
 

การใช�ป�ญญาประดิษฐ�และข�อพิจารณาด�านกฎหมายที่เก่ียวข�อง 
 

นางกาญจนาภรณ
 อินทป�นตี  เลิศลอย���� 
 

ประเทศญ่ีปุ�นเป�นหน่ึงในประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกท่ีมีอุตสาหกรรม 
การผลิตในด#านต$างๆ ไม$ว$าจะเป�นอุตสาหกรรมยานยนต) อุตสาหกรรมเครื่องใช#ไฟฟ.า ฯลฯ ซ่ึงในป1จจุบัน 
ประเทศญ่ีปุ�นได#เผชิญกับสถานการณ)ท่ีประชากรมีอัตราการเกิดตํ่า ทําให#มีประชากรสูงอายุเป�นจํานวน
มาก และในอนาคตจะประสบภาวะการขาดแคลนประชากรในวัยทํางาน  ด#วยเหตุน้ี รัฐบาลญ่ีปุ�น 
จึงให#ความสําคัญกับการพัฒนาป1ญญาประดิษฐ) (Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อนํามาใช#ในสาขา
ต$างๆ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย) เพื่อให#เกิดความถูกต#องแม$นยําในการวินิจฉัยและ
ประมวลผล การลดระยะเวลาโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ังเพื่อประโยชน)ในการทดแทน
แรงงานมนุษย)เม่ือประเทศญ่ีปุ�นเข#าสู$ภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

การนําป1ญญาประดิษฐ)มาใช#ในประเทศญ่ีปุ�นได#รับความนิยมเป�นอย$างมาก ไม$ว$าจะเป�น
การนํามาใช#ในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย)เพื่อให#เกิดความรวดเร็วและแม$นยําในการวินิจฉัยโรค  
การนํามาใช#ในชีวิตประจําวันเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสาธารณะ เช$น วงจรปMดบนถนนสายต$างๆ 
ท่ีนอกจากจะให#ข#อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสภาพการจราจรและความหนาแน$นของประชากรแล#ว ยังสามารถ 
ให#ข#อมูลเชิงลึกของแต$ละบุคคลท่ีผ$านไปมาในแต$ละบริเวณได#อย$างแม$นยํา ตลอดจนการนํามาใช# 
ในการดูแลผู#สูงอายุและผู#ท่ีต#องได#รับการดูแลเป�นพิเศษ  อย$างไรก็ดี ท้ังนักวิชาการและประชาชน 
ต$างก็ยังมีข#อกังวลเก่ียวกับความถูกต#องของข#อมูลและความปลอดภัยในการใช#เทคโนโลยีป1ญญาประดิษฐ)๑  
ดังน้ัน เพื่อให#เกิดความเข#าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับป1ญญาประดิษฐ) ผู#เขียนจึงขอนําเสนอข#อมูลเก่ียวกับ
ป1ญญาประดิษฐ)ตามลําดับดังน้ี (๑) ป1ญญาประดิษฐ)คืออะไร (๒) การนําป1ญญาประดิษฐ)มาใช# 
ในป1จจุบันและความเป�นไปได#เก่ียวกับเทคโนโลยีป1ญญาประดิษฐ)ในอนาคต (๓) การวิเคราะห)ความเส่ียง 
และ (๔) ข#อพิจารณาด#านกฎหมายเก่ียวกับการใช#ป1ญญาประดิษฐ)  

 
๑. ป�ญญาประดิษฐ�คืออะไร 
 ป1ญญาประดิษฐ) (Artificial Intelligence หรือ AI) เป�นคําท่ีมีการพูดถึงบ$อยครั้ง 

ในป1จจุบัน ซ่ึงประเทศญ่ีปุ�นมีส่ิงประดิษฐ)มากมาย แต$ป1ญญาประดิษฐ)แตกต$างจากการประดิษฐ)อ่ืน 
ตรงท่ีเป�นการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร)มาใช#ในการวิเคราะห)ข#อมูลอย$างเป�นระบบและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน
ในลักษณะเดียวกับโครงสร#างการวิเคราะห)ข#อมูลของสมองมนุษย) โปรแกรมคอมพิวเตอร) ท่ีสร#าง

                                                           

