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ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ ใช้งาน
Artificial Intelligence and the Application
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บทคัดย่อ

 เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นักวิจัยหลายๆ คนทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ว่า
ด้วยการสร้างความฉลาดให้กบัเครือ่งจกัร โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัระบบคอมพวิเตอร์ ในปัจจบุนัได้มกีารน�าศาสตร์ทางด้านปัญญาประดษิฐ์
มาประยุกต์ใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการ
ท�างานบางอย่าง หรือแม้แต่การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียอย่างเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีทางระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
มีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา บทความนี้จึงได้น�าเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ สาขางานของปัญญาประดิษฐ์ และตัวอย่าง
การประยกุต์ใช้งานของปัญญาประดษิฐ์ โดยมจีดุประสงค์เพือ่เผยแพร่ความรูท้างด้านปัญญาประดษิฐ์ให้แก่ผูค้นทัว่ไปได้รบัทราบถงึความ
เป็นไปของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

Abstract

 Artificial Intelligence (AI) is one of many issues that become attractive to many researchers. It describes how to 
create the intelligent for the machine, especially for the computer system. Nowadays, many researchers and developers 
have adopted the AI into many fields such as mimicking human behavior in robotics system, creating agent to assist humans, 
or even multimedia developing such as computer games. This article will explain the basic concept of AI, branch of AI, 
and the application of AI into other fields. The purpose of this article is to spread the knowledge in the field of Artificial 
Intelligence to other people to show the potentiality of the present technology.

บทน�า

 ณ เวลานี้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ผลพวงจาก
การพฒันานีไ้ด้ก่อก�าเนดิศาสตร์หนึง่ขึน้มา ซึง่ถอืเป็นความท้าทายของนกัวทิยาศาสตร์ และวศิวกรทางด้านคอมพวิเตอร์ทกุคน เนือ่งจาก
เป็นศาสตร์ที่พัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความเฉลียวฉลาด ซึ่งสามารถน�ามาใช้เพื่อช่วยมนุษย์ในการท�างาน การช่วยตัดสินใจในด้าน
ต่างๆ หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญต่างๆ ที่พบ โดยเราเรียกศาสตร์นี้ว่า “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)”

ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร

 ในปีคริสต์ศักราช 1956 ศาสตราจารย์ John McCarthy ได้ให้ค�านิยามของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่า “เป็นศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร” จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถค�านวณ คิดหาเหตุผล มีการเรียนรู้ได้เสมือน
กับสมองของมนุษย์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท�างานแทนมนุษย์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ส�าหรับปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence 
นั้น เราสามารถแยกออกได้เป็น 2 ค�า ต่างก็มีความหมายในของ
ตัวเอง โดยค�าว่า Artificial มีความหมายว่า สิ่งที่ไม่มีชีวิต ถูก
สร้างหรอืสงัเคราะห์ขึน้โดยมนษุย์ และค�าว่า Intelligence มคีวาม
หมายว่า ความฉลาด ความคิดค�านวณที่จะน�าไปสู่ผลส�าเร็จ ซึ่ง
ความฉลาดเหล่านี้ พบได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์รวมถึงเครื่องจักร
บางชนิดอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว ศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์จะ
เป็นสาขาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก 
แต่บางครั้งก็ยังรวมไปถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านจิตวิทยา ปรัชญา หรือแม้แต่ชีววิทยา ศาสตร์ทาง
ด้านปัญญาประดษิฐ์นัน้ไม่มข้ีอก�าหนดหรอืรปูแบบทีช่ดัเจนในการ
ก�าหนดความฉลาดของเครื่องจักร เนื่องจากเราไม่สามารถน�ามา
เปรยีบเทยีบกบัความฉลาดของมนษุย์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลาได้ และสามารถเข้าใจกลไกเพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ 
ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดษิฐ์ถงึแม้ว่าจะเกีย่วข้องกบัความฉลาด
ของเครือ่งจกัร แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า เป็นการจ�าลองความฉลาด
ของมนุษย์เสมอไป 

