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       ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence :  AI เป็นความรู้
ความฉลาดที่สร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต รวบรวมและจัดใส่ข้อมูล
ซอฟแวร์หลากหลายระบบ และพัฒนาให้สามารถคิดและท างานใน
ด้านต่างๆ ได้คล้ายมนุษย์ ทั้งในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้ อาทิ ระบบน าทางรถยนต์ไร้คนขับ ผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ท-
โฟน หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ช่วยงาน เป็นต้น (www.modify.in.th) 

 
 สืบเนื่องจากการวิจัยของ Accenture Research โดยร่วมมือกับ Frontier Economics ได้แสดงผลถึง
การใช้ “ปัญญาประดิษฐ์”  หรือ “AI” ทีจ่ะท าให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า โดยใช้เวลาเพียง 
13 ปี ภายในปี 2578 (ค.ศ. 2035)  แต่หากสิงคโปร์ไม่ใช้ AI จะต้องใช้เวลามากถึง 22 ปี ถึงจะได้ผลลัพธ์เช่นกัน
ดังกล่าว  ซ่ึง AI สามารถช่วยให้ประเทศขยายตัวได้เร็วกว่าประเทศส าคัญๆ เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี สหราชอาณาจักร 
และญี่ปุ่น โดย Accenture Research ร่วมมือกับ Frontier Economics จ าลองผลที่จะได้รับจาก AI ใน 33 
ประเทศ ทีม่ีผลรวมเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 80 ของเศรษฐกิจทั่วโลกรวมกัน 
 
 การวิจัยดังกล่าว เปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปี 2578 ตามสถานการณ์สมมติฐาน
ที่แสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สมมติฐานปัจจุบัน และสถานการณ์ AI ซึ่งแสดงการ
เติบโตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อมี  AI  เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 
 
 นอกจากนี้ยังพบว่า AI อาจท าให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.2 ไปเป็น
ร้อยละ 5.4  ภายในปี 2578  และท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมถึง 215 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (295 พันล้านเหรียญสิงคโปร์) 
อีกท้ัง AI สามารถเพ่ิมผลผลิตแรงงานของสิงคโปร์ได้ถึงร้อยละ 41 ภายในปี 2578 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูง
ที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 
 
 Mr. Mark Purdy, Managing Director and Chief Economist ของ Accenture กล่าวว่า "การวิจัย
ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า AI สามารถท าให้เกิดศักยภาพในการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์และใน
อีกหลายประเทศ ถึงแม้ว่า จะมีอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการผลิตที่ล้าหลัง 
 

ปัญญาประดิษฐ์  สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้ 2 เท่า ภายในปี 2578 
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    ภายในปี 2578 การเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์เมื่อใช้ AI ควบคู่ไปด้วย จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึง      
ร้อยละ 5.4 แทนร้อยละ 3.2 และเป็นประเทศที่มีการเติบโตเศรษฐกิจน าหน้าประเทศต่างๆ เช่น สหรฐัฯ ฟินแลนด์ 
สหราชอาณาจักร สวีเดน เยอรมนี ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น (กราฟ Growing fast, Accenture) 

 ปัจจุบันสิงคโปร์ก าลังด าเนินการผลักดัน AI ในระดับสูง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มูลนิธิวิจัย
แห่งชาติ (National Research Foundation) ประกาศว่า จะลงทุนในโครงการ AI.SG  ด้วยมูลค่าสูงถึง 150 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ภายในระยะเวลา  5 ปี  เพ่ือให้ AI.SG  เป็นโครงการระดับชาติ เพ่ิมขีดความสามารถของ AI ซึ่งจะ
ประสานรวบรวมสถาบันวิจัยในสิงคโปร์และบริษัท Start-ups รวมถึงบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ AI อย่างไรก็ตาม    
ผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากเทคโนโลยี AI ดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่ออุตสาห- 
กรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและการจ้างงาน  โดยจากรายงานของ Dell Technologies และสถาบันการวิจัยที่ไม่
แสวงหาก าไร - Institute for the Future  เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ ระบุว่าประมาณร้อยละ 85 ของงาน
ในปี 2573 ยังไม่ได้มีการจัดระบบแต่อย่างใด 
 
 Ms. Rachel Maguire ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย (Research Director) ของ Institute for the Future 
กล่าวว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอนาคตจะเป็นมุมมองได้ทั้งในแง่ความวิตกกังวลด้านการว่างงาน หรือ
เทคโนโลยีจะช่วยรักษาสภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมด ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างเทคโนโลยีและมนุษย์ เพ่ือเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากสามารถเสริมสร้างศักยภาพการท างาน
ร่วมกันระหว่างเครื่องจักรกลกับมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จ จะท าให้เกิดผลดีและเพ่ิมคุณค่าต่อสังคม 
 

 

 

http://www.straitstimes.com/sites/default/files/attachments/2017/07/21/st_20170721_ymai3_3290719.pdf
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 เมื่อ 50 ปีก่อนที่มีการคาดว่า ในอนาคตจะมีเครื่องจักรกลที่สามารถท างานได้เหมือนมนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่น่าเชื่อ แต่ต่อมาจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ท าการคิดค้น วิจัย พัฒนา รวมทั้งสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้ออก 
มาเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเริ่มน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านการขนส่ง การวินิจฉัยทางการแพทย์ และในอีกหลาย 
สาขาอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายปัจจัย อาทิ ความเร็วของคอมพิวเตอร์  การแก้ปัญหาด้วย
เทคโนโลยี การประสานเชื่อมโยงระหว่างปัญญาประดิษฐ์ในสาขาอ่ืนๆ รวมถึงนักวิจัยที่มีหลักการในการใช้คณิต-
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์แผนใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในเชิงธุรกิจ/พาณิชย์ และการทหาร 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกลไกที่ไม่น าความรู้สึก ความเหนื่อยล้า หรือความกังวลเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน  

 ในสิงคโปร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้ามาก สืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและมุ่งเน้นให้ประเทศเป็น Smart City อย่าง
ครบวงจร โดยขณะนี้มีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและการ
บริการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านที่สามารถ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่สิงคโปร์ที่เป็น
ผู้น าแนวหน้าในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

 ส าหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ซึ่งมีนวัตกรรมที่สามารถ
ช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงได้มีการคิดค้นสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะใช้ในเชิงพาณิชย์ และมี
โครงการน าร่องของกระทรวงไอซีที ชื่อ “สมาร์ทซิตี้” เพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับสิงคโปร์
และท่ัวโลก 
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