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ญี่ปุ่น
เองถึงแม้ว่ำจะก้ำวหน้ำในทำงเทคโนโลยีเพียงใด 

แต่ในด้ำน AI แล้ว ยังล้ำหลังกว่ำอยู ่มำกใน

สภำวกำรณ์ที่เสียเปรียบนี้ หนทำงสู่ชัยชนะของญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ที่ไหน

จำกกำรเยือนบริษัทญี่ปุ ่นของศำสตรำจำรย ์ ท่ีมีควำม

เชีย่วชำญในกำรวจิยัเรือ่ง AI กล่ำวไว้ว่ำ เป็นเรือ่งทีน่่ำห่วงส�ำหรบัญีปุ่น่

อย่ำงมำก เพรำะบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนว่ำ จะท�ำอะไรกันที่เป็น

รูปธรรม ถึงแม้ว่ำ AI Boom จะผ่ำนมำแล้ว 2-3 ปี ก็ตำมยังไม่เคยมี

กำรถกกนัในเชงิลกึเกีย่วกบัเทคโนโลยเีลยแม้แต่น้อย ทีผ่่ำนมำ บรษัิท

ญี่ปุ่นที่ได้เริ่มน�ำเอำ AI เข้ำมำใช้ในโรงงำน คลังสินค้ำหรือที่ร้ำนค้ำ

อย่ำงจริงจังเพิ่มข้ึนมำกก็ตำม แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย เพรำะว่ำ 

บริษัทส่วนใหญ่ยังขำดควำมเป็นรูปธรรมว่ำ จะเริ่มต้นอย่ำงไรใน

กำรน�ำเอำ AI มำใช้กับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของบริษัทตนเอง ใน

ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่ำงประเทศไม่ว่ำ จะเป็น Apple, Google, 

Amazon.com, Facebook ของอเมริกำ หรือ Ten cent, Alibaba ของ

จีน ซึ่งเป็นบริษัท IT ล้วนแล้วแต่น�ำเอำ AI มำใช้กับผลิตภัณฑ์หรือ

บรกิำรของตนเองอย่ำงจรงิจงั ส่วนบรษิทั IT ซึง่เคยสูก้บับรษิทัอเมรกิำ

มำได้อย่ำงสูสีมำในอดีต ก็ไม่พบกำรริเริ่มใหม่ๆ เลย 

สิ่งท่ีเป็นสำรกระตุ ้นที่ท�ำให้ AI มีกำรพัฒนำก็คือ Deep 

learning น่ันเอง คุณลักษณะที่เป็นเลิศก็คือกำรท�ำให้ควำมละเอียด

ของกำรรบัรู ้ปรำกฎกำรณ์นัน้ มสีงูขึน้อย่ำงมำกนัน่เอง ซึง่จะคล้ำยกบั 

ระบบ Transistor ของ semi conductor ที่เพิ่มควำมกว้ำงของ

สัญญำณ ที่ได้มีกำรค้นพบ ในช่วงทศวรรษ 1940 นั่นเอง ในช่วงนั้น 

โซนี่ ใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีขนำดเล็กมำก และ

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ต�่ำ ประสบควำมส�ำเร็จ นั่นคือกำรสร้ำง transistor 

radio ให้เป็นสินค้ำ สร้ำงควำมตื่นเต้นในโลก นอกจำกนี้ ไม่ว่ำชำร์ป 

แคนนอน หรอืคำชโิอ กใ็ช้ transistor ท�ำกำรพฒันำเครือ่งคดิเลขขนำด

เล็ก ท�ำให้มีกำรเจริญเติบโตระดับสูงได้ เช่นเดียวกันหำกใช้ Deep 

learning มำเพิ่มควำมละเอียดในกำรจดจ�ำภำพได้มำกขึ้น สำมำรถ

ท�ำให้บรษิทัญีปุ่น่ ซึง่มคีวำมถนดัอยูแ่ล้ว สร้ำงนวตักรรมต่ำงๆ ให้เกดิ

ขึ้นได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น ประตูของรถยนต์ในปัจจุบัน ถ้ำคนไม่

ได้มำถึงใกล้ๆ แล้ว เซ็นเซอร์ ก็ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ ประตูก็จะไม่เปิด 

แต่ถ้ำหำกว่ำ พฒันำเซน็เซอร์ ทีม่เีทคโนโลยจีดจ�ำภำพของ AI ได้แล้ว 

แล้วน�ำมำเชื่อมต่อกับโครงสร้ำงของประตูอัตโนมัติ อะไรจะเกิดขึ้น 

ประตูก็จะเปิดได้ในระยะทำงที่เหมำะสมที่สุดให้สอดคล้องกับกำร

เคลื่อนไหวของคน  สำมำรถท�ำให้สร้ำงประตูอัตโนมัติที่ท�ำให้คนมี

ควำมสะดวกสบำยขึ้นมำกได้อย่ำงแน่นอน

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทญี่ปุ่นที่ได้พัฒนำโดยกำรใช้เทคโนโลยี 

