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ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
• การเรียนรู้จากปรับปรุงตนเอง

(Reinforcement Learning)
• การเปลี่ยนแปลงเน้ือหารูปแบบการจ้างงาน

(Drastic Change in Employment)
• การเดินทางที่เป็นอัตโนมัติ

(Automated Transportation)
• เครื่องจักรจะมีความชาญฉลาดน ามนุษย์

(Machines smarter than humans)
• การสร้างตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยตนเอง

(Generative Adversarial Networks 
and Deep Neural Networks)

• ทุกสังคม ทุกอุตสาหกรรม ทุกบริการ
(Ubiquitous AI)



การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน
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อีก 12 ปี ข้างหน้า 
ถ้าเราไม่ปรับความเชี่ยวชาญเรา
จะมีเด็กไทยตกงานมากถึง 72% 
ดังนั้น ทั้งครู เยาวชน สังคม 
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคทันสมัย

ปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติจะมาแทนมนุษย์ได้ขนาดไหน

ปัญญาประดิษฐ์จะท าได้ขนาดไหน

โลกและสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนอย่างไร

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

12 กันยายน 2561

ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงอนาคตที่ไกล

เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในยุคปัญญาประดิษฐ์

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


ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
● 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 สเปนประท้วงเดือดหลังโดนส่ังโรงงานตกงานกะทันหันกว่า 3 พันคน
● พิษโควิด! 'นิสสัน' จ่อปลดพนักงาน 20,000 คนทั่วโลก
● เยอรมันอุ้ม 'ลุฟท์ฮันซา' หลังขาดทุน 5 แสนล้าน 
● 'โรลส์-รอยซ์' จ่อปลดพนง. 9 พันคน
● การบินไทยจ่อปลดพนักงาน 6,000 คน หลังแผนฟื้นฟู
● หนุ่มสาวโรงงานกว่าพันคน ถูกพักงาน 2 อาทิตย์ กลับมาถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า
● พิษโควิด-19 บริษัทในนิคมอมตะซิตี้ปลดพนักงานเกือบ 200 ชีวิต

http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?name=ad_202007211703 ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
ปลดพนักงาน 2020



ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
● 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% ของ

พนักงานทั้งหมด
http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?name=ad_202007211703 ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ปลดพนักงาน 2020



ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
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http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?name=ad_202007211703 ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ปิดกิจการ 2020



ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
● วุฒิศักดิ์คลินิก ยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการหลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้กว่า 10 ล้าน
● “MUJI” ในสหรัฐฯ ยื่นล้มละลาย อีกหนึ่งบริษัทเจอพิษโควิด-19
● "Flybe" สายการบินสัญชาติอังกฤษ ประกาศยื่นล้มละลายและปิดกิจการ
● Virgin Australia Airlines สายการบินใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย โดย

ยื่นขอการบริหารจัดการโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ ตามมาตรา 11 กฎหมายล้มละลายของ
ออสเตรเลีย

● บริษัทอาเวียงกา โฮลดิงส์ เจ้าของสายการบิน Avianca Airlines สายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 
2 ของลาตินอเมริกา ได้ยื่นล้มละลายที่ศาลในสหรัฐอเมริกา

● Thai Airways หรือ การบินไทย ได้ยื่นศาลละล้มละลาย เพื่อขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อ
วันที่ 26 พ.ค.63

● บริษัทเช่ารถ Hertz ยื่นเรื่องประกาศภาวะล้มละลาย
● PACE และบ.ย่อยยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการ

http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?name=ad_202007211703 ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
ยื่นล้มละลาย 2020



เวลาระหว่าง การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ กับ ช่วงที่ได้รับประโยชน์
% Respondents realizing bottom-line benefit

มีเพียง 4% ที่รู้สึกได้ประโยชน์ทันทีจากการน าระบบอัตโนมัติ แต่ มากถึง 75% ได้ประโยชน์ภายใน 3 ปี

Source: “The automation imperatives,” September 2018, McKinsey.com
Months between launch of automation transformation and realizing benefit

Immediately Within 12 months After 12 months or unsure
Immediately < 6 6-12 12-36 > 36 Don’t know Total

4

13

30

28
9

16

https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/unlocking-the-full-power-of-automation-in-industrials



ระดับความเป็นอัตโนมัติในการแปลงข้อมูลดิบเป็นรายงาน

ประมาณ 27% ที่กระบวนการสามารถน าให้เป็นอัตโนมัติ
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/unlocking-the-full-power-of-automation-in-industrials