  �ผู#อํานวยการฝ�ายกฎหมายการค#าระหว$างประเทศและทรัพย)สินทางป1ญญา 
  ๑ สรุปและวิเคราะห)ข#อมูลจากคําบรรยายของ Prof. Dr. FUKUDA Masaki อาจารย)ประจํา
คณะนิติศาสตร) มหาวิทยาลัยโอซาก#า เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ National Graduate Institute for Policy 
Studies กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น (เอกสารแนบท#าย) 



๒ 
 
กระบวนการข้ันตอนการวิเคราะห)ข#อมูลท่ีชัดเจนและเป�นระบบน้ีเรียกว$า Algorithm การพัฒนา
ป1ญญาประดิษฐ) จึงต#องมีการพัฒนาและออกแบบ Algorithm ให# มีรูปแบบการเรียนรู#  (pattern)  
และสามารถเข#าถึงและเช่ือมโยงข#อมูลได#หลากหลาย (Big Data) โดยข#อมูลท่ีนํามาใช#ในการวิเคราะห) 
จะมาจากข#อมูลซ่ึงได#เช่ือมต$อผ$านระบบ network ต$างๆ เช$น อินเตอร)เนต ข#อมูลท่ีผู#ผลิตป.อนไว#ให#เป�น
ข#อมูลพื้นฐาน ข#อมูลผ$านระบบ network ท่ีได#รับอนุญาตให#เข#าถึง เป�นต#น ซ่ึงกรณีท่ีป1ญญาประดิษฐ)ใด
ต#องใช#ข#อมูลท่ีมีความหลากหลาย ป1ญญาประดิษฐ)น้ันอาจได#รับอนุญาตให#เข#าถึงข#อมูลจากแหล$งต$างๆ 
ผ$านระบบ network ได#ภายใต#แนวคิด internet of things คือโลกของข#อมูลท่ีไม$มีข#อจํากัดท่ีสามารถ
เช่ือมต$อกันได#ท้ังหมด 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร)ท่ีสร#างกระบวนการข้ันตอนการวิเคราะห)ข#อมูลท่ีชัดเจนและ 
เป�นระบบน้ี (Algorithm) ในระยะแรกได#พัฒนาให#ป1ญญาประดิษฐ)สามารถเช่ือมโยงข#อมูลและเรียนรู# 
จากการวิเคราะห)เปรียบเทียบจากข#อมูลชุดความรู#ต$างๆ การเรียนรู# น้ีเรียกว$า Machine Learning๒  
ซ่ึงต$อมาได#รับการพัฒนาจนป1ญญาประดิษฐ)สามารถท่ีจะเรียนรู#ท่ีจะปรับ Algorithm สําหรับการเรียนรู#
และวิเคราะห)ข#อมูลได#ด#วยตัวเอง กระบวนการเรียนรู#น้ีจึงเรียกว$า Deep Learning๓  

 การใช#ป1ญญาประดิษฐ)ในประเทศญ่ีปุ�นได#รับความนิยมเป�นอย$างมากในสาขา
เทคโนโลยีทางการแพทย) เน่ืองจากป1ญญาประดิษฐ)สามารถวิเคราะห)และประมวลผลข#อมูลได#อย$างรวดเร็ว 
แม$นยํา และสามารถประเมินผลความน$าจะเป�นโดยอ#างอิงข#อมูลทางการแพทย)และทางวิชาการเฉพาะด#าน 
ได#หลากหลายและครบถ#วน โดยนักวิชาการได#เปรียบเทียบระยะเวลาการประเมินผลของทีมแพทย)
ผู#เช่ียวชาญกับป1ญญาประดิษฐ) ปรากฏว$า การประเมินผลในเรื่องเดียวกัน ทีมแพทย)ต#องใช#ผู#เช่ียวชาญ 
จากหลายสาขาท่ีเก่ียวข#องและใช#เวลาในการวิเคราะห)ข#อมูลถึง ๓๐ ช่ัวโมง ในขณะท่ีป1ญญาประดิษฐ)
สามารถประเมินผลได#ภายใน ๑ นาที และได#ข#อมูลท่ีครบถ#วนมากกว$าทีมแพทย)ผู#เช่ียวชาญ 