ภาพที ่1: ภาพอธบิายแนวคดิของปัญญาประดษิฐ์ในการเลยีนแบบ
         พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง
 ในการพฒันาเพือ่ให้เครือ่งจกัรมคีวามใกล้เคยีงกบัมนษุย์
ที่มา: http://bangkokian.maxincube.com/index.
      php/2009/04/27/knowledge-base-marketing-03/

การค้นคว้าวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์

 งานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีกลุ่มคนที่ได้เริ่มต้นการค้นคว้าวิจัย
ด้านนี้ขึ้น ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นศึกษาวิจัยทางด้านนี้อย่างจริง 
คือนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ Alan Turing โดยเขามีความคิด
ว่า ปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มากกว่าจะเป็นการสร้างเครื่องจักรกล ดังจะเห็น
ได้จากในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ได้มีนักวิจัยทางด้านนี้เป็น
จ�านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลงานของพวกเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการ
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียมากกว่า

ภาพที่ 2: Alan Turing  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ
ที่มา: http://plus.maths.org/issue5/turing/

 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 เขาได้น�าเสนอวิธีการทดสอบ
ความฉลาดของเครื่องจักรขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Turing Test ซึ่งเป็นการ
ทดสอบทางเดยีว โดยก�าหนดให้มนษุย์ท�าการพมิพ์ข้อความโต้ตอบ
กบัเครือ่งจกัรทีน่�ามาใช้ในการทดสอบ ซึง่มนษุย์ทีเ่ป็นผูท้ดสอบ จะ
ต้องแยกแยะให้ได้ว่า เขาก�าลงัคยุกบัเครือ่งจกัรหรอืคยุอยูก่บัมนษุย์ 
โดยการพิมพ์ชุดข้อความเพื่อตอบค�าถามผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องจักรที่น�ามาทดสอบ โดยเขาได้ตั้งข้อก�าหนด
เอาไว้ว่า ถ้าเครื่องจักรชนิดนั้นสามารถท�าให้มนุษย์มีความรู้สึกว่า
ได้พิมพ์โต้ตอบกับมนุษย์ด้วยกันจริงๆ ก็จะถือว่าเครื่องจักรที่ถูก
พัฒนาขึ้นนั้นผ่านการทดสอบ
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ภาพที่ 3: การทดสอบ Turing Test 
ที่มา: http://plus.maths.org/issue5/turing/

สาขางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์

 นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้พยายาม
พัฒนาอุปกรณ์และชุดค�าสั่งที่สามารถลอกเลียนความฉลาดของ
มนุษย์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีอุปกรณ์ใดสามารถท�างาน
เลยีนแบบการท�างานของมนษุย์ได้อย่างสมบรูณ์ ดงันัน้เมือ่ต้องการ
พัฒนาระบบความฉลาดที่สามารถท�างานใกล้เคียงกับมนุษย์ใน
ด้านใด เราต้องก�าหนดขอบเขต (Domain) และหน้าที่เฉพาะ 
(Specific Functions) ที่อุปกรณ์และชุดค�าสั่งต้องปฏิบัติ เพื่อ
ให้การด�าเนินงานของระบบเป็นไปตามความต้องการ ในปัจจุบัน 
การค้นคว้าวจิยัทางด้านปัญญาประดษิฐ์ได้มคีวามหลากหลายมาก
ขึ้น ซึ่งก็ได้แตกแขนงออกเป็นสาขาย่อยๆ ออกไป โดยสาขาที่นัก
วิจัยในปัจจุบันให้ความสนใจมากที่สุด ประกอบด้วยสาขาดังนี้
 การอนุมาน การใช้เหตุผล และการแก้ไขปัญหาที่พบ 
(Deduction, Reasoning, Problem Solving)
 ในการวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ช่วงแรกๆ นั้น นัก
วิจัยได้พัฒนาระเบียบวิธีการที่ลอกเลียนมาจากการแก้ไขปัญหา
แบบเป็นขั้นตอนของมนุษย์ โดยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และ
ในช่วง 1990 นักวิจัยทางระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ได้ประสบความ
ส�าเร็จในการพัฒนาระเบียบแนวคิดของระบบส�าหรับใช้กับกลุ่ม
ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ซึ่งตั้งอยู่พื้นฐานทางด้านสถิติและหลักเศรษฐศาสตร์
 การแทนความรู้ (Knowledge representation)
 เป็นการศึกษาด้านเก็บความรู้ (Knowledge) ไว้ใน
เครื่องจักร ถือเป็นศูนย์กลางของการวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้

