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ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
• การเรียนรู้จากปรับปรุงตนเอง 

(Reinforcement Learning)
• การเปลี่ยนแปลงเนือ้หาและรูปแบบการจ้างงาน 

(Drastic Change in Employment Sector)
• การเดินทางที่เป็นอัตโนมัติ

(Automated Transportation)
• เคร่ืองจักรจะมีความชาญฉลาดน ามนุษย์

(Machines become more smarter than humans)
• เครื่องจักรจะมีควมชาญฉลาดน ามนุษย์

(Machines become more smarter than humans)
• การสร้างและวิเคราะห์ด้วยตนเอง

(Generative Adversarial Networks and Deep Neural Networks)
• ทุกสังคม ทุกอุตสาหกรรม ทุกบริการ (Ubiquitous AI)
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การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน
• ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงอนาคตที่ไกล
• ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติจะมาแทนมนุษย์ได้ขนาดไหน
• ปัญญาประดิษฐ์จะท าได้ขนาดไหน
• โลกและสังคมเราจะเปลีย่นแปลงได้ขนาดไหนอย่างไร ในยุคปัญญาประดิษฐ์
• เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในยุคปัญญาประดิษฐ์

https://www.thaiquote.org/content/45061

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

อีก ๑๒ ปี ข้างหน้า 
ถ้าเราไม่ปรับความเชี่ยวชาญเรา
จะมีเด็กไทยตกงานมากถึง ๗๒% 
ดังนั้น ทั้งครู เยาวชน สังคม 
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคทันสมัย

https://www.thaiquote.org/content/45061


ผลกระทบแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้
• ช่อง 3 ลดพนักงานอีก ! เปิดโครงการสมัครใจลาออก เพื่อลดขนาดองค์กร
• พนักงานร่วม 400 ชีวิตร่ าไห้ ถูกบริษัทผลิตชุดชั้นในชื่อดัง ปลดกลางอากาศ
• ค่ายรถอ่วมพาเหรดปลดพนักงาน ‘มิตซูบิช’ิ น าร่องจ่ายสูงสุด35เดือน
• ‘SCB’ เปิดให้พนักงานอายุ 55 ปี “สมัครใจลาออก”
• แบงก์ยักษ์ใหญ่ปลดพนักงาน 35,000 คนทั่วโลก ปรับตัวสู้เศรษฐกิจทรุด
• 'ไทยซัมมิท' ลดพนักงาน เปิดสมัครใจลาออก-จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน
• พนง.นิสสัน สเปนประท้วงเดือดหลังโดนสั่งโรงงานตกงานกะทันหันกว่า 3 พันคน
• พิษโควิด! 'นิสสัน' จ่อปลดพนักงาน 20,000 คนทั่วโลก
• เยอรมันอุ้ม 'ลุฟท์ฮันซา' หลังขาดทุน 5 แสนล้าน 
• 'โรลส-์รอยซ'์ จ่อปลดพนง. 9 พันคน
• การบินไทยจ่อปลดพนักงาน 6,000 คน หลังแผนฟื้นฟู
• หนุ่มสาวโรงงานกว่าพันคน ถูกพักงาน 2 อาทิตย์ กลับมาถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า
• พิษโควิด-19 บริษัทในนิคมอมตะซิตี้ปลดพนักงานเกือบ 200 ชีวิต
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ผลกระทบแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้
• ปูนซีเมนต์นครหลวง ประกาศปิดสายการผลิตโรงงานสระบุรี เปิดพนง.สมัครใจลาออก
• โควิด-19 "แควนตัส" สายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย ปลดพนักงาน 6,000 คน
• ไมโครซอฟท์ปลด กองบก.-นักข่าว เตรียมแทนที่ด้วยเอไอ
• อูเบอร์ ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน ปิดส านักงาน 45 แห่งทั่วโลก โควิด-19
• "บริติช แอร์เวย์" จ่อปลดพนักงาน 12,000 ต าแหน่ง เซ่นพิษโควิด-19
• สายการบินดังสแกนดิเนเวีย ปลดคน 5,000 สังเวยวิกฤติไวรัสโคโรนา
• โควิด-19 ไทยไลอ้อนแอร์ เลิกจ้างพนักงานอายุงานไม่ถึงปี จ านวน 120 ชีวิต
• American Airlines เตรียมปลดพนักงาน 25,000 ต าแหน่ง ทั้งนักบิน ลูกเรือ 

ฝ่ายช่างเครื่อง และคนท างานในสนามบิน
• มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ชลบุรี เลิกจ้างพนักงาน 1,000 คน หลังยอดดิ่งฮวบกว่า 50%
• สายการบิน KLM เตรียมปลดพนักงาน 2,000 คน เซ่นพิษโควิด-19
• Airbnb บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,900 คน ซึ่งนั่นคิดเป็นจ านวนมากถึง 

