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ບົດທີ 4    
ປັນຍາປະດິດ

(Artificial Intellinence)



ຮູບປັນຍາປະດິດ



1. ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງປັນຍາປະດິດ
 ແນວຄິດພ ໍ້ນຖານທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບປັນຍາປະດິດໄດ້ແກ່: 

1. ການສຶກສາຂະບວນການຄົໍ້ນຄິດຂອງມະນຸດ ເພ ື່ອໃຫ້
ເຂົໍ້າໃຈວ່າ ປັນຍາ ຫ  ຄວາມສະຫ າດ ເກີດມາຈາກສິື່ງໃດ ?

2. ການເຮັດຫ້ເຄ ື່ອງຈັກ ເຊັື່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫ  ຫຸ່ນຍົນ
ສາມາດຮຽນແບບຂະບວນການຄົໍ້ນຄດິຂອງມະນຸດໄດ້



ປັນຍາປະດດິຄ :  (Artificial Intelligence ຫ  AI):  
ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶື່ງຂອງວທິະຍາການຄອມພິວເຕີ 
ທີື່ຕ້ອງ ການປະດິດເຄ ື່ອງຈກັ ເຊັື່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫ   ຫຸ່ນ
ຍົນ ໃຫ້ສາມາດຄົໍ້ນຄິດ, ປະຕິບັດ ແລະ ມີພຶດຕິກ າ ຮຽນ
ແບບມະນຸດ ໃນຂະບວນການຕັດສນິໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້.



ປັນຍາປະດດິ: ໝາຍເຖງິ ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶື່ງຂອງ
ວິທະຍາການຄອມພິວເຕີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການນ າສະເໜີ
ຄວາມຮູ້ ການປະມວນຜົນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍສັນຍະລັກ 
(Symbol) ແລະ ວິທີການແບບ ຮີວຣສິຕກິ ຫ   ເອີໍ້ນວ່າ 
ວິທີການແບບສາມນັສ ານກຶ ທີື່ບ ື່ຕ້ອງ ອາໄສກົດເກນໄດ ້ດັື່ງທີື່
ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ.້



ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປນັຍາປະດດິດັື່ງນີໍ້:
1. ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈ

ປະສົບການທີື່ຜ່ານມາ.
2. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈກັບຂ ໍ້ຄວາມທີື່

ມີຄວາມຄຸມເຄ ອ ຫ   ມີ ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໄດ້.
3. ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງທີື່ວ່ອງໄວ ແລະ 

ຖ ກຕ້ອງຕ ື່ສະຖານະການ ໃໝ່ໆ.
4. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ເຫດຜົນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ 

ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ.



8. ຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສ າຄນັຂອງອງົ
ປະກອບ ທີື່ແຕກຕ່າງ ກັນໃນແຕ່ລະສະຖານະການໄດ້.

5. ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບສະຖານະການທີື່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊອ້ນໄດ.້

6. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ວິນິດ
ໄສ ເພ ື່ອສະຫຼຸບຂ ໍ້ຄວາມ ຢ່າງມີເຫດຜົນໄດ້.

7. ຄວາມສາມາດໃນການປະຍກຸຄວາມຮູ້ໃຫ້ເໝາະສມົກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມ.



3. ປະໂຫຍດ ຂອງປັນຍາປະດິດ

2. ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ບ ື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ ້ຫ   ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການແກ້ໄຂ ດ້ວຍການໃຊ້ລະບົບສະໜັບສະ
ໜູນການຕັດສິນໃຈແບບທ າມະດາໄດ້.

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາມີຄວາມ
ວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມສອດ ຄ່ອງກັນຫ າຍຂຶໍ້ນ.

3. ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ມີໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ ື່ມີໂຄງສ້າງໄດ້ 
ເພາະວ່າ ຖ້າບ ື່ມີປັນຍາ ປະດິດເຂົໍ້າມາຊ່ວຍ ຈະສາມາດແກ້
ບັນຫາທີື່ມີໂຄງສ້າງເທົື່ານັໍ້ນ (ບັນຫາທີື່ມີຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານໃນ
ອົງກອນ).



5. ຊ່ວຍເພີື່ມຜະລິດຜົນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫ າຍຂຶໍ້ນ.

4. ຊ່ວຍຄົໍ້ນຫາ, ວິເຄາະລະຫັດ, ສະຫຼຸບຂ ໍ້ຄວາມ ຫ   ແປຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານທີື່ມີຈ ານວນ ຫ າຍໄດ້.