·	 ท�าอย ่างไรจะแสดงความรู ้ได ้อย ่างกะทัดรัด 
ประหยัดหน่วยความจ�า 

·	 จะน�าความรู ้ที่ เก็บไว้นี้ไปใช้ในการให้เหตุผล
อย่างไร

·	 จะมกีารเรยีนรูค้วามรูใ้หม่ๆ ด้วยเทคนคิการเรยีนรู้
ของเครือ่ง ให้ความรูท้ีไ่ด้อยูใ่นรปูแบบความรูท้ีเ่รา
ออกแบบไว้ได้อย่างไร

 การวางแผน (Planning)
 ในสาขานี้ จะเป็นการสร้างระบบให้มีความสามารถใน
การคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และตัดสินใจ
เลอืกตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุจากตวัเลอืกทีม่ทีัง้หมดได้ มกัใช้ในระบบการ
ให้ค�าปรึกษาในการช่วยตัดสินใจความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้
 การเรียนรู้ (Learning)
 เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ถือเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ทาง
ด้านนี้มาตั้งแต่ต้น โดยเป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
เครื่องจักรสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ การเรียนรู้ของเครื่องจักร
สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised learning)
 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เครื่องจักรนั้นสามารถเรียน
รู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมีค่าเป้าหมายของแต่ละข้อมูล
ตวัอย่าง ปกตจิะใช้ในงานทางด้าน Data Mining โดยให้เครือ่งจกัร
เรยีนรูล้กัษณะของกลุม่ข้อมลูทีเ่ข้ามาด้วยตนเอง ซึง่มกัจะเกีย่วข้อง
กับการค้นหาความหนาแน่นของกลุ่มข้อมูลหรือระยะห่างของ
กลุ่มข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ อาจ
จะมีความเกี่ยวข้องกับการหาลักษณะเด่นของข้อมูลนั้นๆ ได้ด้วย
ตนเองอกีด้วย ตวัอย่างการเรยีนรูแ้บบไม่มผีูส้อนทีใ่ช้ในการพฒันา
ระบบปัญญาประดิษฐ์ก็คือ การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) 
และการวิเคราะห์แบบแยกส่วนประกอบอิสระ (Independent 
Component Analysis: ICA)

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)
 เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ครือ่งจกัรจะต้องอาศยัข้อมลูใน
การฝึกหดั เปรยีบเสมอืนกบัการเรยีนการสอนของเดก็เลก็ ตวัอย่าง
เช่น คณุครเูอาสิง่ของอย่างหนึง่ขึน้มาให้เดก็ด ูแล้วบอกว่า สิง่ของ
นั้นคืออะไร และมีลักษณะเด่นอย่างไร ซึ่งเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้
แล้วจดจ�าลักษณะเด่นของสิ่งนั้นๆ ส�าหรับเครื่องจักรเองก็เช่นกัน 
ในการเรียนรู้นั้น จะต้องอาศัยชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Data) 
ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลู Input และข้อมลู Output ทีต้่องการ ผลที่
ได้จากการเรยีนรู ้อาจจะเป็นฟังก์ชนัค่าต่อเนือ่ง (Regression) หรอื
การท�านายประเภทของข้อมูล (Classification) โดยหน้าที่หลักคือ 
การคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการฝึกหัด
ของข้อมลู ตวัอย่างการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน เช่น โครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network), Support Vector Machine, k-nearest 
neighbor algorithm เป็นต้น
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การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing)