25% ของพนักงานทั้งหมด
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ผลกระทบแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้
• โรงแรมหรูไม่รอด! "เชอราตัน" ประกาศปิดกิจการเซ่นพิษโควิด
• ไปต่อไม่ไหว "นกสกู๊ต" เลิกกิจการ ชดเชยพนักงาน 425 คน ตามกฎหมาย
• เกือบพันชีวิตเคว้งตกงาน โรงงานมาบตาพุด-นครปฐม ประกาศปิดกิจการ
• โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปรรูปอาหารทะเลชื่อดัง ในอ.ปากพนัง ประกาศปิดตัวกระทันหัน 

พนักงานช็อก กอดคอร่ าลา 400 ชีวิต ตกงาน
• โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรี ที่ปราจีนบุรี ปิดกิจการ ลูกจ้างตกงานนับร้อยคน
• "โมโน มิวสิค" ประกาศหยุดด าเนินธุรกิจ ยุติบทบาททั้งหมด เหตุพิษเศรษฐกิจ
• "อิเซตัน" ประกาศปิดกิจการที่เซ็นทรัลเวิลด์ สิ้นเดือนสิงหาคม 63
• ปิดฉาก 50 ปี ร้านอาหารจีนเจ้าอร่อยในต านานหาดใหญ่
• ปิดต านาน 26 ปี "เซ็นทรัลหาดใหญ"่ สาขาแรกในภาคใต้ คนแห่ซื้อสินค้าแน่น
• Trans States Airlines สายการบินภูมิภาคของสหรัฐ ประกาศเที่ยวบินสุดท้าย โดยลงจอดที่

สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 1 เม.ย.63
• ปาลิโอ เขาใหญ่ ปิดกิจการ สุดยื้อพิษโควิด-19 แต่ยังมีลุ้นคัมแบ็กภายใต้โฉมใหม่
• ปิดฉาก 18 ปี “คมชัดลึก” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย เลิกจ้างพนักงาน ชดเชย 10 เดือน
• “คุ้มขันโตก” ร้านดังเมืองเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด!
• ปิดฉาก “เชฟโรเลต” ขายโรงงาน-เลิกขายรถในไทยสิ้นปี 2563 6
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ผลกระทบแพรร่ะบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้
• วุฒิศักดิ์คลินิก ยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการหลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้กว่า 10 ล้าน
• “MUJI” ในสหรัฐฯ ยื่นล้มละลาย อีกหนึ่งบริษัทเจอพิษโควิด-19
• "Flybe" สายการบินสัญชาติอังกฤษ ประกาศยื่นล้มละลายและปิดกิจการ
• Virgin Australia Airlines สายการบินใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย ประกาศ

ล้มละลาย โดยยื่นขอการบริหารจัดการโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ ตามมาตรา 11
กฎหมายล้มละลายของออสเตรเลีย

• บริษัทอาเวียงกา โฮลดิงส์ เจ้าของสายการบิน Avianca Airlines สายการบินที่
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลาตินอเมริกา ได้ยื่นล้มละลายที่ศาลในสหรัฐอเมริกา

• Thai Airways หรือ การบินไทย ได้ย่ืนศาลละล้มละลาย เพื่อขอเข้ากระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 พ.ค.63

• บริษัทเช่ารถ Hertz ยื่นเรื่องประกาศภาวะล้มละลาย
• PACE และบ.ย่อยยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการ
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World Population
https://www.worldometers.info/world-population/#top20

https://www.worldometers.info/world-population/#top20


ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน
In 2016, it was estimated to have 4,388 million internet users in the world 

(world population 7,766 million (around 57 %)

For Thailand, 57 million internet users from 69.24 million (56.72%)

Source: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-thailand-january-2019-v01/6)

http://www.worldometers.info/
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กิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลในสังคมโลก

(Source: https://www.domo.com)
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แรงงานในประเทศไทย
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http://web.nso.go.th/

National Statistical Office

https://www.boi.go.th/index.php?page=demographic

Gross Domestic Product (GDP) 
Chain Volume Measure (CVM)

The growth rate of GDP, CVM 3.0%

2019



สิบเทรนเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ในปี ๒๕๖๓
Top 10 Digital Transformation Trends For 2020
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https://oisair.net/news/top-10-digital-transformation-trends-for-2020

5G for You and Me: 2020 will be 

the year of 5G.