1) ຈະບ ື່ມີຄວາມຄິດລິເລີື່ມສ້າງສນັ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ
2) ຂ ໍ້ມູຂ່າວສານທີື່ເປນັປະສົບການ ຕ້ອງແປຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນັໍ້ນກ່ອນ ຈຶື່ງຈະສາມາດເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ໃຊ້ໄດ້
3) ການໃຫ້ເຫດຜົນຈະດີກວ່າມະນຸດ ກ ື່ໃນເມ ື່ອເປັນບັນຫາ

ສະເພາະ

4. ຂ ໍ້ຈ າກັດຂອງປັນຍາປະດິດ



 ຄອມພິວເຕີ ທ າມະດາ

5. ການປຽບທຽບປັນຍາປະດິດ ກັບຄອມພິວເຕີທ າມະດາ

 ຄອມພິວເຕີ ປັນຍາປະດິດ



ການປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ ຫ  ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ
ຄອມພິວເຕີທ າມະດາຈະເປັນໄປຕາມວິທີການຕາມຂັໍ້ນຕອນ
(Algorithm) ທີື່ໂປຣແກຣມໄວ້

5.1 ຄອມພິວເຕີ ທ າມະດາ



5.2 ຄອມພິວເຕີ ປັນຍາປະດິດ

ຄອມພິວເຕີຊະນິດນີໍ້ ປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ເປນັສນັຍາ
ລັກ ຫ  ເຄ ື່ອງໝາຍ (Symbolic Processing) ຄວາມ
ສ າພັນລະຫວ່າງສນັຍາລກັ ຈະເຊ ື່ອມໂຍງກັນຈົນໄດ້ຄ າຕອບ
ຂອງບັນຫາທີື່ນິຍາມໄວ້ໃນຕອນຕົໍ້ນ. ສັນຍາລັກດັື່ງກ່າວນັໍ້ນ
ອາດຈະເປັນຕົວອັກສອນ, ຄ າສັບ ຫ  ອາດຈະເປັນຕົວແທນ
ດ້ວຍວັດຖຸສິື່ງຂອງ (object) ຫ  ພາກສ່ວນຂັໍ້ນຕອນຂອງ
ການເຮັດວຽກກ ໄດ້. ວັດຖຸສິື່ງຂອງອາດຈະໝາຍເຖີງ: ຄົນ, 
ສິື່ງຂອງແນວຄວາມຄິດ, ເຫດການ ຫ  ຂ ໍ້ເທັດຈິງ



ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ທີື່ບ ື່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ໃຊ້
ປັນຍາປະດິດ ມີດັື່ງນີໍ້:
ຫົວຂ ໍ້ທີື່ໃຊ້ປຽບທຽບ ຄອມພິວເຕີປນັຍາປະດດິ ຄອມພິວເຕທີ າມະດາ
ການປະມວນຜົນ ດ້ວຍຮູບແບບສັນຍາລັກ ຕາມຂັໍ້ນຕອນທີື່ໂປຣແກຣມວາງໄວ້
ຂ ໍ້ມູນນ າເຂົໍ້າ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມູນນ າເຂົໍ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຂ ໍ້ມູນນ າເຂົໍ້າຕ້ອງຄົບຖ້ວນ
ວິທີການຄົໍ້ນຫາ ໂດຍທົື່ວໄປຈະໃຊ້ສາມັນສ ານຶກ ຄ ບ ື່ໃຊ້

ກົດເກນໃດໜຶື່ງ
ໂດຍທົື່ວໄປຈະເປັນໄປຕາມຂັໍ້ນຕອນ

ການອະທິບາຍ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ບ ື່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້
ເປົໍ້າໝາຍ ການໄດ້ມາທາງຄວາມຮູ້ ການໄດ້ທາງຂ ໍ້ມູນ ແລະຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເທົື່ານັໍ້ນ
ການໃຫ້ເຫດຜົນ ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້ ບ ື່ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້



6. ການນ າເອົາປັນຍາປະດິດ

 ຫຸ່ນຍົນ
 ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
 ການປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາ ແລະ ເຕັກໂນລໂລຊສີຽງ
 ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ
 ຕັກກະສາດຄມຸເຄ ອ
 ຕົວແທນອັດສະລຍິະ
 ການປະຍຸກໃຊ້ປນັຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
 ລະບົບຈ າລອງຄວາມເປັນຈງິ



6.1 ຫຸ່ນຍົນ (Robotics)
ຫຸ່ນຍົນ ເປັນເຄ ື່ອງຈັກທີື່ໃຊໄ້ຟຟ້າ ທີື່ມະນຸດປະດິດຂຶໍ້ນມາ

ເພ ື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກງານ ຫ  ກິດຈະກ າບາງຢາ່ງ ໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດແທນມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ ຫຸ່ນຍົນໄດ້ຖ ກນ າມາ
ໃຊ້ໃນໂຮງງານອດຸສາຫະກ າຕ່າງໆ ທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມຜະລິດຜົນ
ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະເກີດ
ອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຄົນເຮາົ.



