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เองถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีเพียงใด
แต่ ใ นด้ า น AI แล้ ว ยั ง ล้ า หลั ง กว่ า อยู ่ ม ากใน
สภาวการณ์ที่เสียเปรียบนี้ หนทางสู่ชัยชนะของญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ที่ไหน
จากการเยื อ นบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ของศาสตราจารย์ ที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญในการวิจยั เรือ่ ง AI กล่าวไว้วา่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ห่วงส�ำหรับญีป่ นุ่
อย่างมาก เพราะบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนว่า จะท�ำอะไรกันที่เป็น
รูปธรรม ถึงแม้ว่า AI Boom จะผ่านมาแล้ว 2-3 ปี ก็ตามยังไม่เคยมี
การถกกันในเชิงลึกเกีย่ วกับเทคโนโลยีเลยแม้แต่นอ้ ย ทีผ่ า่ นมา บริษทั
ญี่ปุ่นที่ได้เริ่มน�ำเอา AI เข้ามาใช้ในโรงงาน คลังสินค้าหรือที่ร้านค้า
อย่างจริงจังเพิ่มขึ้นมากก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะว่า
บริษัทส่วนใหญ่ยังขาดความเป็นรูปธรรมว่า จะเริ่มต้นอย่างไรใน
การน�ำเอา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของบริษัทตนเอง ใน
ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศไม่ว่า จะเป็น Apple, Google,
Amazon.com, Facebook ของอเมริกา หรือ Ten cent, Alibaba ของ
จีน ซึ่งเป็นบริษัท IT ล้วนแล้วแต่น�ำเอา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของตนเองอย่างจริงจัง ส่วนบริษทั IT ซึง่ เคยสูก้ บั บริษทั อเมริกา
มาได้อย่างสูสีมาในอดีต ก็ไม่พบการริเริ่มใหม่ๆ เลย
สิ่งที่เป็นสารกระตุ้นที่ท�ำให้ AI มีการพัฒนาก็คือ Deep
learning นั่นเอง คุณลักษณะที่เป็นเลิศก็คือการท�ำให้ความละเอียด

ของการรับรู้ ปรากฎการณ์นนั้ มีสงู ขึน้ อย่างมากนัน่ เอง ซึง่ จะคล้ายกับ
ระบบ Transistor ของ semi conductor ที่เพิ่มความกว้างของ
สัญญาณ ที่ได้มีการค้นพบ ในช่วงทศวรรษ 1940 นั่นเอง ในช่วงนั้น
โซนี่ ใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก และ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต�่ำ ประสบความส�ำเร็จ นั่นคือการสร้าง transistor
radio ให้เป็นสินค้า สร้างความตื่นเต้นในโลก นอกจากนี้ ไม่ว่าชาร์ป
แคนนอน หรือคาชิโอ ก็ใช้ transistor ท�ำการพัฒนาเครือ่ งคิดเลขขนาด
เล็ก ท�ำให้มีการเจริญเติบโตระดับสูงได้ เช่นเดียวกันหากใช้ Deep
learning มาเพิ่มความละเอียดในการจดจ�ำภาพได้มากขึ้น สามารถ
ท�ำให้บริษทั ญีป่ นุ่ ซึง่ มีความถนัดอยูแ่ ล้ว สร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิด
ขึ้นได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประตูของรถยนต์ในปัจจุบัน ถ้าคนไม่
ได้มาถึงใกล้ๆ แล้ว เซ็นเซอร์ ก็ไม่สามารถท�ำงานได้ ประตูก็จะไม่เปิด
แต่ถา้ หากว่า พัฒนาเซ็นเซอร์ ทีม่ เี ทคโนโลยีจดจ�ำภาพของ AI ได้แล้ว
แล้วน�ำมาเชื่อมต่อกับโครงสร้างของประตูอัตโนมัติ อะไรจะเกิดขึ้น