WiFi 6 + 5G: A faster WiFi for a 

faster world

Analytics are the Competitive 

Advantage

AI & Machine Learning: Force 

multipliers for data analytics

Blockchain moves beyond Crypto

Robotic Process Automation: 

RPA catches a second wind

Conversational AI becomes a 

legitimate interface

Always Connected PC (ACPC) 

transform laptop market forever

Connected Vehicles, Autonomous 

Drones / Smart Cities

XaaS, UX/CX, and Privacy

(everything as a service)



เทรนดิจิทัลในอนาคต ๒๕๖๒

https://www.veritis.com/blog/top-10-digital-trends-for-2019-20/



๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๐) โดยการ์ทเนอร์ 
❑ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI and Advanced ML)
❑แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ (Intelligent Application)
❑สิ่งของอัจฉริยะ (Intelligent Things)
❑ความจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม (Virtual/Augmented Reality)
❑ดิจิทัลทวิน (Digital Twin, Recording Sensors)
❑บล็อกเชน (Blockchain)
❑ระบบสนทนา (Conversational Systems)
❑MASA (Mesh App and Service Architecture) 
❑แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Platforms)
❑สถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบปรับตัว (Adaptive Security Architecture)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/
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๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๑) โดยการ์ทเนอร์ 
❑พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Foundation)
❑แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ (Intelligent Application)
❑อุปกรณ์อัจฉริยะ (Intelligent Device)
❑ดิจิทัลทวิน (Digital Twin, Recording Sensors)
❑เอดจ์คอมพิวติ้ง (Edge Computing) การประมวลผลย้ายใกล้กับแหล่งข้อมูล

❑ระบบการสนทนากับคอมพิวเตอร์ (Chatting Computer)
❑อิมเมอร์ซีฟ เอ็กซ์พีเรียนส์ (Immersive Experience)
❑บล็อกเชน (Blockchain)
❑ระบบตอบโต้ตามเหตุการณ์ (Event-Driven System)
❑ระบบป้องกันความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Security System)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/ 17



๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๒) โดยการ์ทเนอร์ 
❑จักรกลไร้บังคับ (Autonomous Things)
❑การวิเคราะห์เติมเสริม (Augmented Analytics)
❑การพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Development)
❑ดิจิทัลทวิน (Digital Twin, Recording Sensors)
❑ เอดจีที่ถูกเสริมพลัง (Empowered Edge)
❑อิมเมอร์ซีฟ เอ็กซ์พีเรียนส์ (Immersive Experience)
❑บล็อกเชน (Blockchain)
❑สมาร์ท สเปซ (Smart Spaces)
❑จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital Ethics/Privacy)
❑การประมวลผลควอนตัม (Quantum Computing)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/ 18



๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๒) โดยการ์ทเนอร์ 
❑จักรกลไร้บังคับ (Autonomous Things)
❑การวิเคราะห์เติมเสริม (Augmented Analytics)
❑การพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Driven Development)
❑ดิจิทัลทวิน (Digital Twin, Recording Sensors)
❑ เอดจีที่ถูกเสริมพลัง (Empowered Edge)
❑อิมเมอร์ซีฟ เอ็กซ์พีเรียนส์ (Immersive Experience)
❑บล็อกเชน (Blockchain)
❑สมาร์ท สเปซ (Smart Spaces)
❑จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล (Digital Ethics/Privacy)
❑การประมวลผลควอนตัม (Quantum Computing)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/ 19



• อัตโนมัติอย่างยิ่งยวด (hyper-automation)
• ประสบการณ์หลากหลาย (multi-experience)
• การสร้างประสบการณ์แบบประชาธิปไตย (democratization)
• การเสริมทักษะมนุษย์ (human augmentation)
• ความสามารถทวนสอบกลับความโปร่งใส (transparency traceability)
• เอดจ์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด (empowered edge)
• ระบบคลาวด์แบบกระจาย (distributed cloud)
• สิ่งของไร้บังคับ (autonomous things)
• บล็อกเชนใช้จริง (practical blockchain)
• ความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI security)

20

๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๓) โดยการ์ทเนอร์ 



21

๑๐ เทรนด์ไอทีโลก (๒๕๖๔) โดยการ์ทเนอร์ 
• Hyper-automation
• AI engineering
• Intelligent composable business
• Distributed cloud
• Anywhere operations
• Cybersecurity mesh
• Internet of Behaviors
• Total Experience strategy
• Privacy-enhancing computing



เปรียบเทียบ
5 ปี

22

https://thanachart.org/2019/10/26/%E0%B8%A
A%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-
strategic-technology-trends-2020-
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-gartner/

• Hyper-automation

• AI engineering

• Intelligent composable 

business

• Distributed cloud

• Anywhere operations

• Cybersecurity mesh

• Internet of Behaviors

• Total Experience 

strategy

• Privacy-enhancing 

computing

2021



วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี ๒๕๖๐ ต่อไอซีที
(Gartner’s 2017 Hype Cycle for ICT Emerging and Maturing Technologies)

http://www.techmezine.com/top-10-news/gartners-2017-hype-cycle-ict-india-shows-indian-cios-well-placed-benefit-emerging-
maturing-technologies/

o Smart City Framework
o Machine Learning
o Self-Integrating Applications
o AI for IT