 เป็นสาขาที่ว่าด้วยการท�าให้เครื่องจักรสามารถมีความ
เข้าใจในภาษาของมนุษย์ได้ นักวิจัยหลายๆ คนได้ตั้งความหวัง
ไว้ว่า เมือ่ระบบมปีระสทิธภิาพมากพอ เครือ่งจกัรจะสามารถเรยีน
รู้และเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบัน ได้มีการน�า
ความรู้ทางด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านรับข้อมูล (Information 
Retrival) และทางด้านการแปลภาษาของเครื่องจักร (Machine 
Translation)

การเคลือ่นไหว และการควบคมุวตัถ ุ(Motion and Manipulation)
 เป็นการประยกุต์ใช้ความรูท้างด้านระบบปัญญาประดษิฐ์
ในงานทางด้านระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในด้านต่างๆ เช่น 
การน�าทาง (Navigation) การก�าหนดต�าแหน่ง (Mapping) และ
การวางแผนการเคลื่อนที่ (Motion Planning) เพื่อหาวิธีไปยังจุด
หมายให้ได้

การรับรู้ของเครื่องจักร (Perception)
 เป็นสาขาทีท่�าให้ระบบสามารถรบัรูข้้อมลูต่างๆ ผ่านทาง
ระบบเซนเซอร์ เช่น กล้อง ไมโครโฟน โซนาร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence)
 ในสาขาทางด้านนี้ ศาสตร์ทางด้านอารมณ์และทักษะ
การเข้าสงัคมจะมบีทบาททีเ่กีย่วข้องกบัความฉลาดของเครือ่งจกัร
อยู่ 2 ด้าน โดยด้านแรกจะเกี่ยวข้องกับการเลียนแบบพฤติกรรม
ของมนุษย์ และอีกด้านหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์ โดย
สามารถเปลีย่นแปลงอารมณ์และอากปักริยิาไปตามการตอบสนอง
ที่มีต่อมนุษย์ได้

ความคิดสร้างสรรค์ของเครื่องจักร (Creativity)
 เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ทั้งใน
ทางทฤษฎ ี(ในเชงิปรชัญาและจติวทิยา) และทางปฏบิตั ิ(พจิารณา
จาก output ที่ได้) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของเครื่องจักร ก็คือ Artificial Intuition และ Artificial 
Imagination. 

การสร้างความฉลาดดุจดั่งมนุษย์ (General Intelligence)
 เป็นสาขาหนึ่งที่นักวิจัยทางด้านนี้หลายคนได้ตั้งเป้าไว้ 
โดยพวกเขาหวังว่าจะสร้างความฉลาด และความสามารถอื่นๆ ที่
มีความทัดเทียมกับมนุษย์

การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์
 ในปัจจบุนันกัวจิยัและนกัพฒันาหลายๆ คนได้น�าความรู้
ทางด้านระบบปัญญาประดษิฐ์มาประยกุต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น
 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (Game Development)
 ในการพัฒนาเกมๆ หนึ่งนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 
บคุลากรหลายๆ ฝ่ายรวมกนั ซึง่ฝ่ายพฒันาระบบปัญญาประดษิฐ์ก็
มบีทบาททีส่�าคญัไม่น้อยไปกว่าฝ่ายอืน่ๆ โดยจะต้องท�าการพฒันา
โปรแกรมระบบปัญญาประดิษฐ์ให้มีความเฉลียวฉลาด เพื่อให้การ
เล่นเกมมีความท้าทายต่อผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเกมคอมพิวเตอร์มากขึ้นจาก 
โดยสามารถค�านวณและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในเกม
ได้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้องก�าหนดบทบาท (Script) ที่
ตายตัวอีกต่อไป
 วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
 ในวงการวิทยาการหุ ่นยนต์นั้น ต่างก็ถือว่าปัญญา
ประดษิฐ์เป็นสาขาหนึง่เช่นกนั ซึง่ปัญญาประดษิฐ์จะมบีทบาทอย่าง
มากในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ และ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่เป็นรู้จักกันดี 
ก็คือหุ่นยนต์ Asimo ของบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้ระบบ
เซนเซอร์และอัลกอริธึมขั้นสูงที่ผู้ผลิตได้พัฒนาขึ้นมาในการหลบ
หลีกสิ่งกีดขวาง และมีพฤติกรรมที่
สามารถตอบสนองต่อมนษุย์ได้ โดย
มีความใกล้เคียงกับมนุษย์จริง