6.2 ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert SyatemG ES)
• ໝາຍເຖິງ ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ທີື່ໃຊ້ໃນການນ າສະເໜີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃຫ້
ຄ າແນະນ າຢ່າງມີເຫດ ແລະ ຜົນ
• ໝາຍເຖິງ ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ທີື່ສະຫ າດທີື່ໃຊ້ຄວາມຮູ້
ແລະ ການແປຄວາມ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົື່ານັໍ້ນ ຕ້ອງອາໄສຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ໃນການແກ້ໄຂປິດສະໜາ

• ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີື່ດຶງເອາົຄວາມຮູ້ຂອງມະນດຸ ມາຈັດເກັບໄວ້
ພາຍໃນເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍອາໄສຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ໃນການໄຂປິດສະໜາ





1) ຊ່ວຍເພີື່ມຜົນຜະລິດໃນການເຮັດວຽກໄດ້ດີ
2) ຊ່ວຍເພີື່ມຄຸນນະພາບ ເນ ື່ອງຈາກວ່າລະບບົຜູ້ຊຽ່ວຊານ

ສາມາດໃຫ້ຄ າປຶກສາທີື່ເປນັກາງ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ

3) ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກ
ຄວາມອິດເມ ື່ອຍ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຮບັມີຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ ແລະ ບ ື່ມີຂ ໍ້ຜິດພາດ

4) ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ບ ື່ມີໂຄງສ້າງໄດ້ ເຖິງວ່າຂ ໍ້ມູນ ແລະ
ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບການຕັດສິນໃຈຈະບ ື່ພຽງພ ແຕ່
ສາມາດເອົາຂ ໍ້ມູນທາງນອກມາຊ່ວຍໄດ້

5) ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ສັບຊອ້ນໄດ້
6) ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄວຂຶໍ້ນ

ປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານມີດັື່ງນີໍ້





ຂ ໍ້ຈ າກັດຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານມີດັື່ງນີໍ້: 
1) ຄວາມຮູ້ທີື່ຕ້ອງການນ າມາຈັດເກັບໄວໃ້ນລະບບົນັັໍ້ນຫາໄດ້ຍາກໃນບາງ
ຄັໍ້ງ
2) ການຖ່າຍທອດຄວາມຊ່ຽວຊານ ເປັນເລ ື່ອງຍາກ

3) ວິທີການແກ້ໄຂບນັຫາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານອາດຈະແຕກຕາ່ງກນັ ຊິື່ງອາດ
ສ້າງຄວາມສັບສົນໃນການນ າມາຈດັເກັບໃນລະບບົ.  

4) ໃນບາງຄັໍ້ງ ຜູ້ໃຊ້ລະບົບທີື່ເປັນມະນຸດ ບ ື່ສາມາດໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວວ
ຊານໄດ້ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ເນ ື່ອງຈາກຂະບວນການຮັບຮູ້ ຫ  ການ
ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈ ຂອງມະມະນຸດ ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ຂຶໍ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດ
ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ



5) ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫ າຍທີື່ສຸດຫາກບັນຫາທີື່
ນ າມາແກ້ໄຂເປັນສິື່ງທີື່ມີຂອບເຂດບ ື່ກວ້າງຂວາງເກີນໄປ ເຊັື່ນ: ການ
ວິນິດໄສ ການເຮັດວຽກ ຜິດປົກກະຕິຂອງເຄ ື່ອງຈັກ.     

6) ຄ າສັບ ຫ  ວະລີທີື່ຜູ້ຊ່ຽວຊາຍໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນລະບບົ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການ
ອະທິບາຍ ຂ ໍ້ເທັດຈິງ ຫ  ເຫດຜົນຕ່າງໆໃນບາງຄັໍ້ງກ ເປນັຄ າທີື່ຜູ້ໃຊ້ບ ື່
ສາມາດທ າຄວາມເຂົໍ້າໃຈໄດ້
7) ຕ້ອງໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາລະບບົສງູຫ າຍ
8) ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກບ ື່ເຊ ື່ອຖ ລະບົບ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບ ື່
ຕ້ອງການໃຊ້ລະບົບ





