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AI

(Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เริ่มที่จะ
เปลี่ ย นแปลงภาพของอ� ำ นาจในโลกของอุ ต สาหกรรม
สติปัญญาในการควบคุมรถยนต์นั้น AI ส�ำหรับการขับเคลื่อนรถยนต์
ก็เข้ามาควบคุมเครื่องจักรแทน ในโลกของการเงิน ที่มีการใช้ IT ไป
ก่อนหน้านีแ้ ล้ว ในปัจจุบนั AI ก็เข้ามาควบคุมคน ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ของตะวันตก เริ่มเข้าใจพลังของ AI มากขึ้นทุกที ก้าวล�้ำบริษัทญี่ปุ่น
ไปมาก สงครามการใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรม เริ่มร้อนระอุขึ้นทุกที
อย่างไรก็ตาม ถ้าถามว่า AI นั้นหมายถึงอะไรกันแน่ ก็มักจะ
ให้ความหมายว่า ถ้าเอาสติปัญญาที่มนุษย์มีอยู่ น�ำ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้วย คอมพิวเตอร์ ไม่วาจะเป็นรูปแบบอะไร ก็เรียกว่า AI จึง
ไม่มคี ำ� จ�ำกัดความทีช่ ดั เจน ท�ำให้มผี ลิตภัณฑ์จำ� นวนมาก เรียกชือ่ ตัว
เองว่า AI แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญนัน้ ก็คอื มีกลไกการเรียนรูห้ รือไม่ จากการเรียน
รู้ข้อมูลมหาศาล AI ก็จะสั่งสมความสามารถในการตัดสิน และเข้าสู่
ขอบเขตที่มนุษย์เท่านั้นที่ท�ำได้มากขึ้นทุกที และในเรื่องความรวดเร็ว
ในการจัดการ ก็เริ่มเป็นศัตรูกับมนุษย์ขึ้นด้วย
Impact 3 ประการที่ส�ำคัญต่อการบริหารธุรกิจ นั่นคือ
1. การจัดระเบียบของอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงอย่าง
มหันต์ นั่นหมายถึง มีการใช้ AI เป็นอาวุธ สร้างพลังใหม่ๆ ขึ้น กลุ่ม
พลังเดิมที่ไม่สามารถตอบสนองได้ ก็จะจมดิ่งไป ยอดขายซึ่งเป็น

สิ่งจัดล�ำดับ ก็เริ่มไม่มีความหมาย สติปัญญาที่ใช้ในการขับรถยนต์
นั้นคือ AI ผู้ผลิตที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของ
บริษัท IT
2. การเปลี่ยนบทบาทของเครื่องจักรกับมนุษย์ AI ซึ่งเริ่มมี
ความสามารถในการตัดสินใจ เริ่มจะมาแยกงานของมนุษย์มากขึ้น
AI ที่สามารถท�ำงานไม่หยุดยั้งด้วยต้นทุนที่ต�่ำ ท�ำให้ในสาขาการเงิน
หรือการแพทย์ ผู้ช�ำนาญที่เคยมีรายได้สูง เริ่มถูกก�ำจัดออกไปแล้ว
3. ค�ำจ�ำกัดความใหม่ของ “ความเป็นตัวของตัวเอง” AI
พัฒนาไม่หยุดยั้ง งานที่เคยพึ่งมนุษย์ซึ่งสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยความ
เป็นตัวของตัวเอง ในแต่ละบริษัท เริ่มจะต้องมีค�ำจ�ำกัดความใหม่
นั่นคือ ผู้นั้นจะต้องมีความช�ำนาญในการท�ำงานร่วมกับ AI นั่นเอง
นี่คือค�ำบอกกล่าวว่าในหน้างานหน้าสุดของการผลิตหรือโลจิสติกส์
นั้น จะต้องใช้ประโยชน์ AI ให้ได้มากที่สุด
ในญี่ปุ่น “อาจารย์” ที่เป็นเลิศคือ ไพ่ใบสุดท้ายของญีปุ่น AI
ไม่เพียงแต่ทำ� ลายเท่านัน้ แต่เป็นโอกาสอันดีทจี่ ะสร้างค�ำจ�ำกัดความ
ขึ้นใหม่ส�ำหรับงานที่ท�ำได้ด้วยมนุษย์เท่านั้น ดังนั้น ในขณะที่หน้างาน
การผลิต ยังคงหลงเหลือ “อาจารย์” ที่เป็นเลิศอยู่ หากได้ท�ำให้ AI มี
ประโยชน์สูงสุด นั่นคือ หนทางรอดของบริษัทญี่ปุ่น
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ตัวอย่างของยางรถยนต์บริดจ์สโตน ปัจจุบนั ทีโ่ รงงานฮิโกเนะ
ที่เป็นฐานการผลิตยางรถยนต์ วันละ 53,000 เส้น เริ่มมีการปฏิวัติ
โดย AI นั่ น คื อ ระบบขึ้ น รู ป ยางที่ น� ำ เข้ า มาเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ชื อ ว่ า
“EXAMATION” ซึ่งระบบนี้คือ ใช้ AI ในการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
“ความกลม” ของยางให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพการ
ผลิต ก็เพิ่มขึ้น 2 เท่า การที่จะท�ำให้ยางกลมนั้น เป็นสิ่งยากอย่างยิ่ง
จึงต้องมีเทคโนโลยีที่สูงมาก กระบวนการขึ้นรูปนั้น ก็คือ การน�ำเอา
วัสดุทปี่ ระกอบด้วย ยาง หรือลวดเหล็กกล้า 10-20 ชนิด เข้ามาพันเข้า
กับ drum หากมาประกอบเส้นศูนย์กลางของวัสดุ เช่น tread จะท�ำให้
