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AI (Artificial Intelligence) หรอืป�ญญาประดิษฐ์ เป�นแนวคิดที�มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื� อง 
โดยเป�นการพัฒนาแนวคิดภายใต้บรบิทของวิทยาการด้านคอมพิวเตอรซ์ึ�งเชื�อว่าคอมพิวเตอร  ์
เป�นสมองที�มคีวามฉลาด และมคีวามคล้ายคลึงกับสมองของมนษุย ์เชน่ สามารถเรยีบรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
คิดวเิคราะห ์แยกแยะขอ้มูลที�ซบัซอ้นได ้ที�ผา่นมาการพฒันาเทคโนโลยดีา้น AI นั�น ทําใหก้ารทํางานบางอยา่ง
ที�ซํ�าซาก และการจดัการขอ้มูลอยา่งมหาศาลกลายเป�นสิ�งง่ายสาํหรบัการจดัการ

   AI คืออะไรAI คืออะไรAI คืออะไร



   บทบาทหนา้ที�ของบทบาทหนา้ที�ของบทบาทหนา้ที�ของ
   AI ในป�จจุบนัAI ในป�จจุบนัAI ในป�จจุบนั

                  จากสถานการณ์ป�จจุบัน  AI เริ�มถูกพัฒนา
ให้ฉลาดมากขึ�น ทํางานได้หลากหลายมากขึ�น
และมคีวามสามารถใกล้เคียงกับมนษุยทํ์าใหม้งีาน
บางอยา่ง AI ไดเ้ขา้มาแทนที�การทํางานของมนุษย์
ในดา้นต่าง ๆ



   
   AI ในด้านการแพทย์AI ในด้านการแพทย์AI ในด้านการแพทย์

                  

สถาบนัวทิยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FACO) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี
ได้พฒันาระบบหุน่ยนต์บนแพลตฟอรม์การควบคมุเพื�อชว่ยแพทยด์แูลผูป้�วยติดเชื�อ COVID-19 

ระบบหุ่นยนต์ FACOระบบหุ่นยนต์ FACO  
ประกอบขึ�นด้วยหุ่นยนต์ที�ทําหน้าที�ต่างกัน 3 รูปแบบประกอบขึ�นด้วยหุ่นยนต์ที�ทําหน้าที�ต่างกัน 3 รูปแบบ  

1. CARVER เป�น Automated Guided Vehicle (AGV) 
ใชข้นสง่อาหาร ยา ฟอกอากาศและฆา่เชื�อไวรสั 

2. SOFA หุน่ยนต์ผูช้ว่ยแพทย ์ชว่ยใหแ้พทยส์ามารถควบคมุทาง
ไกลจากหอ้งควบคมุสว่นกลางใหหุ้น่ยนต์เคลื�อนที�ไปยงัตําแหนง่
เป�าหมายสามารถแสดงขอ้มูลการรกัษา และสามารถ Video Call
สนทนาโต้ตอบกับผูป้�วยได้
3. Service Robot หุน่ยนต์บรกิารเฉพาะจุด สามารถเคลื�อนที�ได้
อัตโนมติัโดยการควบคมุทางไกลจากหอ้งควบคมุสว่นกลาง สง่ยา
และอาหารสาํหรบัผูป้�วยที�มคีวามต้องการพเิศษ และผูป้�วยสามารถ
พูดกับหุน่ยนต์เพื�อเรยีกแพทยห์รอืพยาบาลไดผ้า่น Video Call 
โดยหุน่ยนต์ทั�ง 3 รปูแบบนี� จดัเก็บขอ้มูลบนแพลตฟอรม์ FACO

 



   
   AI ในด้านคํานวณAI ในด้านคํานวณAI ในด้านคํานวณ

                  Deep Blue เป�นคอมพวิเตอรเ์ล่นหมากรกุพฒันาโดยไอบเีอ็ม 
ที�สามารถเอาชนะแชมป�โลกหมากรกุไดใ้นการแขง่กันหกเกม 
โดยชนะ 2 แพ ้1 และเสมอ 3 เกมไดภ้ายในเวลาตามกติกา 
Deep Blue มจุีดแขง็อยูที่�การคํานวณทกุรปูแบบ ประกอบดว้ย
ระบบคอมพวิเตอรแ์บบขนานขนาดใหญ ่และมชีปิที�ออกแบบ
มาสาํหรบัการเล่นหมากรุกโดยเฉพาะอีก 480 ชปิชว่ยเพิ�ม
ความสามารถคํานวณเกมหมากรุกได ้200 ล้านตําแหนง่ต่อวนิาที
และเป�นคอมพวิเตอรเ์ครื�องแรกที�สามารถเอาชนะแชมป�โลกได้