August 15, 2017



วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี ๒๕๖๑ ต่อไอซีที
(Gartner’s 2018 Hype Cycle for ICT Emerging and Maturing Technologies)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/

Application-specific integrated circuit (ASIC)

Platform as a Service (PaaS)

o Smart Workspace
o Brain-Computer Interface
o Autonomous Mobile Robots
o Smart Robots
o Deep Neural Network ASICs
o AI PaaS
o Self-Healing System Tech.
o Conversational AI Platform
o Autonomous Driving Level 5
o Human Augmentation
o Artificial General Intelligence
o Smart Dust

August 16, 2018



วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี ๒๕๖๒ ต่อไอซีที
(Gartner’s 2019 Hype Cycle for ICT Emerging and Maturing Technologies)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

o AI PaaS
o Autonomous Driving Level 5
o Edge AI
o Explainable AI
o Knowledge Graph
o Synthetic Data
o Transfer Learning
o Flying Autonomous Vehicles
o Augmented Intelligence
o Decentralized Autonomous 

Organization
o Generative Adversarial Networks

August 29, 2019

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/


วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี ๒๕๖๒ ต่อไอซีที
(Gartner’s 2019 Hype Cycle for ICT Emerging and Maturing Technologies)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2020/

o Self-Supervised learning
o Brain Machine Interface (MBI)
o Adaptive ML
o Composite AI
o Generative AI
o Responsible AI
o AI Augmented Development
o Embedded AI
o Explainable AI

August 18, 2020



Cloud, Fog and Edge Computing

27

Thousands

Millions

Billions



นิยามของปัญญาประดิษฐ์

28

https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22



เวิร์ดคลาวด์ของปัญญาประดิษฐ์ (1)

http://iiot-world.com/wp-content/uploads/2017/05/word-cloud.png



เวิร์ดคลาวด์ของปัญญาประดิษฐ์ (2)

30
https://www.pinterest.ie/pin/402438916685803455/



ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science, CS)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering, CPE)
เทคโนโลยีสารสนเทส (Information Technology, IT)

วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering, DE)

ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence, AI)

การเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning, ML)

การเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning, DL)

วิทยาการข้อมูล 
(Data Science, DS)

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics, DA)

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics, BDA)

โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
(Intelligent Infrastructure 

Systems, IIS)

ระบบไซเบอร์-กายภาพ
(Cyber-Physical System, CPS)

การประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud computing, CC)

31



ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

32

ตรรก (Logic)

การค้นหา (Search)

น่าจะเป็น (Probability)

ความรู้ (Knowledge)

ความคลุมเครือ (Fuzziness)

การแก้ปัญหาภายใต้ข้อก าจัด
(Constraint Satisfaction Problems)

เอเจ้นท/์ตัวแทน (Agent)

การวางแผน (Planning)การอนุมาน (Inference)

การตัดสินใจ (Decision Making)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)

การประมวลผลภาพ
(Image Processing)

การประมวลผลสัญญาณ 
(Signal Processing)

การให้เหตุผล (Reasoning) การเรียนรู้ (Learning)

เครือข่ายเส้นประสาท 
(Neural Network)



เทคโนโลยีฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
o การประมวลผลภาพอัจฉรยิะ (Intelligent Image Processing)
o การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
o การประมวลผลสัญญาณอัจฉริยะ (Intelligent Signal Processing)
o การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
o การควบคุมอยา่งชาญฉลาด (Intelligent Control)
o ส่วนเชื่อมโยงมนุษย์กบัคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

33Cognitive, Psychology, Philosophy, Social Sciences, Humanities



ปัญญาประดิษฐ์: ผลกระทบต่อการศึกษาและวงการวิทยาศาสตร์

34

❑ เทคโนโลยีเปลี่ยนไป
❑ เทคโนโลยีใหม่แทนเทคโนโลยีเก่า
❑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

❑ สังคมเปลี่ยนไป
❑ การด าเนินชีวิต
❑ การท างาน
❑ อุตสาหกรรมและธุรกิจ

❑ การเรียนการสอน
❑ เนื้อหาที่เรียนรู้
❑ วิธีการเรียนการสอน



การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใน ๓ ระดับ ๕ กลุ่มคน

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

นวัตกรรม
• สมัครเล่น Amateur 
• ผู้ใช้มีทักษะ Skilled Users 
• ผู้พัฒนา Developers
• นักวิจัย Researchers
• องค์กรบริษัท Enterprise



Eight Emerging Technologies

36https://www.pinterest.es/pin/574209021232359695/?lp=true



Alert of Disruptive Technology in Thai

37

https://businesstoday.co/technology/30/01/2020/disruptive-technology-
%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0
%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8/