6.3 ການປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີສຽງ

ການປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສຽງ ເປັນ
ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ກັບເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕ.ີ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ
ໃຊ້ຂ ໍ້ມູນນ າເຂົໍ້າດ້ວຍສຽງເວົໍ້າເຊິື່ງອາດເປັນພາສາໃດກ ື່ໄດຕ້າມທີື່ຜູ້
ພັດທະນາໄດ້ສ້າງເປັນໂປຣແກຣມໄວ.້ 

ການປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາດປະກອບມີ 2 ປະເພດ
ດ້ວຍກັນຄ : 



1) ການສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈພາສາທ າມະຊາດ ແບ່ງການເຮັດວຽກ
ເປັນ 2 ສ່ວນ

• ການຈດົຈ າສຽງ: ເປັນພາກສ່ວນເລີື່ມຕົໍ້ນ ເມ ື່ອຜູ້ໃຊ້ຄ າສັື່ງເຂົໍ້າສູ່ລະບົບ
ລ ເຂົໍ້າໃນເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ລະບົບຈະຈົດຈ າ ພ້ອມກັບຈ າແນກຄ າທີື່ຮບັ
ເຂົໍ້າມາ ໂດຍບ ື່ຈ າຕອ້ງຮູຄ້ວາມໝາຍ ເຫ ົື່ານັໍ້ນ

• ການເຂົໍ້າໃຈສຽງ: ເມ ື່ອລະບົບສາມາດຈົດຈ າ ແລະ ຈ າແນກຄ າເວົໍ້າທີື່
ຮັບເຂົໍ້າມາໄດ້ແລ້ວ ການເຮັດວຽກຕ ື່ໄປ ກ ື່ຄ ການສ້າງຄວາມເຂົາໃຈໃນຄ າ
ສັື່ງນັໍ້ນ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງພວກມັນ



2) ການສ້າງພາສາທ າມະຊາດ

ເປັນຂະບວນການ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດສາ້ງພາສາທ າ
ມະຊາດໄດ້ເອງເພ ື່ອຕອບໂຕກ້ັບໄປຫາຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຜ່ານທາງໜ້າຈ ພາບ
ຄອມພິວເຕີ ດ້ວຍສຽງເອີໍ້ນວາ່ ຂະບວນການສັງເຄາະສຽງ

ຂະບວນການສັງເຄາະສຽງເປັນເຕັກໂນໂລຊກີານສ້າງສຽງທີື່ເປັື່ງອອກ
ມາເປັນຄ າ ຫ  ວະລີໃຫ້ກາຍເປັນສຽງແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ(ສຽງສງັເຄາະ)

ທີື່ມີການກ ານົດ ຮູບແບບພ ໍ້ນຖານ ຂອງສຽງໄວ້ແລ້ວ. 

ຂ ໍ້ຈ າກັດທີື່ສ າຄັນໃນການປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາດປະກອບມີຄ ເຄ ື່ອງ
ຄອມພິວເຕີ ຫ  ລະບົບປະມວນຜົນພາສາທ າມະຊາດນັໍ້ນ ມີຂອບເຂດຈ າກັດໃນການ
ຈົດຈ າສຽງ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບ





6.4 ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ

ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ ຫ  ໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ
ທຽມ ໝາຍເຖິງຄອມພິວເຕີທີື່ສາມາດຮຽນແບບການເຮັດ
ວຽກຂອງສະໝອງມະນຸດໄດ້ ດ້ວຍການປະເມີນຜົນຂ ໍ້ມູນ ຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ເປັນຈ ານວນຫ າຍໄດ້ໃນ
ແຕ່ລະເທ ື່ອກ ນອກຈາກນີໍ້ຍັງສາມາດຮບັ ແລະ ຈົດຈ າຂ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສນໃນຮບູແບບທີື່ເປັນປະສບົການໄດ້





6.5 ຕັກກະສາດຄຸມເຄ ອ



6.6 ຕົວແທນ ອັດສະລິຍະ



6.7 ການນ າໃຊ້ ປັນຍາປະດິດ ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອນິເຕີເນດັ







6.8 ລະບົບຈ າລອງຄວາມເໝ ອນຈງິ(Virtual Reality 
System)



ຄ າຖາມທ້າຍບົດ ທີື່ 4

1. ປັນຍາປະດິດ ແມ່ນຫຍັງ?
2. ປັນຍາປະດິດ ມີຄວາມສະຫ າດ ແລະ ລັກສະນະແນວໃດ?
3. ປັນຍາປະດິດສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດຫຍັງໄດແ້ດ່?
4. ຈົື່ງປຽບທຽບຄອມພິວເຕີປນັຍາປະດິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

ທ າມະດາທົື່ວໄປ? 
5. ປັນຍາປະດິດ ຖ ກນ າໃຊ້ໃນດ້ານໃດແດ່?