   
   AI ในด้านลกูค้าสมัพนัธ์AI ในด้านลกูค้าสมัพนัธ์AI ในด้านลกูค้าสมัพนัธ์

                  คือ AI ที�ใชใ้นการโต้ตอบกับคู่สนทนาม ี2 รูปแบบ คือ
 

Chatbot ที�ทํางานและใหผ้ลลัพธต์าม
ที�ถกูกําหนดในกฎและคียเ์วริด์ที�วางไว ้
หากผูใ้ชง้านพมิพผ์ดิแมแ้ต่ตัวอักษรเดยีว 
หรอืถามไมต่รงกับสครปิหรอืคียเ์วริด์
ที�กําหนดไว ้จะไมส่ามารถตอบคําถาม
หรอือาจใหคํ้าตอบที�ผดิพลาดได้

Chatbot ที�มกีารเรยีนรูใ้นคําพูด และสิ�งที�เขยีน
โดยใช ้Machine Learning อยา่ง AI ทําใหก้าร
แสดงผลลัพธม์คีวามยดืหยุน่มากกวา่ สง่ผลให้
AI Bot ไดร้บัความสนใจและความนยิมจากผูใ้ช้
เป�นอยา่งมาก ตัวอยา่งของ Chatbot ประเภทนี�
ไดแ้ก่ Google Assistant , Siri หรอื Alexa
เป�นต้น 



   
   AI ในด้านการขนสง่AI ในด้านการขนสง่AI ในด้านการขนสง่

                  เป�นระบบช่วยขับที�ผู้ผลิตรถไฟฟ�าระบุว่ามีความลํ�าหน้า
สามารถชว่ยเพิ�มความปลอดภัยและความสะดวกใหกั้บขบัขี�
โดยระบบ Autopilot จะใชก้ล้องนอกรถ 8 ตัว และคอมพวิเตอร์
สาํหรบัการทํางานเพื�อเพิ�มความปลอดภัย และแนะนําผู้ขับ
ขณะเดินทาง 



สว่นอีกเครื�องมอืหนึ�งที�ชื�อ  Netex Learning  ชว่ยใน
การออกแบบหลักสตูรการเรยีนการสอนโดยใชอุ้ปกรณ์
ชว่ยหลายชนดิ เชน่ สื�อเสยีง วดีิโอ และมผีูช้ว่ยออนไลน์
นอกจากนี�  การสอนแบบวดิโีอเป�นอีกรปูแบบของ  AI 
ที�ถกูนาํมาใชกั้นอยา่งแพรห่ลายมากขึ�น การพฒันาของ
AI  ทําใหม้แีอพพลิเคชนัที�ชว่ยใหผู้เ้รยีนไมต้่องเดนิทาง
มาเรยีนเพยีงแค่มคีอมพวิเตอรห์รอืสมารต์โฟนสามารถ
เรยีนไดจ้ากทกุที� ทกุเวลา

   
   AI ในด้านการศึกษาAI ในด้านการศึกษาAI ในด้านการศึกษา

                  

AI ชว่ยสรา้งสรรค์เนื�อหาสาํหรบัสอนที�ใชไ้วยากรณ์
ถูกต้องได้ดี เทียบเท่ามนุษย์ อีกยังช่วยสร้าง
ชอ่งทางเรยีนรูแ้บบดิจทัิลที�เหมาะแก่ผูเ้รยีนทกุเพศ
ทุกวัย เป�นระบบที� AI ประมวลเนื� อหาทั�งหมดใน
หนงัสอืเรยีน และทําเป�นแนวเนื�อหาการเรยีนการสอน
ที�มเีนื�อหาบทสรุปทกุบท มแีบบทดสอบ  และบตัรคํา
สาํหรบัใหผู้เ้รยีนใชเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



AI ป�ญญาประดษิฐใ์นการใหบ้รกิารภาครฐัAI ป�ญญาประดษิฐใ์นการใหบ้รกิารภาครฐัAI ป�ญญาประดษิฐใ์นการใหบ้รกิารภาครฐั
มีความเตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในการให้บริการ
ทางภาครฐั เพื�อบรกิารประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื�อที�จะลดขั�นตอน
การทํางานและเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ�งขึ� นด้านต่าง  ๆ  
ได้แก่การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการสังคม 
สาธารณสุข ความมั�นคงภายในประเทศ เป�นต้น



ตัวอยา่งการประยุกต์ใช ้AI ของหนว่ยงานภาครฐัเพื�อใหบ้รกิารประชาชน

การศึกษา การคมนาคมขนสง่ ประชาสมัพนัธ์
การศึกษาสว่นบุคคลที�สามารถใช ้AI
เพื�อวเิคราะหค์วามก้าวหนา้ของผูเ้รยีน
 พรอ้มทั�งค้นหาความไมส่อดคล้องกัน
ระหวา่งสิ�งที�สอนกับสิ�งที�ยงัไมเ่ขา้ใจ

