อัญมณีและเครื่องประดับกับปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
ถ้าพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเรียกง่ายๆ ว่า เอไอ (AI) คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะ
ในปัจจุบัน เอไอ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของทุกคนมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของแต่ละคน เอไอ คือ โปรแกรมที่
ถูกเขียนและพัฒนาขึ้น โดยเป็นการประมวลผลจาก
ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ท าให้ มี ค วามฉลาด
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน และ
ตั ด สิ น ใจได้ รวมไปถึ ง มี ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วย
ลองมาดูกันว่า เอไอ นั้นทาอะไรได้บ้าง
ด้านการแพทย์ – ลดปัญหาการขาดแคลน
บุคคลากรทางการแพทย์ และช่วยในการวินิจฉัยโรค
ด้านระบบขนส่ง – เทคโนโลยีไร้คนขับ ระบบติดตามและวิเคราะห์เส้นทาง
ด้านการก่อสร้าง – สารวจข้อมูลและโครงสร้างของงานก่อสร้าง วิเคราะห์และวางแผนการก่อสร้าง
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต – ใช้เทคโนโลยีเอไอร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อวางแผนและทาการผลิต
ด้านการเกษตร – เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ด้านการประกันภัย – วิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
ด้านการเงินการธนาคาร – เป็นที่ปรึกษาในการทาธุรกรรมทางการเงิน ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และ
วิเคราะห์ศักยภาพทางการเงิน
ฯลฯ
เห็นได้ว่า เอไอ นั้นครอบคลุมการทางานได้ในทุกด้านทุกอุตสาหกรรมจริงๆ อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับก็ด้วยเช่นกัน หากจะให้เดาสาหรับบางคนก็อาจจะเดาถูก แต่สาหรับบางคนอาจจะจินตนาการไปไม่ถงึ
กันเลยทีเดียว นั่นก็เป็นเพราะว่า เอไอ นั้นได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและธุ รกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับแทบจะตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ การ
ตรวจสอบคุณภาพที่มีความถูกต้องและปราศจากอคติใดๆ การเจียระไนที่มีคุณภาพและมีการสูญเสียน้อยที่สุด การ
ชั่งน้าหนักที่ไม่มีการคลาดเคลื่อน การขึ้นตัวเรือนที่เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด การจัดระดับชั้นสีที่ได้มาตรฐาน
การออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือทั้งผู้ออกแบบและผู้บริโภค จนกระทั่งการซื้อขายออนไลน์ที่ได้มีการจัดเก็บ
และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการตลาดสาหรับผู้ขาย และข้อมูลสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างที่สุด ปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศเริ่มมีการพัฒนา เอไอ ด้านต่างๆ เหล่านี้มาในระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง
สามารถเรี ย กเสี ย งตอบรั บ จากภาคอุ ต สาหกรรมและภาคธุ ร กิ จ ได้ ม ากพอสมควร เพราะในมุ ม มองด้ า นผล
ประกอบการทางธุรกิจ ต้นทุนกับผลตอบแทนล้วนเป็นสิ่งสาคัญ อะไรที่สามารถลดต้นทุนและให้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่า แถมยังได้ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคพ่วงมาด้วย ถือว่าคุ้มค่ามากต่อการลงทุนเป็นที่สุด และ เอไอ ก็ตอบโจทย์
นี้ได้เป็นอย่างดี
เอไอ ที่น่าสนใจในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอัญมณีมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
เอไอ ที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เห็นภาพที่ครอบคลุมและความสามารถได้อย่างชัดเจน
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Robomatic ของ The Sahajanand Group (STPL) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศอินเดีย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ บุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะที่ดีที่สุด โดย STPL ได้เปิดตัว Robomatic เอไอที่สามารถตัดเพชรได้ด้วยการเลือกและจัดวางตาแหน่งของ
เพชรก้อนได้อย่างแม่นยา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ ส มบู รณ์ แบบสู ง สุ ด และปราศจากการ
สั ม ผั ส หรือการแทรกแซงการท างานจาก
มนุษย์ เมื่อได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการแล้ว
Robomatic จะทาการเคลื่อนย้ายเพชรไป
ยั ง กล่ อ งเก็ บ เพื่ อ รวบรวมโดยอั ต โนมั ติ
จากนั้ น ก็ จ ะหยิ บ เพชรก้ อ นใหม่ เ พื่ อ เริ่ ม