AI systems: Digital Technology Perspectives 

38
https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/technology/articles/part1-artificial-intelligence-defined.html



ความแตกต่างระหว่าง Artificial Narrow Intelligence (ANI), 
Artificial General Intelligence (AGI) และ 
Artificial Super Intelligence (ASI)

39



สี่ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์

40
https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/technology/articles/part1-artificial-intelligence-defined.html

Sensory processing

+ Action
Robotics

IoT & Data Analytics



จากการประมวลผลข้อมูล สู่ แอนดรอยด์ หุ่นยนต์เสมือนคน 

การประมวลผลข้อมูล 
(Data processing)

ตรรกศาสตร์
(Logic)เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology)
สถิติ

(Statistics)
วิทยาการข้อมูล 
(Data Science)

ความรู้
(Knowledge)ปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence)
อุปกรณ์ขับเคลื่อน

(Actuator)
หุ่นยนต์ชาญฉลาด

(Intelligent Robot)
ชีววิทยา
(Biology)

แอนดรอย์ & ฮิวแมนนอยด์
(Android & Humanoid)

ข้อมูลในฐานะน้ ามัน (Data as Fuel)
มาตรฐานข้อมูลส าคัญ (Data Standardization)



• เสียงพูด เสียงร้อยแก้วร้อยกรอง เสียงสิ่งของ เสียงเคร่ืองยนต์ เสียงเพลง 
เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงธรรมชาติ
• ภาพถ่าย ภาพการ์ตูน ภาพสามมิติ ภาพโครงสร้าง ภาพเคลื่อนไหว 

การ์ตูนแอนเิมชั่น
• ตัวอักษร ตัวหนังสือ ข้อความ บทความ ข้อมูลข่าว กลอน สัญลักษณ์ สูตร 

อักษรภาพ ตัวอักษรสามมิติ ข้อความผสมหลายภาษา
• คลื่นหัวใจ คลื่นสมอง ชีพจร สัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

สัญญาณดาวเทียม สัญญาณจากต่างดาว
• ข้อมูลการเงิน ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลอายุ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการขาย ข้อมูลการซื้อ ข้อมูลคลังสินค้า 
ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสินค้า
• ข้อมูลสัมผัส ข้อมูลกลิ่น ข้อมูลรสชาติ

ข้อมูล/สัญญาณที่ถูกน ามาประมวลผลโดยเอไอได้



ความรู้และความเชี่ยวชาญ

Explicit Knowledge
Rule and ontology

Tacit Knowledge
Skill

Rule
Ontology
Parsing
Classification

Statistics
Artificial Neural Networks
Example-based approach

Automatic Feature Extraction
Automatic Parameter Tuning

Complement &
Guide & Support

Create & Combine 
& Manage

Data

Fu
e

l

Fuel

Data is fuel.
Data Standardization



หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจในอนาคต
Data Logic

IT Statistic

Data Science Knowledge

AI Actuator

Intelligent Robot Biology

Android &

Humanoid
Data is fuel.

Data Standardization

AI

Neural 

Networks

Fuzzy 

Logic 
Roboti

c

Machine 

Learning

Natural 

Language 

Processing

Expert 

System

Computer 

Vision

Signal 

processing

Knowledge 

Engineering

Reinforcement Learning

Transfer of Learning

Emotion and Cognitive Processing

Quantum Computing

Bioinformatics and 

Computational Biology 

Human-Computer Interaction



Sign and Object Detection on Road

45An example of sign detection in Thailand



Augmented Reality (Rabbit – Only one Example)

https://www.youtube.com/watch?v=ROloiiMv-nc

Augmented Reality (Rabbit – Only one Example)
Rabbit AR, OSENSE TECH
Nov 12, 2018



CiRA Core: Deep Learning Platform

47https://www.youtube.com/watch?v=QdBHvJi68CQ&t=522s

CiRA Core: Deep learning platform end-to-end AI solutions, May 20, 2020



AI for Thai : Thai AI Service Platform

48

AI for Thai : THAI AI SERVICE PLATFORM, Sep 8, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=qMcYWONevbQ&feature=emb_logo



แอพลิเคชั่นติดตาม (Tracking Applications)

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19


แอพลิเคชั่นติดตาม (Tracking Applications)

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19


แอพลิเคชั่นติดตาม (Tracking Applications)

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19


แอพลิเคชั่นติดตาม (Tracking Applications)

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19


แอพลิเคชั่นติดตาม (Tracking Applications)

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19

https://www.nstda.or.th/th/news/13181-application-covid-19


แอพลิเคชั่นการประชุมและการเรียนออนไลน์



พัฒนาหุ่นยนต์ช่วงโควิต

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874753

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874753


พัฒนาหุ่นยนต์ช่วงโควิต https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874753