 
๒. การนําป�ญญาประดิษฐ�มาใช�ในป�จจุบันและความเป2นไปได�เก่ียวกับเทคโนโลยี

ป�ญญาประดิษฐ�ในอนาคต  
 เ ม่ือกล$ าวถึงป1ญญาประดิษฐ)  จํ าเป�นต#องทําความเข# าใจถึงลักษณะของ

ป1ญญาประดิษฐ)เพื่อให#เกิดความเข#าใจท่ีชัดเจนว$า ป1ญญาประดิษฐ)ท่ีเรากล$าวถึงน้ันเป�นป1ญญาประดิษฐ)ใน
ระดับใด รูปแบบการทํางานเป�นอย$างไร และมีศักยภาพเพียงใด ในเรื่องน้ี นักวิชาการญ่ีปุ�นได#แบ$ง
ป1ญญาประดิษฐ)ออกเป�น ๒ ระดับ ประกอบด#วย 

 
 

                                                           

  ๒ “machine learning” is a process by which a functional unit improves its performance 
by acquiring new knowledge or shills, or by reorganizing existing knowledge or skills.  
  ๓ “deep learning” is a subset of machine learning that can extract features by itself.  



๓ 
 

 (๑) ป1ญญาประดิษฐ)ระดับต#น (Narrowed/Specialised Artificial Intelligence) 
  ป1ญญาประดิษฐ)ระดับต#น คือ ป1ญญาประดิษฐ)ท่ีเน#นการทํางานเฉพาะด#าน  

การทํางานเฉพาะด#านน้ีมิได#หมายความว$าป1ญญาประดิษฐ)ดังกล$าวจะสามารถทํางานได#เพียงอย$างเดียว 
แต$อาจมีหน#าท่ีได#หลากหลายตามท่ีได#มีการกําหนดภารกิจของป1ญญาประดิษฐ)น้ันๆ ไว# ซ่ึงป1ญญาประดิษฐ) 
ท่ีมีการใช#งานอยู$ในป1จจุบันเป�นป1ญญาประดิษฐ)ในระดับน้ี เช$น ป1ญญาประดิษฐ)ท่ีตรวจสอบการจราจร  
ซ่ึงสามารถให#ข#อมูลได#ต้ังแต$สภาพพื้นผิวถนนไปจนถึงความหนาแน$นของประชากรในบริเวณท่ีเก่ียวข#อง  

  การทํางานของป1ญญาประดิษฐ)ระดับต#นจะอยู$ภายใต#หลักเกณฑ)และเง่ือนไข 
ท่ีกําหนด (Heteronomous System) กล$าวคือ การทํางานจะอยู$บนพื้นฐานของ rule-based ท่ีถูกกําหนดข้ึน  
และป1ญญาประดิษฐ)จะประมวลผลจาก inputs ต$างๆ ท่ีได#รับและวิเคราะห)ข#อมูลภายใต# rule-based น้ัน 
ผลการวิเคราะห)อาจแตกต$างกันไปตาม inputs ท่ีได#รับ โดยป1ญญาประดิษฐ)อาจเรียนรู#รูปแบบแนวทาง
ใหม$ๆ และอาจวิเคราะห)รูปแบบท่ีจะส$งผลให#เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดภายใต#กรอบการทํางานท่ีกําหนดไว# 

 (๒) ป1ญญาประดิษฐ)ระดับสูง (General Artificial Intelligence) 
  ป1ญญาประดิษฐ)ระดับสูง คือ ป1ญญาประดิษฐ)แห$งโลกอนาคต (Artificial 

Intelligence Age) ป1ญญาประดิษฐ)ระดับสูงน้ีมีระบบการทํางานอย$างอิสระของตัวเอง (Autonomous 
System) เน่ืองจากป1ญญาประดิษฐ)จะมีศักยภาพสูงมากและจะเป�นผู#กําหนดกฎเกณฑ)ในการดําเนิน 
ภารกิจของตนเอง (establish its own rules for its own performances) นักวิชาการจึงเช่ือว$า
ป1ญญาประดิษฐ)ในระดับน้ีจะพัฒนาและคิดค#นป1ญญาประดิษฐ)อ่ืนเพื่อให#เกิดการพัฒนาด#านเทคโนโลยี
มากย่ิงข้ึน และโดยท่ีการเช่ือมต$อข#อมูลของป1ญญาประดิษฐ)เป�นไปโดย network ต$างๆ จึงเช่ือว$า
ป1ญญาประดิษฐ) น้ีจะควบคุมคลังข#อ มูลจํานวนมหาศาลแบบไร#พรมแดน ซ่ึงเ ม่ือกล$ าวถึง
ป1ญญาประดิษฐ)ในระดับน้ี เราอาจรู#จักกันในช่ือป1ญญาประดิษฐ)ท่ัวไป (General Artificial Intelligence) 
หรือป1ญญาประดิษฐ)ระดับอัจฉริยะ (Super Artificial Intelligence)  