ภาพที่ 5: หุ่นยนต์ Asimo ของ 
บริษัทฮอนด้า ที่รู ้จักกันดีในด้าน
ปัญญาประดิษฐ์
ที่มา: http://th.wikipedia.org/
wiki/ปัญญาประดิษฐ์ 

ภาพที่ 4: หุ่นยนต์ Kismet ที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับมนุษย์ได้
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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การประยุกต์ ใช้งานในองค์กร

       ถึงแม้ว่าความสามารถโดยรวมของระบบงานทาง
ปัญญาประดิษฐ์จะน้อยกว่ามนุษย์ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ระบบ
งานทางด้านนีก้ม็คีวามส�าคญัต่อองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
เชงิธรุกจิ หรอืองค์กรทางทหาร ในปัจจบุนั องค์กรหลายแห่งเริม่มี
ความคิดที่จะน�าระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ภายในองค์กรของ
ตน ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์มีความส�าคัญต่อองค์กรต่างๆ ดังนี้
 1. ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในลักษณะคล้ายกับเป็นหน่วย
บันทึกความจ�าขององค์กร ซึ่งจะกลายเป็นฐานความรู้องค์กรที่
พนักงานในองค์กรสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อท�าการสืบค้นและหาค�า
ปรึกษาได้ทุกเวลา
 2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยสร้างกลไกที่ไม่น�า 
ความรูส้กึ ความเหนือ่ยล้า หรอืความกงัวลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ  
ซึง่จะมปีระโยชน์เป็นอย่างมากกบังานประเภททีอ่นัตรายต่อมนษุย์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายหรือ
ด้านจิตใจก็ตาม นอกจากนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจท�าหน้าที่
ให้ค�าปรึกษาที่มีประโยชน์ในช่วงเวลาคับขันได้ ดังจะเห็นได้จาก 
นวนยิายหรอืภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์หลายๆ เรือ่ง ทีม่กัจะน�า
แนวคิดด้านนี้มาใช้ประกอบในบทของตนเองอยู่เป็นประจ�า
 3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะถูกน�ามาท�างานในส่วนที่
เป็นงานที่มีความจ�าเป็นหรือเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายส�าหรับมนุษย์
 4. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถ 
ในฐานความรู้ขององค์กร ด้วยการเสนอวิธีแก้ปัญหาส�าหรับงาน
เฉพาะด้าน ซึง่มปีรมิาณมากหรอืมคีวามซบัซ้อนมากเกนิไปส�าหรบั
มนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อต้องการท�างานนั้นให้ส�าเร็จภายในระยะ
เวลาอันสั้น

บทสรุป

 จะเห็นได้ว่า ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในความสนใจของนักวิจัยทั่วโลกมา
เป็นเวลานาน นอกจากนี ้เรายงัสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากศาสตร์
นี้มาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อ
มนุษย์ได้ ทางผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางผู้อ่านคงจะได้รับรู้
ถึงเรื่องราวทั่วๆ ไปทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ และก่อให้เกิด
แนวคดิทีจ่ะสร้างสรรค์และพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะช่วยพฒันา
ประเทศชาติต่อไปได้
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