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874753


พัฒนาหุ่นยนต์ช่วงโควิต (ยูงทอง, มธ)

https://www.posttoday.com/social/local/622915

https://www.posttoday.com/social/local/622915


พัฒนาหุ่นยนต์ช่วงโควิต

https://tu.ac.th/thammasat-for-people-8-policies-covid19-edition

https://tu.ac.th/thammasat-for-people-8-policies-covid19-edition


AI for Industry (AI4I)® (AI Singapore)

59https://www.aisingapore.org/talentdevelopment/ai4i/



Literacy in AI

60https://www.aisingapore.org/talentdevelopment/ai4i/



Foundations in AI

61https://www.aisingapore.org/talentdevelopment/ai4i/



Foundations in AI

62https://www.aisingapore.org/talentdevelopment/ai4i/



AI Taiwan

63
https://ai.taiwan.gov.tw/actionplan/ai-for-industrial-innovation/

AI for Industrial Innovation



AI Taiwan

64

AI Talent Program

Cultivation, Training, Attracting



Robotics

https://www.youtube.com/watch?v=YdnJI9T-yXI

Boston Dynamics’ Humanoid Robot Shows Off Gymnastic Routine
Sep 30, 2019



Future Teaching (Sketching + Simulator)

https://www.youtube.com/watch?v=NZNTgglPbUA

MIT sketching

YouTube - Sep 19, 2006

How To Connect DXF Bodies In 
Working Model 2D

Apr 14, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=GCQbXr6TwE4



AI Neural TTS and Holograms at MS 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=auJJrHgG9Mc

Demo: The magic of AI neural TTS and holograms at Microsoft Inspire 2019

Microsoft
Jul 17, 2019



Next Generation Google Assistant Demo

https://www.youtube.com/watch?v=GILvyiWB7xY

Next Generation Google Assistant Demo - Google I/O 2019
Google: May 8, 2019



Alipay Launches 'Smile to Pay' in China

https://www.youtube.com/watch?v=f-NIAUhU2E0

Alipay Launches 'Smile to Pay' in China
Alibaba Group
Sep 1, 2017



Google Lens: Urmila’s Story

https://www.youtube.com/watch?v=ePwKgKp69GE

Google Lens: Urmila’s Story
Google: May 7, 2019



Google Keynote (Google I/O’19) (partly)

https://youtu.be/TQSaPsKHPqs?t=3278

Google Keynote (Google I/O'19)

Google: May 7, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=TQSaPsKHPqs&feature=youtu.be&t=3278

https://www.youtube.com/watch?v=TQSaPsKHPqs&feature=youtu.be&t=3278


Healthcare AI: Google (2018)

72
Google AI for healthcare
https://www.youtube.com/watch?v=BDOXP63XjuY

Google
Published on May 12, 2018



AI Makes Amazing DeepFakes

https://www.youtube.com/watch?v=aJq6ygTWdao

This AI Makes Amazing DeepFakes and More



AI Makes Amazing DeepFakes

Top 10 Deepfake Videos

https://youtu.be/-QvIX3cY4lc?t=298

https://youtu.be/-QvIX3cY4lc?t=298


เทคโนโลยีด้าน Augmented Reality (AR)

https://www.youtube.com/watch?v=b0d_XH615N0

https://www.youtube.com/watch?v=b0d_XH615N0


เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Simulation)

https://youtu.be/xvAVQ6GEv-E

https://youtu.be/xvAVQ6GEv-E


เทคโนโลยีด้าน Augmented Reality (AR)

https://www.youtube.com/watch?v=b0d_XH615N0



เทคโนโลยีสัมผัส (Haptic Technology)
Sense of Touch

https://www.youtube.com/watch?v=or99iYNl1QY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=or99iYNl1QY&feature=emb_logo


เทคโนโลยีสัมผัส (Haptic Technology)
https://virsabi.com/everything-about-haptic-technology/

Sense of Touch

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Sif7cY8qwjM&feature=emb_logo

https://virsabi.com/everything-about-haptic-technology/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Sif7cY8qwjM&feature=emb_logo


เทคโนโลยีสัมผัส (Haptic Technology)
Sense of Touch https://www.youtube.com/watch?v=UlMXAl6zlRg

https://www.youtube.com/watch?v=UlMXAl6zlRg


ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา
• เอไอเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในความหมายกว้าง ๆ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการเรียนรู้ K-12. 

