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๑. เทคโนโลยีเบื้องหลัง AI  

๑.๑ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 

Machine Learning คือ เทคโนโลยีเบื้องหลัง AI ที่ท ำให้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ฉลำดขึ้นผ่ำนทำง 
กำรท ำให้เครื่องเรียนรู้จำกข้อมูลที่มีอยู่หลังจำกป้อนข้อมูลเข้ำไปในเครื่องจ ำนวนมำกโดยข้อมูลที่สำมำรถ
ป้อนเข้ำไปนั้นอำจเป็นข้อมูลในรูปของลำยลักษณ์อักษร เสียง และรูปภำพต่ำง ๆ ซึ่ง Machine Learning 
มี ๒ ประเภท ได้แก่ Supervised Learning กับ Unsupervised Learning  

๑.๑.๑ Supervised Learning คือ กำรใส่ข้อมูลเพ่ือให้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่ำข้อมูลที่ใส่คือ
ข้อมูลประเภทใด โดยผู้ป้อนข้อมูลจะต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำข้อมูลที่ป้อนคืออะไร เช่น ป้อนเอกสำร
ชุดหนึ่งให้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ผู้ป้อนจะต้องระบุว่ำเป็นเอกสำรทำงกฎหมำย จำกนั้นเครื่องจักร
คอมพิวเตอร์จะเกิดกำรเรียนรู้ และหำกมีกำรน ำเอกสำรทำงกฎหมำยป้อนเข้ำเครื่องอีกครั้ง เครื่องก็
จะเรียนรู้ที่จะแยกแยะได้ว่ำเอกสำรชุดดังกล่ำวแตกต่ำงจำกข่ำวกีฬำ หรือเอกสำรอื่น ๆ  ทั้งนี้ ข้อมูลที่
ป้อนเข้ำไปนั้นไม่จ ำต้องเป็นเพียงข้อมูลลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น อำจเป็นรูปภำพ เสียง อ่ืน ๆ ก็ได้ แต่
ต้องระบุว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นคืออะไรเพ่ือให้เครื่องเกิดกำรเรียนรู้ 

๑.๑.๒ Unsupervised learning คือ กำรใส่ข้อมูลโดยไม่จ ำเป็นต้องระบุประเภทของข้อมูลที่ใส่เข้ำไป
ในเครือ่งจักรคอมพิวเตอร์ เช่น กำรใส่ข้อมูลตัวเลขเข้ำไปโดยไม่ต้องระบุประเภทของข้อมูล เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลและบอกว่ำเลขที่ใส่เข้ำไป คือ ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ โดยมีทั้งหมด ๑๐ 
แบบ ถ้ำใส่เลขเข้ำไปใหม่ก็จะสำมำรถประมวลผลว่ำเลขนึ้คืออะไร ซึ่งสิ่งนี้จะใกล้เคียงกับกำรท ำงำน
ของสมองของมนุษย์มำกที่สุด แต่ในปัจจุบันยังเป็นช่วงเพียงเริ่มต้นของ AI และควำมสำมำรถของ AI 
ยังไม่พัฒนำถึงจุดนี้  

๒. การน า AI มาใช้ประโยชน์ 

๒.๑ ร้านค้าขายปลีก (Retail)  

๒.๑.๑ ในปัจจุบันมีร้ำนค้ำขำยปลีกทีใ่ช้ Machine Learning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของ AI มำใช้
ประโยชน์ โดยกำรใส่ข้อมูลจ ำนวนมำกที่ได้จำกกล้องวงจรปิดที่ติดภำยในร้ำนและจำกสถิติ แล้ว AI ก็จะเรียนรู้
ว่ำเมื่อลูกค้ำเดินเข้ำร้ำนมักจะหันไปทำงขวำก่อนเสมอ  ดังนั้น ร้ำนค้ำขำยปลีกจึงมักจะน ำสินค้ำที่น่ำซื้อไว้ทำง
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ขวำมือเสมอและสิ่งที่รำ้นค้ำปลีกอยำกให้ลูกค้ำซื้อ คือ ผัก ผลไม้ เพรำะหำกผู้ซื้อหยิบผักและผลไม้ซึ่งเป็นกลุ่ม
สินค้ำสุขภำพก่อนแล้ว โอกำสของลูกค้ำที่จะหยิบสินค้ำประเภทอ่ืน เช่น เค้ก และของหวำนก็จะสูงขึ้น  

๒.๑.๒ กำรเก็บข้อมูลพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยของลูกค้ำผ่ำนกำรเป็นสมำชิกร้ำนเทสโก้ โดยร้ำน
เทสโก้สำมำรถเก็บข้อมูลได้จำกกำรกรอกข้อมูลในกำรสมัครสมำชิก และกำรเก็บข้อมูลจำกกำรซื้อสินค้ำในแต่
ละครั้ง เมื่อได้รับข้อมูลมำทำงบริษัทกจ็ะประมวลผลส่งคูปองส่วนลดสินค้ำที่ชอบเพ่ือจูงใจให้กลับไปซื้อสินค้ำที่
ร้ำนค้ำเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้ำเทสโก้มีโอกำสกลับไปซื้อสินค้ำซ้ ำอีกถึงร้อยละ ๙๐   

