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โต
โยต้า ได้เร่ิมใช้ AI (Artificial Intelligence) หรอืปัญญาประดษิฐ์ 

ในหน่วยงานต่างๆ เช่น การเรยีนรูด้้วยเครือ่งกลในโรงงาน และ

ได้เร่ิมทดลองปฏบิตัจิรงิในกระบวนการพ่นสเีป็นทีเ่รยีบร้อย ทีโ่รงงาน 

Takaoka ใช้กระบวนการทดลองปฏิบัติจริง โดยนำาเอา IoT (Internet 

of Things) เข้าใช้กว่า 30 ระบบ จากนั้น ก็จะนำาเอาส่วนที่ได้ผลลัพธ์

ทีส่งูขยายผลไปสูโ่รงงานทัว่โลก การนำาเอา IoT เข้ามาใช้ในโรงงานนัน้ 

เยอรมันเป็นผู้ท่ีริเร่ิมข้ึนมาก่อน จึงเป็นเหตุให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเกิด

ความหวาดหวั่น จึงต้องเร่งพัฒนาวิธีการบริหารการผลิตใหม่ๆ ขึ้น

ที่โรงงาน Takaoka ได้เริ่มนำาเอา AI เข้ามาทดลองปฏิบัติจริง

ในญี่ปุ่นเองนั้น การนำาเอา AI เข้ามาใช้จริงในโรงงานยังมีน้อยอยู่ 

หน่วยงานของโตโยต้าที่เริ่มก็คือ หน่วยงานพ่นสีตัวถัง โดยการใช้ AI 

ในการแยกสีของชิ้นส่วนซึ่งมีความแตกต่างกันแบบเล็กน้อยมาก 

ให้เหน็ได้ง่าย นอกจากนี ้ชิน้ส่วนทีเ่ป็นพลาสตกิกบัชิน้ส่วนท่ีเป็นโลหะ 

ถงึแม้จะใช้สเีดยีวกนัพ่น แต่ท่ีปรากฏออกมาจะแตกต่างกันได้ ในการ

ควบคมุคณุภาพทีล่ะเอยีดเพือ่ผสมผสานสีนัน้ แต่ก่อนต้องคอยพึง่พา

ประสบการณ์ และประสาทสัมผัสของช่างผู้ชำานาญเท่านั้น แต่ใน

ปัจจุบัน สีรถยนต์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

การผสมผสานสีนั้น ก็มีความยากลำาบากยิ่งขึ้น ในการควบคุมเกี่ยว

กับเรื่องสีอย่างเดียวเท่านั้น กล่าวกันว่า มีถึง 350 หัวข้อควบคุมเลย 

ทเีดยีว ดงันัน้ในการวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ จงึต้องใช้ประโยชน์การเรยีนรู้

ด้วยเครือ่งกล มาเพิม่คุณภาพของการพ่นสใีห้สงูขึน้ได้ การเรยีนรูด้้วย

เครือ่งกลของ AI นัน้ เป็นการนำาเอาพฤติกรรมการเรยีนรูโ้ดยธรรมชาติ

ของมนุษย์ มาเป็นกลไก ผสมผสานกับคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้

เซ็นเซอร์ ต่างๆ มารวบรวมข้อมูลปริมาณมาก แล้วทำาการวิเคราะห์ 

นำามาสร้างเป็นกติกา รูปแบบ และมาตรฐานการตัดสินใจต่างๆ

ในกระบวนการพ่นสนีัน้ ช่างผูช้ำานาญ จะนำาเอาประสบการณ์ 

เช่นการปรบัการพ่นสเีพือ่สนองตอบ ความชืน้หรอือณุหภมูท่ีิสงูตำา่ต่าง

กัน มาผสมผสานเข้ากับ AI ขอบเขตการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ด้วย

เครื่องกลนั้น มีกว้างขวาง โตโยต้านั้น มีความคิดว่าจะใช้ประโยชน์ 

ในการควบคมุสถานการณ์ เช่น การเสยีของโรบอททีใ่ช้ในการผลติด้วย 

การนำาเอา AI เข้ามาในโรงงานนัน้ อาจจะยงัมตีวัอย่างไม่มาก 

แต่ในอุตสาหกรรมอื่นก็เริ่มขึ้นแล้ว เช่น Renaissanse Electronics 

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อย่างจริงจังในโรงงานแล้ว
โตโยต้าเริ่มใช้ AI 
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ที่เป็นยักษ์ใหญ่ semi-conductor ในโรงงานอิบารากิ ใช้ AI ในการ