AI ก็มีให้เห็นได้ตัวอย่ำงเช่น ฮิตำชิ ได้ร่วมกับสถำบันวิจัย AI ของ

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

ห�กไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะต้องเป็นท�สเท่�นั้น

ยุค AI
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เยอรมัน ท�ำกำรพัฒนำส่ิงที่ใช้  AI ในกำรวิเครำะห์ว่ำ ผู้ปฏิบัติงำน 

ก�ำลังสนใจ “อะไร” ก�ำลังมีควำมเคลื่อนไหว “อย่ำงไร” เทคนิคนี้

สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ประสทิธภิำพของกำรท�ำงำนบ�ำรงุรกัษำ 

infrastructure นอกอำคำร หรือหน้ำงำนกำรผลิตที่ต้องมีกำรผลิต 

ปริมำณน้อย หลำยชนิด ได้กุญแจส�ำคัญของควำมส�ำเร็จนี้ก็คือ 

เครือ่งมอื (device) แบบแว่นตำนัน่เอง ท�ำกำรก�ำหนดวตัถทุีผู่ป้ฏบิติังำน

ก�ำลังให้ควำมสนใจอยู่โดยดูจำกควำมเคลื่อนไหวของลูกตน  ท�ำกำร

รับรู้ได้อย่ำงแม่นย�ำว่ำ นั่นคือชิ้นส่วนอะไร ตัวอย่ำงเช่น สกรู ที่หน้ำ

งำนกำรผลตินัน้จะมสีกรทูีม่ขีนำด ควำมยำวท่ีต่ำงกันปะปนกนัอยู ่ไม่

ว่ำจะมองจำกแนวตรง หรือมองจำกแนวเฉียง ถึงแม้จะเป็นสกรูแบบ

เดียวกัน ก็จะมองเห็นรูปทรงหรือสีแตกต่ำงกันออกไปได้ 

ดังนั้น ในที่นี้ Deep learning จึงมีบทบำทอย่ำงมำก ในกำร

แยกแยะภำพของ 1,000 ชนิดนั้น AI ในปี 2012 นั้น ยังสำมำรถ 

ผิดพลำดได้ถึง ร้อยละ 20 แต่จำกกำรพัฒนำของ Deep learning ใน

ปัจจุบัน ควำมผิดพลำด มีเพียงร้อยละ 3 เท่ำนั้น ซึ่งดีกว่ำมนุษย์ ซึ่งดี

ที่สุดคือมีควำมผิดพลำดที่ร้อยละ 5 ดังนั้น หำกท�ำตำมค�ำสั่งของ AI 

แล้ว ควำมเสี่ยงในกำรหยิบชิ้นส่วนผิดพลำดของผู้ปฏิบัติงำนก็จะ 

ลดลงอย่ำงมำก กำรใช้ Device แบบแว่นตำนี ้ด ีและถกูกว่ำกำรใช้กล้อง 

CCTV ด้วย กุญแจส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ Device แบบ arm band 

ซ่ึงจะท�ำกำรตรวจวัดแบบ Realtime ถึงรหัสสัญญาณที่มีศักยภาพ

ของโมโนฟิสิกส์ หรือความเร็ว  มุมของผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้ว่า 

ก�าลงัหมนุชิน้ส่วน หรอืกดชิน้ส่วนอยู ่มกีารใช้แรงเท่าไร แล้วท�าการ

บันทึก การเคลื่อนไหวของแขนอย่างละเอียดให้เป็นแบบดิจิทัล ที่

แขนนั้น มีรหัสสัญญำณที่มีศักยภำพของโมโนฟิสิกส์ไหลผ่ำนอยู่  ใน

กำรแสดงให้เหน็เฉพำะรหัสท่ีเก่ียวกับกำรเคล่ือนไหวเฉพำะนัน้ จ�ำเป็น

ต้องใช้เทคโนโลยี Deep learning 

อีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ กรณีของ Lawson ซึ่งเป็นธุรกิจค้ำปลีก 