October 23, 2019



การน าระบบอัจฉริยะอุปกรณ์ปลายทาง มาใช้การปลดล็อกพลังของ
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้วยไอโอที (IoT) และเอไอ (AI)

ระบบการควบคุมด้วยเครื่องจักร
Machine Regulated Systems

การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมอัตโนมัติ
Automated Maintenance and Repairs

กระบวนการผลิตที่เชื่อมต่อกัน
Connected Manufacturing Processes

Internet of Things (IoT) 
Artificial Intelligence (AI)

Bluetooth Low Energy (BLE)



จากระบบอัตโนมัติสู่จักรกลไร้บังคับ

https://www.cat.com/en_US/articles/ci-articles/automation-autonomy-whats-the-difference.html

ระดับ (Level) คอนเซ็ปต์ (Concept) นิยาม (Definition)
0 ปฏิบัติการโดยมนุษย์ (Human Operation) ปฏิบัติการโดยมนุษย์ตลอดเวลา
1 อัตโนมัติ บางฟังก์ชั่น (Automation) ผู้คุมเครื่องจะควบคุมดูแลเครื่องจักรตลอดเวลา 

และรับผิดชอบความปลอดภัย แต่จะให้เครื่องจักร
ช่วยดูแลบางฟังก์ชั่น

2 กึ่งไร้คนบังคับ (Semi-automonous) เครื่องจักรท างานที่ถูกก าหนดโดยไม่ต้องมีผู้คมุ
เครื่อง โดยผู้คุมเครื่องจะท างานส่วนเหลือ

3 ไร้คนบังคับ (Automonous) เครื่องจักรท างานทุกงานโดยไม่ต้องมีผู้คุมเครื่อง 
และรับผิดชอบความปลอดภัย



สิบเทรนเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ในปี ๒๕๖๓
Top 10 Digital Transformation Trends For 2020

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)



10 เทรนด์ไอทีโลก 
เปรียบเทียบ 5 ปี
โดยการ์ทเนอร์

https://thanachart.org/2019/10/26/%E0%B8%AA%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



เทรนดิจิทัลในอนาคต ๒๕๖๒

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



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 2560 ต่อไอซีที
(Gartner’s 2017 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 2561 ต่อไอซีที
(Gartner’s 2018 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

วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี 2562 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/


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

วัฏจักรความคาดหวังของการ์ตเนอร์ปี 2563 ต่อไอซีที
(Gartner’s 2020 Hype Cycle for ICT Emerging and Maturing Technologies)



CiRA Core: Deep Learning Platform



ระบบติดตามวิเคราะห์ประเภทรถ ความเร็ว และจัดเก็บลงฐานข้อมูล
กรมทางหลวงชนบท (ธรรมศาสตร์, อิลิกเซอร์, AIAT, และ Super AI Engineer โดยนายเกรียงไกร)

https://drive.google.com/file/d/1VDXHuoSN6ztGWv8J4F9yxag9TyMVIwyl/view?usp=s

haring

Contribution@2021 Thanaruk 

Theeramunkong
20



Sign and Object Detection on Road

An example of sign detection in Thailand



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

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

Nov 12, 2018

Augmented Reality (Rabbit – Only one Example)



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

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

AI for Thai : Thai AI Service Platform



Human Pose Estimation

24

https://www.youtube.com/watch?v=WoFuxJZgKSA&t=1

s

Contribution@2021 Thanaruk 

Theeramunkong



การตรวจจับใบหน้าว่าใส่หน้ากากหรือไม่ใส่ (คลิป) (1)

https://drive.google.com/file/d/1krfkmYeujmaHgOAUyQlXEZWoqqWqSdk4/view?usp=sharing

Contribution@2021 Thanaruk 
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ตัวอย่างคลิปการติดตามและตรวจจับใบหน้าใส่หน้ากากหรือไม่ (1)

16-ปากซอยสีหบุรานุกิจ6-sk-1 17-ตลาดนัดวัดอุดมรังส_ีหนองค้างพลู-sk-2



ตัวอย่างคลิปการติดตามและตรวจจับใบหน้าใส่หน้ากากหรือไม่ (2)

09-ตลาดพงษ์ทรัพย์จุด2_บางยี่ขัน-
PongSab-sk-3

15-ถนนเยาวราช1_สัมพันธวงศ์-sk-2



ระบบตรวจจับหน้ากากอนามัย การนับและการวัดระยะห่าง
(ศบค, อว, วช, ธรรมศาสตร,์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และ Super AI Engineer)