• Carnegie Learning (www.carnegielearning.com) 
• Fuel Education (www.fueleducation.com) 

https://www.lexalytics.com/lexablog/ai-in-education-
present-future-ethics

https://www.lexalytics.com/lexablog/ai-in-education-present-future-ethics


ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา
• McGraw Hill’s ALEKS (www.aleks.com)
• เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ไปจนถึงการประเมินความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีเอไอ

ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ในระดับ K-12, โฮมสคูลและแม้แต่การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย.
• รากฐานส าคัญอันหนึ่งของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการศึกษา คือ ทฤษฎีสเปชความรู้ 

(Knowledge Space Theory). 
• โดยทฤษฎีน้ีจะมุ่งความคิดไปที่การระบุว่านักเรียนรู้อะไรและไม่รู้อะไรผ่านการทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียนรู้

ของนักเรียนคนนั้น และท าการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของนักเรียนคนนั้น. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2jjI3evTDZg&feature=emb_logo

https://www.aleks.com/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2jjI3evTDZg&feature=emb_logo
https://www.aleks.com/


ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา
• ในประเทศจีน Squirrel AI (squirrelai.com) (Unicorn) 

• ๓ ชั่วโมงด้วยระบบอัจฉริยะ Squirrel AI สามารถวิเคราะห์เข้าใจในปัญหาการศึกษา
ของเด็กนักเรียนได้ดีกว่าการวิเคราะห์ในระยะเวลา ๓ ปี โดยคุณครูที่ดีที่สุดด้วยซ้ า. 

• ทฤษฎีสเปชความรู้นี้ได้ใช้คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) และ
กระบวนการสโตแคสติก (Stochastic Processes) เข้ามาอธิบายองค์ความรู้
เชิงประจักษ์ของศาสตร์ด้านนั้น ๆ และสร้างโมเดลหรือแบบจ าลองของผู้เรียน. 
• โดยความรู้จะถูกก าหนดแบ่งแยกออกมาเป็นจุดๆ ที่เรียกว่า จุดความรู้ (knowledge points) เพ่ือ

เป็นการแสดงสถานะทางความรู้ (Knowledge State) ของนักเรียนคนนั้น



Squirrel AI Learning
1st AI-powered adaptive education provider in China 

https://www.youtube.com/watch?v=tmxKBsBL_6M&feature=emb_logo

Yixue, through the Squirrel AI Learning brand, has opened over 1,700 AI-driven learning centers across 
China and has plans to open more. And keep in mind, this is only one of China’s many EdTech firms.

https://www.youtube.com/watch?v=tmxKBsBL_6M&feature=emb_logo
http://squirrelai.com/our-story
https://www.forbes.com/sites/ricardogeromel/2019/04/05/why-is-china-the-worlds-leader-in-edtech/#6605b45d5756


เว็บให้ความรู้ระดับสูง (salika.co)



ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา
• ปัจจุบันการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์การศึกษาเกิดขึ้น

ในหลายประเทศที่เจริญ รวมถึงจีนท่ีลงทุนสูงถึง ๖ 
พันล้านดอลลาร์ภายในปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะเป็นการลงทุน
มากกว่าครึ่งหน่ึงของการลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลก. 

• อย่างไรก็ตามมีความร่วมมือระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีนด้านน้ีเกิดขึ้นเรื่อยๆ. 
• มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนจับมือกับบริษัทเทคด้าน

การศึกษาของจีน Yixue Education Inc. จัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ “CMU-Squirrel AI Research Lab” 
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาตามศักยภาพบุคคล 
(Personalized Education) ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning) วิทยาการปัญญาหรือวิทยาศาสตร์พุทธิ
ปัญญา (Cognitive science) และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human–computer 
interaction, HCI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับ K-12 โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์มากถึง ๑๗๐๐ แห่งทั่วประเทศจีน และ
จะเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

https://www.hcii.cmu.edu/news/2019/cmu-yixue-education-inc-announce-ai-research-project-adaptive-k-12-education

https://www.hcii.cmu.edu/news/2019/cmu-yixue-education-inc-announce-ai-research-project-adaptive-k-12-education


การแข่งขันสอนระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์

https://www.prnewswire.com/news-releases/squirrel-ai-learning-present-at-top-ai-summit-re-work-deep-
learning-summit-to-lead-ai-educational-technology-innovation-with-sri-300877699.html

Human vs. AI Competition

https://www.prnewswire.com/news-releases/squirrel-ai-learning-present-at-top-ai-summit-re-work-deep-learning-summit-to-lead-ai-educational-technology-innovation-with-sri-300877699.html


การลงทุนในการน าปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา

According to predictions from one report, “AI adoption in education will explode over the next five 
years and is expected to reach global expenditure of $6b by 2025. Much of the growth will come from 
China followed by the USA, together accounting for over half of the global AI education spend.”