ทางานอีกครั้ง
Sarine Clarity™ ของบริษัท Sarine ™ ในประเทศอิสราเอล Sarine Clarity™
ถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบความสะอาดของเพชรแบบอัตโนมัติที่แม่นยาและเชื่อถือ
ได้ โดยมี เอไอ ที่สามารถเรียนรู้จากเพชรทุกเม็ดที่วัดและทาการให้คะแนน เอไอ นี้มีการ
จัดระดับความสะอาดของเพชรด้วยฟังก์ชั่นการเรียงลาดับและตัวกรองที่ช่วยให้สามารถ
กาหนดและตั้งค่าความสะอาดได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถทางานกับเพชร
ได้ตั้งแต่ 2 สตางค์ ถึง 10 กะรัต ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการครั้งสาคัญในกระบวนการทางาน
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเลยก็ว่าได้ เพราะ เอไอ นี้สามารถตัดสินใจและ
ทางานได้อย่างมืออาชีพและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างกระบวนการคัดเกรดที่มี
ความเที่ยงตรงและแม่นยาไปทั้งอุตสาหกรรม และที่สาคัญยังมีส่วนช่วยในพัฒนาคุณภาพ
ก่อนส่งมอบเพชรไปยังผู้ค้าปลีกอีกด้วย
อี กหนึ่ ง เอไอ ของบริษั ท Sarine ™ คือ Sarine Color ™ เอไอ ที่ มี
ระดับความแม่นยาในการคัดเกรดสีสูงกว่าระดับของห้องปฏิบัติการ เมื่อรวม เอไอ
ของ Sarine Clarity ™ กับ Sarine Color ™ เข้าด้วยกันจะได้ระบบปฏิบัติการที่
ครบถ้วนทั้งสี่ด้าน (4Cs) ซึ่งได้แก่ Carat (กะรัตหรือขนาด) Cut (การเจียระไน)
Color (สี ) และ Clarity (ความสะอาด) ถือเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อความ
สวยงามและมูลค่าของเพชรนั่นเอง
นอกจาก เอไอ ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับแล้ว ก็ยังมี เอไอ ที่
ทางานอยู่ในกระบวนการซื้อขายเครื่องประดับอีกด้วย ซึ่งมีทั้งการใช้ เอไอ ร่วมกับ 3D Printing ที่ช่วยในการ
ออกแบบทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ตรงใจและสะดวกต่อการทางานของนักออกแบบอีกด้วย รวมไปถึง Ringo
ของ Diamond Pro ที่กาลังจะมีความสาคัญอย่างมากสาหรับการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับบนโลกออนไลน์
อย่างที่ทราบกันดีการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์เกือบจะเป็นเรื่องปกติสาหรับยุคนี้ แล้ว การซื้อขายที่เกิดมีตั้งแต่
ของใช้ชิ้นเล็กไปจนถึงเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูง จากรายงานของ VentureBeat ระบุว่า การตลาดอีคอมเมิร์ซ
เครื่องประดับคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของอุตสาหกรรมเครื่องประดับโดยรวม และจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตัวใน
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ปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ถึงแม้ว่าการเติบโต
ของธุรกิจเครื่องประดั บในโลกออนไลน์จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ ความ
เชื่อมั่นในการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงนี้ก็ยังสร้างความกังวลใจอยู่
เช่นกัน Ringo เป็น เอไอ ที่ถูกยกให้เป็น เอไอ แรกของโลกที่
สร้างทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับผู้ซื้อได้
Ringo เป็ น เค รื่ อง มื อที่ ช่ ว ย แ น ะ น า เพ ช ร ต า ม
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ถูกกาหนดไว้ ทั้งราคา สี ความสะอาด และ
เหลี่ยมเจียระไน โดยมีภาพจาลองที่ทาให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็น
คุ ณ สมบั ติ ข องเพชรที่ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น จากตาเปล่ า ได้
นอกจากนี้แล้ว Ringo ยังจะได้รับการพัฒนาให้มีความคมชัด
ของภาพจ าลองเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ ซื้ อ ทางโลก
ออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการที่ไปซื้อสินค้ากับผู้ขายที่มีประสบการณ์น้อยได้
อีกทางหนึ่ง
จากตัวอย่างทั้งหมด เอไอ กาลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้ซื้อ เทคโนโลยีต่างๆ ที่
เกิดขึ้นล้วนแต่ให้คุณกับผู้ที่รู้เท่าทันและรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น สาหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอยู่มาก
อย่างบ้านเราแล้ว เอไอ ก็ยังดูเหมือนไกลตัวอยู่มาก แต่เชื่อเถอะว่าถ้า เอไอ มาเคาะประตูบ้านเมื่อไหร่ โลกของคุณ
จะเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วข้ามคืนแน่นอน

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม 2562
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