ตรวจจบัความผดิปกต ิFanac ใช้ Deep learning by AI ทำาการพฒันา

โรบอทอุตสาหกรรม ที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยที่คนไม่ต้องโปรแกรม

การเคลื่อนไหวล่วงหน้า  

ที่โตโยต้า ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์

จำานวนมาก ท่ีกระบวนการต่างๆ ในสายการผลิต ซึ่งทำาให้สามารถ

รวบรวมข้อมลูมหาศาลแล้วทำาการวเิคราะห์ เพิอ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตให้สูงข้ึน ทำาการสาธิตทดลอง IoT กว่า 30 ระบบ ตัวอย่างเช่น 

ในกระบวนการขึน้รูปเพรสชิน้ส่วนตวัถัง จะเป็นการป้องกัน “การแตก” 

ของแผ่นโลหะ แต่เดิมหลังจากขึ้นรูปแล้ว ต้องใช้การตรวจสอบด้วย

สายตา การค้นพบความบกพร่องนั้น ขึ้นอยู่กับสายตาของผู้ตรวจ 

แต่ละคน ในการสำารวจสาเหตุของความบกพร่อง ก็จะจำาเป็นต้อง 

ตรวจสอบวัตถุดิบหรือเครื่องจักร ทำาให้เสียเวลาอย่างมาก ดังนั้น เมื่อ

นำาเอาเซ็นเซอร์หลายๆ ตัว เข้ามาติดตั้งในกระบวนการที่จะส่งแผ่น

โลหะเข้าไปในเคร่ืองขึน้รปูเพรส จากผลการตรวจวดั สามารถพจิารณา

ตัดสินได้ว่า มีปัญหาในการเพรสหรือไม่ เพื่อให้ไม่ต้องผลิตของเสีย 

ในเครื่องขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติกที่คุณภาพสูง ก็มีการนำาเอา IoT  

เข้ามาใช้ เครื่องจักรนี้สามารถควบคุมเป็นอิสระ มีเครื่องฉีดขนาดเล็ก

รวมอยู่ 6 ตัวด้วยกัน  ในการเปลี่ยนอุปกรณ์อัตโนมัติของแม่พิมพ์ ได้

สะดวก สามารถผลติ bumper ได้หลายๆ รปูแบบในเครือ่งเดยีว บรษัิท

กำาลังพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร และตั้งเป้าหมายว่าจะขยายผล

การใช้ IoT ในเครื่องขึ้นรูป ไปยังโรงงานต่างๆ ทั่วโลก

การนำาเอา IoT มาใช้ในโรงงานของโตโยต้านั้น แบ่งออกเป็น 

4 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่ 1 ก็คือ ระบบอัตโนมัติในการรวบรวม

ข้อมลูทีล่ะเอยีดในกระบวนการผลติต่างๆ เป็นการรบัรูโ้ดยอตัโนมตัว่ิา 

มีอะไรเกิดขึ้นที่กระบวนการผลิต ขั้นที่ 2 คือ การรวบรวมข้อมูลแบบ 

real time ไม่เพียงแต่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดเท่านั้น แต่ยัง

สามารถเชือ่มต่อข้อมลูระหว่างกระบวนการได้อีกด้วย ขัน้ที ่3 เป็นการ 

“คาดล่วงหน้า” ถึงสภาพการณ์การเกิดเครื่องเสีย ความบกพร่อง 

ในเครื่อง จากข้อมูลที่ได้รับตัวอย่างเช่น ในกระบวนการเพรส มีการ

ตรวจจบัการเสยีดสขีองแม่พมิพ์ กจ็ะคาดคะเนความเสีย่งของการเกดิ

ปัญหา เพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า ขั้นที่ 4 ใช้ AI, Big data 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้สูงข้ึน ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มใหม่ โตโยต้าจะใช้ AI  

ผสมผสานกับความชำานาญของช่างผู้ชำานาญ ทำาให้สามารถวเิคราะห์ 

ตัดสิน ที่ก้าวข้ามขีดความสามารถของมนุษย์ได้ นอกจากนี้ ยังจะนำา

เอา AI ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นความถนัดของโตโยต้า 

อีกด้วย โดยให้พนักงานรุ่นใหม่ที่เริ่มมีประสบการณ์การทำางาน ได้ 

เรยีนรูเ้ก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมลู จะเพิม่จำานวนคนทีม่คีวามสามารถ

ดังกล่าวให้ได้เป็น 10 เท่าในเวลา 3 ปี 
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