Chart sourced from TheConversation.com

https://www.lexalytics.com/lexablog/ai-in-education-present-future-ethics

https://www.holoniq.com/notes/2019-artificial-intelligence-global-education-report/
http://theconversation.com/china-is-catching-up-to-the-us-on-artificial-intelligence-research-112119
https://www.lexalytics.com/lexablog/ai-in-education-present-future-ethics


จ านวนบทความเอไอ (1996-2018) (ทั่วโลก)
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Publication: Artificial Intelligence

Cr.: Scopus & SciVal & Elsevier

Retrieved: January 10, 2020



จ านวนบทความเอไอ (1996-2018) (ท๊อป 5 และอาเซียน)

90

Publication: AI (Top-5 World + Top-5 ASEAN)

Cr.: Scopus & SciVal & Elsevier

Retrieved: January 10, 2020



จ านวนบทความเอไอ (1996-2018) (เฉพาะอาเซียน)
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Publication: AI (ASEAN)

Cr.: Scopus & SciVal & Elsevier

Retrieved: January 10, 2020



จ านวนประชากรไทย
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http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/images/PDF/statistics2559.pdf



• มาตรฐานข้อมูล มาตรฐาน API มาตรฐานการเชื่อม และการแบ่งปันข้อมูล
• การสร้างห่วงโซอุปทานทางดิจิทัล
• การมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์
• ระบบการศึกษาที่ทันสมัยและเน้นฝึกทักษะมากกว่าการสอนแค่เน้ือหาในชั้น

เรียน
• การปรับทัศนคติของเยาวชนในชาติ ให้มีความรักชาติ รักสังคม และมี

ความพยายาม ไม่รักสบายเกินไป
• การพยายามสร้างของด้วยตัวเองเองและน าของที่สร้างขึ้นมาใช้งานจริง 

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

ปัจจัยที่จะมีผลต่อความเข้มแข็งในยุคปัญญาประดิษฐ์



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)
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aiat.or.th

https://www.facebook.com/aiat2015/



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)

• สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(AI Association of Thailand)

• จัดตั้งวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
• SIIT มธ. บางกะดี 
• https://www.facebook.com/aiat2015 

(23,328 people follow)
• https://www.facebook.com/groups/aiat.talk/ 

(Members = 933)
• https://www.youtube.com/c/aiat2015
• AIAT Thai AI Group (372)
• Resource: http://aiat.in.th/resources/
Updated: 20-08-2020



Bangkok AI
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https://www.facebook.com/pages/category/Community/BangkokAI-1506341319432948/

https://www.facebook.com/BangkokAI-1506341319432948/



สรุปการประชุม
• AI Academy Alliance 

• AI Training

• AI Training and AI HR Roadmap

• AI Expert Database

• AI Job-Skill Matching Platform

• AI engagement credit bureau 

• Online AI courses

• AI eco-system support



Super AI Engineer
https://superai.aiat.or.th/

1500 คน → 360 คน → 100 คน
https://superai.aiat.or.th/

https://superai.aiat.or.th/
https://superai.aiat.or.th/


โครงการ Super AI Engineer
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ผู้ร่วมด าเนินการ

100

++



เครือข่ายที่ร่วมด าเนินการและสนับสนุน
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บริษัทที่จะเข้าร่วม (ต้องการเพิ่ม)



ภาคเหนือ:
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: รศ.ดร.  จิรยุทธ 
ไชยจารุวณิช)

ภาคตะวันตก:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. นริศ 
หนูหอม)

ภาคใต้:
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. ณัฐพงศ์ 
ทองเทพ)

ภาคกลาง:
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
และ ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระม่ันคง)

ภาคตะวันออก:
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. กฤษณะ 
ชินสาร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. อภิรชัย วงษ์
ศรีวรพล)

รายชื่อ 6 ศูนย์ประสานงาน



การด าเนินงานของโครงการ
• จ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,059 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

• คัดเลือกเข้าโครงการจ านวน 435 คน 

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค จ านวนที่สมัครลงทะเบียน จ านวนผ่านเข้ารอบคัดเลือก
ภาคกลาง 980 211
ภาคเหนือ 190 38
ภาคคตะวันออก 143 29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 203 40
ภาคตะวันตก 132 32
ภาคใต้ 411 85

รวม 2,059 435

ตอบรับและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ านวน 410 คน 



ตารางก าหนดการกิจกรรม



ตารางการอบรมรอบท่ี 1





AI ทางรอดอุตสาหกรรมไทย 
ในยุค Covid-19
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

(Thanaruk Theeramunkong)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

thanaruk@siit.tu.ac.th
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วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๐๙:๑๕-๑๐:๑๕ (งานเสวนา Morning Talk คร้ังที่ ๔, ๐๘:๓๐-๑๒:๐๐)
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยก, ราชปรารภ เขตราชเทวี, ประตูน้ า, กรุงเทพ

การเสวนา Morning Talk คร้ังที่ 4
AI ทางรอดอุตสาหกรรมไทย ภายใต้วิกฤต COVID-19

ภายใต้ โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
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