอัตโนมัติ Autonomous control เช่น ระบบ
ALVINN : Autonomous Land Vehicle In a Neural Network
➠

เป็นระบบโปรแกรมทีท่ ำ� งานด้านการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์
Computer vision system โปรแกรมนี้จะได้รับการสอนให้ควบคุม
พวงมาลัยให้รถแล่นอยู่ในช่องทางอัตโนมัติ
➠ การวินิจฉัย Diagnosis เป็นการศึกษาเรื่องสร้างระบบ
ความรู้ของปัญหาเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์ของระบบนี้คือท�ำให้เสมือนมีมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้
ค�ำปรึกษา และค�ำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
➠ หุน
่ ยนต์ Robotics เช่น หุน่ ยนต์ ASIMO, หุน่ ยนต์จวิ๋ ช่วย
ในการผ่าตัด
➠ การแก้โจทย์ปัญหา Problem solving เช่น โปรแกรม
PROVERB ที่แก้ปัญหาเกมปริศนาอักษรไขว้ ซึ่งท�ำได้ดีกว่ามนุษย์

ตัวอย่าง AI ในโลกของภาพยนต์

ภาพยนต์เรื่องต่างๆ เช่น Terminator, Surrogates, iRobot
หรือ Minority Report เป็นต้น จะได้เห็นการท�ำงานของหุ่นยนต์ที่มี
ปัญญาที่คิดได้เอง และสามารถท�ำงานแทนมนุษย์ได้ทั้งดีหรือไม่ดี

สรุป

AI นั้นถูกเอามาใช้ในงานแทนมนุษย์หลายอย่าง เช่น Call
Center ต่างๆ เพื่อลดการใช้แรงงานคน และสร้างความพึงพอใจให้
กับลูกค้า แต่อนาคต AI จะสามารถมาแทนการท�ำงานที่ซับซ้อนของ
คนได้แน่นอน เช่น การวางแผน การท�ำกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การสร้างเนื้องาน Content ต่างๆ ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะปรับตัว และ
เรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นั้นจะมีความส�ำคัญมากต่อธุรกิจ
ในอนาคต และท�ำให้ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบนั้นอย่างแน่นอน
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