ประตูก็จะเปิดได้ในระยะทางที่เหมาะสมที่สุดให้สอดคล้องกับการ
เคลื่อนไหวของคน สามารถท�ำให้สร้างประตูอัตโนมัติที่ท�ำให้คนมี
ความสะดวกสบายขึ้นมากได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่นที่ได้พัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยี
AI ก็มีให้เห็นได้ตัวอย่างเช่น ฮิตาชิ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัย AI ของ
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เยอรมัน ท�ำการพัฒนาสิ่งที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ก�ำลังสนใจ “อะไร” ก�ำลังมีความเคลื่อนไหว “อย่างไร” เทคนิคนี้
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ ประสิทธิภาพของการท�ำงานบ�ำรุงรักษา
infrastructure นอกอาคาร หรือหน้างานการผลิตที่ต้องมีการผลิต
ปริมาณน้อย หลายชนิด ได้กุญแจส�ำคัญของความส�ำเร็จนี้ก็คือ
เครือ่ งมือ (device) แบบแว่นตานัน่ เอง ท�ำการก�ำหนดวัตถุทผี่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ก�ำลังให้ความสนใจอยู่โดยดูจากความเคลื่อนไหวของลูกตน ท�ำการ
รับรู้ได้อย่างแม่นย�ำว่า นั่นคือชิ้นส่วนอะไร ตัวอย่างเช่น สกรู ที่หน้า
งานการผลิตนัน้ จะมีสกรูทมี่ ขี นาด ความยาวทีต่ า่ งกันปะปนกันอยู่ ไม่
ว่าจะมองจากแนวตรง หรือมองจากแนวเฉียง ถึงแม้จะเป็นสกรูแบบ
เดียวกัน ก็จะมองเห็นรูปทรงหรือสีแตกต่างกันออกไปได้
ดังนั้น ในที่นี้ Deep learning จึงมีบทบาทอย่างมาก ในการ
แยกแยะภาพของ 1,000 ชนิดนั้น AI ในปี 2012 นั้น ยังสามารถ
ผิดพลาดได้ถึง ร้อยละ 20 แต่จากการพัฒนาของ Deep learning ใน
ปัจจุบัน ความผิดพลาด มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ซึ่งดีกว่ามนุษย์ ซึ่งดี
ที่สุดคือมีความผิดพลาดที่ร้อยละ 5 ดังนั้น หากท�ำตามค�ำสั่งของ AI
แล้ว ความเสี่ยงในการหยิบชิ้นส่วนผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานก็จะ
ลดลงอย่างมาก การใช้ Device แบบแว่นตานี้ ดี และถูกกว่าการใช้กล้อง
CCTV ด้วย กุญแจส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ Device แบบ arm band
ซึ่งจะท�ำการตรวจวัดแบบ Realtime ถึงรหัสสัญญาณที่มีศักยภาพ
ของโมโนฟิสิกส์ หรือความเร็ว มุมของผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้ว่า
ก�ำลังหมุนชิน้ ส่วน หรือกดชิน้ ส่วนอยู่ มีการใช้แรงเท่าไร แล้วท�ำการ
บันทึก การเคลื่อนไหวของแขนอย่างละเอียดให้เป็นแบบดิจิทัล ที่
แขนนั้น มีรหัสสัญญาณที่มีศักยภาพของโมโนฟิสิกส์ไหลผ่านอยู่ ใน
การแสดงให้เห็นเฉพาะรหัสทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหวเฉพาะนัน้ จ�ำเป็น
ต้องใช้เทคโนโลยี Deep learning
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีของ Lawson ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก
Lawson นั้น ในปี 2015 ได้มีการปรับปรุงระบบร้านสะดวกซื้อทั่วทุก
ร้าน ได้มีการน�ำเอาระบบสั่งซื้อ Semi-auto ที่ใช้ AI ท�ำการสนับสนุน
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งานการสัง่ ซือ้ อาหารกล่องต่างๆ โดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกว่า