Lawson นั้น ในปี 2015 ได้มีกำรปรับปรุงระบบร้ำนสะดวกซื้อทั่วทุก

ร้ำน ได้มีกำรน�ำเอำระบบสั่งซื้อ Semi-auto ที่ใช้ AI ท�ำกำรสนับสนุน

งำนกำรสัง่ซือ้อำหำรกล่องต่ำงๆ   โดยใช้ AI ในกำรวิเครำะห์ข้อมลูกว่ำ 

100 ข้อมูล เช่น ยอดขำยของแต่ละร้ำน สภำพอำกำศ ลักษณะพิเศษ

ของลูกค้ำที่ได้มำจำก point card ท�ำกำรค�ำนวณ ชนิดสินค้ำที่ควร 

สั่งซื้อ และจ�ำนวนที่สั่งซื้อ โดยแสดงให้เห็นที่ tablet เพื่อก�ำจัด “ควำม

คุ้นเคย” ของคนให้หมดไป สำมำรถยกระดับงำนกำรสั่งซื้อของทั่วทุก

ร้ำนได้ ระบบนี้ใช้ได้อย่ำงดีกับสินค้ำที่มีอำยุใช้งำนที่สั้น ท�ำกำรสั่งซื้อ

จ�ำนวนที่เหมำะสมที่สุด ท�ำให้สำมำรถลดควำมสูญเสียโอกำส และ

ควำมสูญเสียจำกกำรต้องทิ้งได้  ในปัจจุบัน สินค้ำในร้ำนมีจ�ำนวน 

3,500 ชนิด มีกว่ำ 400 ชนิดที่ใช้กำรสั่งซื้อแบบ Semi-auto ท�ำให ้

ยอดขำยเพิ่มขึ้นได้ 3% และก�ำไรเพิ่มขึ้น 2% แต่ที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็

คือ กำรลดเวลำกำรท�ำงำนนั่นเอง แต่เดิมในแต่ละวันต้องใช้เวลำ 

ในกำรสัง่ซือ้ของแต่ละสำขำที ่70 นำท ีแต่เมือ่น�ำเอำระบบใหม่เข้ำมำ

แล้ว สำมำรถท�ำให้ลดลงเหลือ 20 นำที ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรน�ำเอำระบบใหม่เข้ำมำใช้นี้ จะต้องก้ำว

ข้ำมก�ำแพงๆ หนึง่ไปให้ได้ นัน่คือ เมือ่กำรตัดสินใจของ AI นัน้ผดิพลำด

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้นว่ำ เมื่อผลลัพธ์นั้น ไม่เป็นไปตำมกำร

คำดคะเนของ AI แล้ว ท�ำให้สินค้ำเหลือ และเกิดควำมสูญเสีย จะให้

ผู้จัดกำรร้ำนท�ำกำรรับผิดชอบ ก็เป็นเรื่องที่น่ำเห็นใจ ดังนั้น Lawson 

จึงท�ำกำรปรับปรุงสัญญำ ควำมสูญเสียบำงส่วนนั้น ส�ำนักงำนใหญ่

จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในกำรท�ำให้ผู้จัดกำรร้ำนมีควำมเชื่อมั่นใน AI นั้น 

จะต้องใช้เวลำ กว่ำ 1 ปี ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรใช้ AI ให้สมบูรณ์แบบทุก

อย่ำงนัน้ กจ็ะท�ำให้ร้ำนสะดวกซือ้ไม่ต่ำงกบัเครือ่งขำยอตัโนมตั ิดงันัน้ 

จึงต้องพิจำรณำให้สมดุลระหว่ำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน กับ

ควำมมุ่งมั่นท�ำงำนของคน ให้มีควำมเหมำะสมที่สุด

ธุรกิจอุตสำหกรรมญี่ปุ่นนั้น จะต้องประสบกับกำรเปลี่ยน-

แปลงเพรำะ AI อกีมำก อตุสำหกรรมรถยนต์ซึง่เป็นกระดกูสนัหลงัของ

อุตสำหกรรมญี่ปุ่น ก็จะต้องพบกับกำรเปลี่ยนแปลง หำกว่ำ รถยนต์

ขบัเคลือ่นอตัโนมตัทิีใ่ช้ AI มกีำรแพร่หลำยมำกขึน้ กจ็ะเกดิระบบกำร 

sharing แน่นอน จะท�ำให้จ�ำนวนกำรผลิตรถยนต์อำจจะลดลงถึง 

ร้อยละ 30 หรือครึ่งหนึ่ง ยักษ์ใหญ่อุตสำหกรรมรถยนต์ต้องกันมำ

ปฏริปูกันขนำนใหญ่อย่ำงเล่ียงไม่ได้ แต่ละบรษัิทจงึจ�ำเป็น

ต้องใช้จดุแขง็ของตนเอง น�ำไปพฒันำผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร

ของตนเองโดยกำรใช้ AI ให้มำกขึน้ สร้ำงนวตักรรมให้มำกขึน้ 

หำกไม่ปรับตัวแล้ว อำจจะต้องเป็นทำสของต่ำงประเทศที่

น�ำหน้ำด้วย AI ไปไกลแล้วก็ได้
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