การตรวจจับต าแหน่งและท่าทางคน

การคาดคะเนต าแหน่งใบหน้า

การจ าแนกใบหน้าว่าใส่หน้ากากหรือไม่

วัดระยะห่างระหว่างบุคคล วัดความหนาแน่น

ใส่หน้ากาก ไม่ใส่หน้ากาก ใส่ไม่ถูกต้อง อัตราการใส่หน้ากากอนามัย

จ านวนนับ

1 2

3

4

Data science
Averaging

EfficientNetV2,  Vision Transformer, Yolov5 

Data science
Averaging

OpenPose, Norfair

OpenPose, Norfair



แผนภูมิระบบ
System Diagram
การใช้ Openpose 
เพื่อตรวจจับท่าทาง การใช้ Norfair

เพื่อติดตามคน

การจัดการภาพ

การระบุต าแหน่ง
บนร่างกาย

FacesLocator

FeetLocatorFeetLocatorFeetLocatorระบุต าแหน่งเท้า

FacesLocatorFacesLocatorระบุต าแหน่งใบหน้า

Queue
RabbitMQ

ฐานข้อมูลภาพใบหนา้ที่ใส่ /
ไม่ใส่หน้ากาก / ใส่ไม่ถูกต้อง

frames

Detected poses

การตรวจใบหน้าว่าใส่ /
ไม่ใส่ หน้ากาก / ใส่ไม่ถูกต้อง

Detection_id, track_id

Detection_id, class



Openpose เพื่อตรวจจับท่าทาง และ Norfair เพื่อติดตามคน
(ศบค, อว, วช, ธรรมศาสตร,์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และ Super AI Engineer โดยนายสุรภูม)ิ



Openpose เพื่อตรวจจับท่าทาง



Norfair เพื่อติดตามคน
o ตรวจจับการเคลื่อนท่ี และ ระบุว่าเป็นบุคคลเดียวกันในเฟลมถัดไป



จ านวนใบหน้าที่ใช้การเรียนรู้ และ การทดสอบความถูกต้อง

ประเภท จ านวนภาพ
1. ใส่หน้ากากถูกต้อง 5,457
2. ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง 1,670
3. ไม่ใส่หน้ากาก 273

ทดสอบกับภาพ 200 ภาพ 
ความถูกต้องสูงมากกว่า 95%

(พัฒนาต่อเนื่อง)

1. ใบหน้าที่ใส่หน้ากากถูกต้อง 2. ใบหน้าที่ไม่ใส่หน้ากาก 3. ใบหน้าที่ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง



https://theaisummer.com/vision-transformer/

Mask No-Mask

Incorrect 

Mask

Vision Transformer ส าหรับแยกแยะระบุการใส่หน้ากากอนามัย
(ศบค, อว, วช, ธรรมศาสตร,์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และ Super AI Engineer โดยนายพิภพ)



น ำเสนอผลงำนหลงักำรท ำงำนฝึกโจทยเ์อไอจำกภำคธุรกิจ 





Cloud, Fog and Edge Computing

Thousands

Millions

Billions



นิยามของปัญญาประดิษฐ์

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)

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)



ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตรรก (Logic)

การค้นหา (Search)

น่าจะเป็น (Probability)

ความรู้ (Knowledge)

ความคลุมเครือ (Fuzziness)

การแก้ปัญหาภายใต้ข้อก าจัด
(Constraint Satisfaction Problems)

เอเจ้นท์/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)



เทคโนโลยีฐานท่ีส าคัญเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
o การประมวลผลภาพอัจฉริยะ (Intelligent Image Processing)
o การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
o การประมวลผลสัญญาณอัจฉริยะ (Intelligent Signal Processing)
o การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
o การควบคุมอย่างชาญฉลาด (Intelligent Control)
o ส่วนเชื่อมโยงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

Cognitive, Psychology, Philosophy, Social Sciences, Humanities



❑ เทคโนโลยีเปลี่ยนไป
❑ เทคโนโลยีใหม่แทนเทคโนโลยีเก่า
❑ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

❑ สังคมเปลี่ยนไป
❑ การด าเนินชีวิต
❑ การท างาน
❑ อุตสาหกรรมและธุรกิจ

❑ การเรียนการสอน
❑ เนื้อหาที่เรียนรู้
❑ วิธีการเรียนการสอน

ปัญญาประดิษฐ์: ผลกระทบต่อการศึกษาและวงการวิทยาศาสตร์



การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใน ๓ ระดับ ๕ กลุ่มคน

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

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



Eight Emerging Technologies

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