  นอกจากข#อกังวลท่ัวไปเก่ียวกับหน#าท่ีและความรับผิดท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช#
ป1ญญาประดิษฐ)ระดับต#นแล#ว ป1ญญาประดิษฐ)ระดับสูงยังก$อให#เกิดข#อกังวลมากมายในทัศนะ 
ของนักวิชาการเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแก$สังคมมนุษย) หากมนุษย)ไม$อาจคาดการณ)ภารกิจ 
ของป1ญญาประดิษฐ) รวมท้ังไม$สามารถควบคุมเทคโนโลยีได# 

  อย$างไรก็ดี ด#วยข#อจํากัดด#านเทคโนโลยีท่ีมีอยู$ในป1จจุบัน จึงยังไม$อาจพัฒนา
ป1ญญาประดิษฐ)ไปสู$ป1ญญาประดิษฐ)ระดับสูงได# 

 
๓. การวิเคราะห�ความเส่ียง 
 การวิเคราะห)ความเส่ียง (risk analysis) จากการใช#ป1ญญาประดิษฐ)เป�นส่ิงท่ีมี

ความสําคัญ เ น่ืองจากป1ญญาประดิษฐ) เป�นการทํางานเชิงรุกด#านข#อมูลเพื่อให# เ กิดผลลัพธ) 
อันเน่ืองมาจากการประเมินผลและการวิเคราะห)น้ัน การวิเคราะห)ความเส่ียงจึงเป�นกระบวนการ 



๔ 
 
เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและทําให#การพิจารณาผลลัพธ)ท่ีได#มีความแม$นยําและน$าเช่ือถือ  
โดยมีแนวทางการวิเคราะห)ความเส่ียง ๓ รูปแบบ คือ 

 ๓.๑ การประเมินความเส่ียง เป�นการตระหนักถึงแหล$งท่ีมาหรือเหตุท่ีทําให#เกิด 
ความเส่ียง และนําข#อมูลดังกล$าวมาใช#ในการประเมินระยะเวลาและความเป�นไปได#ของผลลัพธ)หรือ
ความเป�นไปได#ของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ๓.๒ การบริหารจัดการความเส่ียง เป�นการกําหนดวิธีการนําเสนอความเส่ียง
ตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อท่ีจะให#มีการพิจารณาความเส่ียงตามวิธีการน้ัน และ 

 ๓.๓ การส่ือสารถึงความเส่ียง เป�นการแลกเปล่ียนข#อมูล ความรู#ความเข#าใจ 
ตลอดจนความคิดเห็นระหว$างผู#ท่ีมีส$วนเก่ียวข#องท้ังหมด   

 
๔. ข�อพิจารณาด�านกฎหมายเก่ียวกับการใช�ป�ญญาประดิษฐ� 
 ข#อพิจารณาด#านกฎหมายเก่ียวกับการใช#ป1ญญาประดิษฐ) ประกอบด#วย 
 ๔.๑ ความไม:แน:นอนถึงผลลัพธ�ของการใช�ป�ญญาประดิษฐ� 
  ในป1จจุบัน ท้ังผู#ผลิตและนักวิชาการยังไม$อาจกําหนดหน#าท่ีและความรับผิด 