ยางเอียงได้ ท�ำให้สว่ นปลายของยางทัง้ สองด้านเกิดรอยต่อกันขึน้ หรือ
ท�ำให้ความยาวนั้น ไม่เท่ากัน เกิดเป็นขั้นขึ้น ยิ่งท�ำให้ขาดความกลม
ที่แท้จริง หากเอายางรถดังกล่าวนี้ ไปใส่กับล้อรถ จะท�ำให้เกิดการ
เคลื่อนไหวขึ้นลงได้ ยางนั้น ถ้าร้อนก็จะอ่อน ถ้าหนาวก็จะแข็ง การ
ยืดหดนั้น มีต่างๆ มากมายขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ดังนั้น แต่เดิมจึงต้องให้
ช่างผู้ช�ำนาญ คอยดูส่วนที่จะเชื่อมกัน แล้วประกบชิ้นส่วนนั้นด้วยมือ
ในอีกด้านหนึ่ง “กระบวนการขึ้นรูปนั้น ต้องมีวัสดุทั้งหมด และข้อมูล
ทั้งหมดมารวมกัน นั่นคือ แกนกลางของการผลิตยาง” ดังนั้น หากยัง
จ�ำเป็นต้องใช้คนอยู่ การทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้ อย่าง
ก้าวกระโดดนั้น เป็นเรื่องที่ยาก
กุญแจของการแก้ไขปัญหานัน้ ก็คอื การน�ำเอา EXAMATION
เข้ามานั่นเอง คือการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ที่กระบวนการต่างๆ ท�ำการ
รวบรวมข้อมูล 2,000 หัวข้อ เช่น ต�ำแหน่ง และคุณภาพของวัสดุแต่ละ
อย่าง ท�ำการวิเคราะห์ ด้วย AI แล้วบังคับเครือ่ งจักร สามารถจะประกบ
ติดวัสดุในที่ๆ ต้องการได้อย่างละเอียดมาก สหสัมพันธ์ของข้อมูลถึง
2,000 หัวข้อนั้น จะใช้สมองมนุษย์มาคิดนั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก
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ในอีกด้านหนึ่ง หากใช้ AI มาช่วย ก็สามารถ
ประกบ tread หรือ belt ได้โดยง่าย ท�ำให้ระดับ
ความกลมนัน้ เพิม่ มากขึน้ นัน่ คือ ระบบการผลิต
ที่เรียกว่า Digital manufacturing
บริดจ์สโตนนั้น เริ่มพัฒนา EXAMATION มาตั้งแต่ปี 2008 ระบบการผลิตยาง
ส�ำหรับโรงงานนัน้ เริม่ มีวางขายอยูท่ วั่ ไป ซึง่ ค่าย
เกาหลี หรือจีน ได้เริม่ น�ำมาใช้ไปแล้ว ดังนัน้ เพือ่
ไม่ให้มกี ารแข่งขันกันเรือ่ งราคา จ�ำเป็นสิง่ ทีข่ าด
ไม่ได้ทจี่ ะต้องปฏิรปู ระบบการผลิตอย่างถึงทีส่ ดุ
จึงได้หันมาค้นคว้า วิจัย “ระบบที่เรียนรู้ และ
พัฒนาก้าวหน้าด้วยตัวเอง” จึงเกิดระบบการน�ำ
เอาข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่หน้างานมาให้
AI ท�ำการวิเคราะห์ ให้คิดวิธีการผลิตที่เหมาะ
สมที่สุด
ประเด็นปัญหาคือ Algorithm ที่ตัวเอง
คิดขึน้ มา ถูกต้องหรือไม่นนั้ AI ไม่สามารถตัดสินให้ได้ ในปัจจุบนั หาก
เพียงแต่พึ่งพา AI อย่างเดียวแล้ว “EXAMATION อาจจะก้าวหน้าไป
สูท่ ศิ ทางทีผ่ ดิ ได้” การผลิตยางรถยนต์นนั้ ไม่ได้เสร็จสิน้ ทีก่ ระบวนการ
ขึ้นรูปเท่านั้น ช่างเทคนิคที่รู้เรื่องกระบวนการก่อนหลังเป็นอย่างดี จะ
ท�ำการพิจารณาความถูกต้องของ Algorithm ในกรณีที่ไม่เหมาะสม
ก็จะต้องมีงานของการ “ให้การศึกษาเรียนรู้” ที่ขาดไม่ได้
โรงงานยางรถยนต์นนั้ ทีผ่ า่ นมา ผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถประกบ
วัสดุได้แม่นย�ำที่สุด จะเป็นกุญแจส�ำคัญในอนาคต “ช่างเทคนิคที่
สามารถพิสจู น์ความถูกต้องของการเคลือ่ นไหวของ AI” จะเป็นกุญแจ
ส�ำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริดจสโตนได้น�ำเอา EXAMATION ไปใช้ที่โรงงานในฮังการีเรียบร้อยแล้ว และมีแผนที่จะเริ่ม
ขยายผลในโรงงานในรัสเซียเร็วๆ นี้
บริษัทญี่ปุ่นจ�ำนวนมากที่ยังล้าหลังเรื่อง AI มีโอกาสจะเป็น
ผู้แพ้อย่างมาก จะฟื้นกลับมาเป็นผู้ชนะได้อย่างไร จะต้องค้นหาจุด
แข็งของบริษัทตนเอง แล้วน�ำเอา AI เข้ามาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
หรือบริการของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง Innovation ให้
เกิดขึ้น หากไม่เปลี่ยนแปลงก็จะต้องตกเป็นทาสที่ต้องพึ่งพา บริษัท
ต่างชาติที่น�ำหน้าไปด้วย AI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ TPA
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