ประโยชนที์�ไดร้บั
ชว่ยจาํแนกขอ้ความในขอ้สอบ

หรอืงานเขยีน เพื�อระบุจุดแขง็และจุด
ที�ต้องปรบัปรงุแก้ไข

 

ประโยชนที์�ไดร้บั

การติดตามป�ญหาการจราจรและอุบติัเหต ุ
โดยใช ้AI ตรวจสอบจากสื�อสงัคมออนไลน์
ที�รายงานป�ญหาที�เกิดขึ�น เชน่ การรทีวติ

ลดการเกิดอุบติัเหตุ
ชว่ยทําใหท้ราบจุดที�เกิดป�ญหา

และเขา้ไปชว่ยเหลือไดอ้ยา่งรวดเรว็
 

การใช ้Chatbot ในฝ�ายบรกิารประชาชน
 เชน่ การกําหนดวนัและเวลา การประชุม

 การตอบคําถามที�พบบอ่ย
 การอํานวยการหนว่ยงานภายในภาครฐั 

การกรอกแบบฟอรม์ การชว่ยค้นหาเอกสาร 
และการชว่ยหางาน เป�นต้น

ประโยชนที์�ไดร้บั
ชว่ยใหห้นว่ยงานภาครฐัไดร้บัขอ้มูล

ขอ้เสนอแนะจากประชาชน 
เพื�อนาํมาปรบัปรงุบรกิารสาธารณะใหด้ยีิ�งขึ�นได้



ตัวอยา่งการประยุกต์ใช ้AI ของหนว่ยงานภาครฐัเพื�อใหบ้รกิารประชาชน

สวสัดกิารสงัคม
การตรวจจบัรปูแบบการฉ้อโกง
เพื�อเรยีกรบัสทิธสิวสัดกิาร

 (Universal Credit) 
 ดว้ยวธิกีารตรวจสอบจากหมายเลขโทรศัพท์
และฐานขอ้มูลแหล่งต่าง ๆ ที�ไมต่รงกัน

ชว่ยใหร้ฐับาลสามารถติดตาม
และตรวจจบัการทจุรติขนาดใหญ ่

ประโยชน์ที�ได้รบั

การติดตามการแพรก่ระจายของเชื�อโรค 
โดยใช ้Machine Learning 

เพื�อตรวจสอบผูป้�วยที�มอีาการคล้ายคลึงกัน
จากสถานที�ต่าง ๆ และตรวจจบัรปูแบบ 

แล้วทําการเตือนกรณีที�อาจเกิดการระบาดขึ�นได้

สาธารณสขุ

ประโยชนที์�ไดร้บั
ป�องกันการแพรก่ระจายของเชื�อโรค

ความมั�นคงภายในประเทศ
เฝ�าระวงัดว้ยระบบจดจาํใบหนา้ จากภาพ วดิโีอ

และขอ้มูลที�บนัทึกไวใ้นกล้อง CCTV

ประโยชนที์�ไดร้บั
การปฏิบติัภารกิจของเจา้หน้าที�ตํารวจ
 เชน่ การแสดงสถานะการลาดตระเวน

 การดขูอ้มูลการจบักมุที�เกี�ยวขอ้ง
 เพื�อบงัคับใชก้ฎหมายทําไดง่้ายขึ�น



สรุป
      เทคโนโลยี AI มีบทบาทสาํคัญในการขับเคลื�อนโลกใหเ้ข้าสู่ยุคดิจิทัล และด้วยความฉลาดของ
AI ที�สามารถรบัมือกับป�ญหาที�ซบัซอ้น และการทํางานที�ซํ�าซากได้ แต่งานบางอย่าง AI ไม่สามารถ
มาทดแทนตําแหน่งงานได้ เชน่ งานสงัคมสงเคราะห ์ที�เน้นการทํางานด้านกาย จติ สงัคม อารมณ์ 
และวญิญาณของมนษุย์
     
       ดงันั�นดว้ยขอ้จาํกัดบางอยา่งของ AI ทําใหม้นษุยต้์องปรบัตัวในกระบวนการทํางานที�ม ีAI มสีว่นรว่ม
ในการทํางานควบคูไ่ปกับการพฒันาศักยภาพของมนษุยเ์พื�อเท่าทันความสามารถของระบบป�ญญา
ประดษิฐ ์



https://edubrights.com/resource/2020/01/21/how-ai-impacts-education/
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/
AI-in-Government-Services.aspx

ขอขอบคณุที�มา

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/AI-in-Government-Services.aspx
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