ท่ีชัดเจนแน$นอนสําหรับการใช#ป1ญญาประดิษฐ)ได# ตลอดจนยังไม$อาจคาดการณ)ได#ถึงผลกระทบและ 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการใช#ป1ญญาประดิษฐ) เน่ืองจากการประมวลผลของป1ญญาประดิษฐ) 
(outputs/programmes) จะเปล่ียนไปตามสถานการณ)ในอนาคตและข#อมูล (inputs) ท่ีได#รับ  ดังน้ัน 
รัฐบาลญ่ีปุ�นจึงยังไม$มีแนวทางท่ีจะตรากฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลป1ญญาประดิษฐ) เน่ืองจากเห็นว$า
บทบัญญัติของกฎหมายมีความเคร$งครัดเกินไป และเม่ือข#อเท็จจริงยังไม$อาจคาดการณ)ได# การใช#บังคับ
กฎหมายจะส$งผลกระทบและเป�นอุปสรรคต$อการพัฒนาและการค#นคว#าทางเทคโนโลยี ตลอดจน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ�น ในช้ันน้ี หน$วยงานท่ีเก่ียวข#อง ซ่ึงประกอบด#วย กระทรวงกิจการ
ภายในและการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communication) กระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) 
กระทรวงพาณิชย) (Ministry of Economy, Trade and Industry) จึงดําเนินการเพียงการสนับสนุนและ
ติดตามการคิดค#นเทคโนโลยีป1ญญาประดิษฐ)ผ$านช$องทางต$างๆ การประสานงานและการเสริมสร#าง 
ความร$วมมือกับสถาบันทางวิชาการและมหาวิทยาลัย และการเสนอมาตรการท่ีจําเป�นเพื่อลดผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดข้ึนให#คณะรัฐมนตรีอนุมัติเท$าน้ัน โดยดําเนินการควบคู$ไปกับการร$วมพิจารณาร$างข#อบท 
กับประเทศต$างๆ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ)ในฐานะท่ีเป�นแนวทางปฏิบัติท่ีดีร$วมกัน (soft law) เท$าน้ัน  
และหากหน$วยงานท่ีเก่ียวข#องเห็นควรแก#ไขกฎหมายในเรื่องใดเพื่อลดกระทบจากการใช#ป1ญญาประดิษฐ)  
ก็จะเสนอแก#ไขกฎหมายเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวข#อง เช$น กรณีการใช#รถยนต)ขับเคล่ือนอัตโนมัติ ซ่ึงได#มี 
การเสนอแก#ไขกฎหมายเพื่อกําหนดให#รถยนต)ขับเคล่ือนอัตโนมัติต#องมีผู#ขับข่ีน่ังอยู$ตําแหน$งท่ีน่ังคนขับ
ด#วยเสมอ เพื่อกําหนดความรับผิดของผู#ขับข่ีรถยนต)ในกรณีท่ีมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช#
ป1ญญาประดิษฐ)ดังกล$าว 



๕ 
 

 ๔.๒ ความเส่ียงของข�อมูลและระบบเช่ือมต:อข�อมูล 
  โดยท่ีข#อมูลเป�นส่ิงสําคัญท่ีใช# ในการประมวลผลและการวิเคราะห)ของ

ป1ญญาประดิษฐ) จึงมีความจําเป�นท่ีต#องมีระบบการคัดกรองข#อมูลเพื่อให#การวิเคราะห)ของป1ญญาประดิษฐ)
อยู$บนพื้นฐานของข#อมูลท่ีถูกต#อง  อย$างไรก็ดี การคัดกรองข#อมูลดังกล$าวไม$อาจทําได#สมบูรณ)  
และป1ญญาประดิษฐ)ท่ีมีศักยภาพสูงสามารถเข#าถึงข#อมูลได#ท้ังระหว$างข#อมูลของป1ญญาประดิษฐ)ด#วยกัน  
ข#อมูลภายใต#ระบบเครื่องจักรอ่ืน ข#อมูลผ$านระบบ network ในรูปแบบต$างๆ ตลอดจนข#อมูลท่ีผ$าน 
การส่ือสารของมนุษย) ข#อกังวลด#านน้ีจึงต#องนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ หรือหน#าท่ีและ
ความรับผิด หากจําเป�นต#องมีในอนาคตด#วย โดยอาจต#องแยกพิจารณาเป�นมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนจากระบบการวิเคราะห)ของป1ญญาประดิษฐ)เอง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกไม$ว$าจะเป�น
ข#อมูลท่ีผิดพลาดหรือข#อมูลท่ีถูกโจมตีทําให#การทํางานผิดพลาด การตระหนักถึงความเส่ียงของข#อมูลและ
การเช่ือมต$อข#อมูลน้ี ทําให#ภาครัฐอาจต#องพิจารณามาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใช#กับเครือข$าย 
ของข#อมูลท่ีมีความหลากหลายดังกล$าว 