100 ข้อมูล เช่น ยอดขายของแต่ละร้าน สภาพอากาศ ลักษณะพิเศษ
ของลูกค้าที่ได้มาจาก point card ท�ำการค�ำนวณ ชนิดสินค้าที่ควร
สั่งซื้อ และจ�ำนวนที่สั่งซื้อ โดยแสดงให้เห็นที่ tablet เพื่อก�ำจัด “ความ
คุ้นเคย” ของคนให้หมดไป สามารถยกระดับงานการสั่งซื้อของทั่วทุก
ร้านได้ ระบบนี้ใช้ได้อย่างดีกับสินค้าที่มีอายุใช้งานที่สั้น ท�ำการสั่งซื้อ
จ�ำนวนที่เหมาะสมที่สุด ท�ำให้สามารถลดความสูญเสียโอกาส และ
ความสูญเสียจากการต้องทิ้งได้ ในปัจจุบัน สินค้าในร้านมีจ�ำนวน
3,500 ชนิด มีกว่า 400 ชนิดที่ใช้การสั่งซื้อแบบ Semi-auto ท�ำให้
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 3% และก�ำไรเพิ่มขึ้น 2% แต่ที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็
คือ การลดเวลาการท�ำงานนั่นเอง แต่เดิมในแต่ละวันต้องใช้เวลา
ในการสัง่ ซือ้ ของแต่ละสาขาที่ 70 นาที แต่เมือ่ น�ำเอาระบบใหม่เข้ามา
แล้ว สามารถท�ำให้ลดลงเหลือ 20 นาที ได้
อย่างไรก็ตาม ในการน�ำเอาระบบใหม่เข้ามาใช้นี้ จะต้องก้าว
ข้ามก�ำแพงๆ หนึง่ ไปให้ได้ นัน่ คือ เมือ่ การตัดสินใจของ AI นัน้ ผิดพลาด
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้นว่า เมื่อผลลัพธ์นั้น ไม่เป็นไปตามการ
คาดคะเนของ AI แล้ว ท�ำให้สินค้าเหลือ และเกิดความสูญเสีย จะให้
ผู้จัดการร้านท�ำการรับผิดชอบ ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ ดังนั้น Lawson
จึงท�ำการปรับปรุงสัญญา ความสูญเสียบางส่วนนั้น ส�ำนักงานใหญ่
จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการท�ำให้ผู้จัดการร้านมีความเชื่อมั่นใน AI นั้น
จะต้องใช้เวลา กว่า 1 ปี ในอีกด้านหนึ่ง การใช้ AI ให้สมบูรณ์แบบทุก
อย่างนัน้ ก็จะท�ำให้รา้ นสะดวกซือ้ ไม่ตา่ งกับเครือ่ งขายอัตโนมัติ ดังนัน้
จึงต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน กับ
ความมุ่งมั่นท�ำงานของคน ให้มีความเหมาะสมที่สุด
ธุรกิจอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนั้น จะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงเพราะ AI อีกมาก อุตสาหกรรมรถยนต์ซงึ่ เป็นกระดูกสันหลังของ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่น ก็จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง หากว่า รถยนต์
ขับเคลือ่ นอัตโนมัตทิ ใี่ ช้ AI มีการแพร่หลายมากขึน้ ก็จะเกิดระบบการ
sharing แน่นอน จะท�ำให้จ�ำนวนการผลิตรถยนต์อาจจะลดลงถึง
ร้อยละ 30 หรือครึ่งหนึ่ง ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์ต้องกันมา
ปฏิรปู กันขนานใหญ่อย่างเลีย่ งไม่ได้ แต่ละบริษทั จึงจ�ำเป็น
ต้องใช้จดุ แข็งของตนเอง น�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของตนเองโดยการใช้ AI ให้มากขึน้ สร้างนวัตกรรมให้มากขึน้
หากไม่ปรับตัวแล้ว อาจจะต้องเป็นทาสของต่างประเทศที่
น�ำหน้าด้วย AI ไปไกลแล้วก็ได้ TPA
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