 ๔.๓ ความปลอดภัยของข�อมูล 
  เน่ืองจากป1ญญาประดิษฐ)สามารถเช่ือมโยงและเข#าถึงข#อมูลได#จากเครือข$าย

ข#อมูลท่ีหลากหลาย ป1ญญาประดิษฐ)อาจมีการเผยแพร$ข#อมูลดังกล$าวโดยท่ีเจ#าของข#อมูลไม$ยินยอม กรณี
ดังกล$าวอาจต#องพิจารณามาตรการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง เช$น กฎหมายการคุ#มครองข#อมูลส$วนบุคคล
นอกจากน้ี ยังอาจมีความเส่ียงท่ีจะมีการเข#าถึงข#อมูลโดยไม$ได#รับอนุญาต หรือการรั่วไหลของข#อมูล  
ซ่ึงเจ#าของข#อมูลอาจไม$ทราบว$าข#อมูลของตนได#ถูกเข#าถึงและมีการนําไปใช#ประโยชน)แล#ว กรณีน้ีจึงอาจ
ต#องมีมาตรการเพื่อป.องกันการโจรกรรมข#อมูล รวมท้ังอาจต#องพิจารณาด#วยว$ามีความจําเป�นท่ีจะต#อง
กําหนดมาตรการใดเพิ่มเติม เช$น การรายงานการเข#าถึงข#อมูล การรายงานการใช#ประโยชน)ข#อมูล 
ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังน้ี เพื่อให#เจ#าของข#อมูลหรือผู#ดูแลข#อมูลสามารถตรวจสอบการทํางาน 
ของป1ญญาประดิษฐ)ได#อย$างมีประสิทธิภาพด#วย 

 ๔.๔ ความเส่ียงที่จะถูกครอบงํา โน�มน�าว หรือบิดเบือนการตัดสินใจ 
  ป1ญญาประดิษฐ)อาจมีความชํานาญในการนําเสนอข#อมูลและการทํางาน 

ผ$านระบบเทคโนโลยีสูงกว$าความชํานาญโดยเฉล่ียของมนุษย) จึงอาจทําให#การตัดสินใจต$างๆ ของมนุษย)
ถูกครอบงํา โน#มน#าว หรือบิดเบือน อันเน่ืองมาจากรูปแบบของการนําเสนอข#อมูลดังกล$าว โดยท่ีมนุษย) 
ไม$รู# สึกตัวว$าการตัดสินใจของตนได# ถูกโน#มน#าว หรือได#รับอิทธิพล หรืออยู$ภายใต#การครอบงํา 
ของป1ญญาประดิษฐ) ซ่ึงกรณีน้ีเป�นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ$อน และอาจไม$สามารถแก#ไขป1ญหาได#โดยอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมายเท$าน้ัน แต$อาจต#องพิจารณากําหนดเป�นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู#ผลิตท่ีจะต#อง 
ระมัดระวังให#การนําเสนอข#อมูลของป1ญญาประดิษฐ)มีความครบถ#วนและโปร$งใส  ท้ังน้ี เพื่อคุ#มครอง 
การแสดงเจตนาในการตัดสินใจเรื่องต$างๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวข#อง  

 
 



๖ 
 

 ๔.๕ การพิจารณาถึงขอบเขตของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช�ป�ญญาประดิษฐ� 
  การพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช#ป1ญญาประดิษฐ)อาจแยก

พิจารณาตามกลุ$มของผู#ท่ีได#รับผลกระทบ เพื่อท่ีรัฐบาลจะพิจารณาว$าผู#ท่ีได#รับผลกระทบมีกลุ$มใดบ#าง 
และจะมีมาตรการในการจัดการกับผลกระทบดังกล$าวอย$างไร เช$น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปจากการใช#
ป1ญญาประดิษฐ) มาตรการท่ีจะนํามาใช#จะส$งผลต$อทุกคน แต$หากเป�นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแบบ
เฉพาะเจาะจงสําหรับบางภาคธุรกิจ มาตรการท่ีจะนํามาใช#จะส$งผลเฉพาะผู#ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข#อง
เท$าน้ัน ซ่ึงการแยกพิจารณาผลกระทบดังกล$าวจะทําให#ผู#ร$างกฎหมายหรือผู#กําหนดมาตรการสามารถ
ตระหนักถึงผลประโยชน)เฉพาะท่ีจะต#องคํานึงถึงสําหรับแต$ละกลุ$มได# การพิจารณาตามกลุ$มของผู#ท่ีจะ
ได#รับผลกระทบน้ี นอกจากการแยกโดยตรงตามท่ีได#กล$าวไปแล#ว อาจแยกโดยใช#เกณฑ)ในการพิจารณาก็ได# 
เช$น การแยกโดยพิจารณาจากผู#ได#รับผลกระทบจากการใช#ป1ญญาประดิษฐ) (Rules of Things) ซ่ึงจะ
พิจารณาจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก$ ๒ กลุ$ม คือ กลุ$มผู#ผลิต และกลุ$มผู#บริโภค หรือการแยก 
โดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากเครือข$ายข#อมูล (Rules of Networks) เพื่อพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ)สําหรับการดูแลแต$ละส$วนของเครือข$ายข#อมูล (Parts of the Networks) ก็ได#   

  นอกจากน้ี อาจแยกพิจารณาจากขนาดของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามลักษณะ
ของป1ญญาประดิษฐ) ท่ี ถูกนํามาใช#ด#วยก็ได# โดยป1ญญาประดิษฐ) ท่ีมีการเช่ือมต$อข#อมูลเครือข$าย 
ท่ีหลากหลาย (AI Networks) จะก$อความเสียหายท่ีรุนแรงได#มากกว$าป1ญญาประดิษฐ)ท่ีมีการทํางานเด่ียว 
(stand-alone AI systems) ซ่ึงใช#ข#อมูลแบบจํากัด โดยป1ญญาประดิษฐ)บน AI Networks มีขอบเขต 
การทํางานแบบไร#พรมแดน ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจึงไม$อาจคาดการณ)ได# มาตรการการรองรับ 
และเยียวยาความเสียหายดังกล$าวจะสามารถทําได#อย$างไร 

 ๔.๖ การตระหนักถึงข�อจํากัดในการกํากับดูแลการคิดค�นและพัฒนา
ป�ญญาประดิษฐ� 

  เน่ืองจากผู#คิดค#นและพัฒนาป1ญญาประดิษฐ)รายใหญ$ในป1จจุบัน ไม$ว$าจะเป�น 
Google หรือ Microsoft เป�นผู#ผลิตท่ีใช# platform บนเครือข$ายอินเตอร)เนตท่ีมีผู#ใช#บริการอยู$แล#วท่ัวโลก 
และสามารถเข#าถึงผู#ใช#บริการได#แบบไร#พรมแดนและไม$มีข#อจํากัด การกําหนดมาตรการของภาครัฐในการ
กํากับดูแลการคิดค#นและพัฒนาป1ญญาประดิษฐ)จึงต#องตระหนักถึงข#อเท็จจริงในเรื่องน้ีด#วย 

 ๔.๗ การประสานความร:วมมือกับประเทศต:างๆ  
  เน่ืองจากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช#ป1ญญาประดิษฐ)เป�นผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนได#ในวงกว#าง และการกํากับดูแลก็มิใช$ส่ิงท่ีจะสามารถกระทําได#โดยง$าย แนวทางในการประสาน
ความร$วมมือกับประเทศต$างๆ เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและการบริหารจัดการร$วมกันจึงจะช$วยให#
การพิจารณาป1ญหาและความจําเป�นในด#านต$างๆ ได#รับการพิจารณาอย$างรอบด#านและสามารถกระทําได#
อย$างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในป1จจุบัน ประเทศญ่ีปุ�น กลุ$มประเทศ G7 และกลุ$มประเทศ OECD ได#ร$วมกัน
จัดทํา Draft AI R&D Guidelines for International Discussions เพื่อใช#เป�นกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
(Soft Law) สําหรับการค#นคว#า วิจัย และพัฒนาการใช#ป1ญญาประดิษฐ) อันจะเป�นการป.องกันผลกระทบ 



๗ 
 
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยขณะน้ี Draft AI R&D Guidelines for International Discussions ดังกล$าวอยู$ระหว$าง
การพิจารณาปรับแก#ไขโดยกลุ$มประเทศต$างๆ   

 
 