๒.๑.๓ บริษัท Target ของอเมริกำสำมำรถบอกว่ำลูกค้ำตั้งครรภ์หรือไม่จำกกำรเก็บข้อมูลประเภท
สินค้ำท่ีซื้อ โดยคนตั้งครรภ์ส่วนมำกจะซื้อสินค้ำประเภทวิตำมิน โลชั่นที่ไม่มีกลิ่นขวดใหญ่ และมีพฤติกรรมกำร
ซื้ออีกสองสำมอย่ำงที่บอกว่ำคนนี้มีโอกำสที่จะท้อง ถ้ำหำกว่ำประมวลแล้วข้อมูลตรงเกินร้อยละ ๙๐ บริษัทก็
จะส่งคูปองส่วนลดส ำหรับสินค้ำเพ่ือคนตั้งครรภ์ไปที่บ้ำนของลูกค้ำเพ่ือให้ลูกค้ำกลับมำซื้อสินค้ำดังกล่ำวซ้ ำ  
ทั้งนี้ เนื่องจำกสถิติแล้วหำกคนท้องซื้อสินค้ำที่ไหนแล้วจะซื้อสินค้ำที่นั่นไปตลอด  อย่ำงไรก็ตำม กรณีเกิดที่
ลูกค้ำโทรไปต่อว่ำบริษัทฯ ที่ส่งคูปองส่วนลดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคนตั้งครรภ์มำที่บ้ำน ทั้ง ๆ บ้ำนหลังนั้นไม่มีคน
ตั้งครรภ์อยู่ แต่แท้จริงนั้นลูกสำวที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลำยก ำลังตั้งครรภ์อยู่จริง จำกกรณีดังกล่ำวจึงมีประเด็น
ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำหรือไม่  

๒.๑.๔ เว็ปไซต์ Amazon หรือ Lazada ที่แสดงประเภทสินค้ำที่อยู่ในควำมสนใจของลูกค้ำขึ้นมำ
เสมอ แม้ลูกค้ำจะซื้อไปแล้วก็ตำม สิ่งนี้ก็เกิดจำกเทคโนโลยี Machine Learning ของ AI เช่นกัน ที่จะศึกษำว่ำ
ลูกค้ำแต่ละคนสนใจสินค้ำประเภทใด หรือสั่งซื้อสินค้ำประเภทใดบ่อย ๆ  

     ๒.๒ การคาดเดาผู้ก่อการร้าย (Terrorist Prediction)  

Machine Learning สำมำรถค้นหำที่มีโอกำสเป็นผู้ก่อกำรร้ำยได้ โดยประมวลผลจำกข้อมูล ๒ ทำง 
ได้แก่ ข้อมูลทำงธนำคำร และข้อมูลทำงโทรศัพท์ อำจำรย์มหำวิทยำลัย ที่อังกฤษ ได้เขียนหนังสือซึ่ง Super 
Freak Economic ซึ่งเขียนถึงกำรศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ โดยผู้เขียนได้น ำข้อมูลมำศึกษำและสำมำรถจัด
กลุม่ผู้ที่มีโอกำสเป็นผู้ก่อกำรร้ำยได้ดังต่อไปนี้  

๑. กลุ่มผู้ที่มีโอกำสเป็นผู้ก่อกำรร้ำยมักจะมีเงินจ ำนวนมำกในธนำคำร แล้วคนกลุ่มนี้จะค่อย ๆ ถอน
เงินออกไป แต่ไม่ตรงกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ใช้จริง 

๒. กลุ่มคนเหล่ำนี้มักจะส่งเงินไปต่ำงประเทศ แต่เงินที่น ำเข้ำและส่งออกนั้นจะไม่ได้รำยงำนต่อ
ธนำคำรแห่งชำติ 

๓. กลุ่มคนเหล่ำนี้จะไม่เคยถอนเงินจำกตู้ ATM ในวันศุกร์บ่ำย เพรำะพวกเขำต้องไปสวดที่โบสถ์ 
๔. กลุ่มคนเหล่ำนี้ไม่ซื้อประกันชีวิต เพรำะประกันชีวิตไม่คุ้มครองถึงกำรระเบิดตัวตำย  
 

     ๒.๓ แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนายบารัก โอบามา พ.ศ. ๒๕๕๕ (Obama 2012 
Campaign) 

ในช่วงที่นำยบำรัก โอบำมำ ลงสมัครรับเลือกตั้งประธำนำธิบดีนั้นทีมนักวิเครำะห์ของนำยโอบำมำได้
ส ำรวจข้อมูลประชำชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้วแบ่งกลุ่มคนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ คือกลุ่มคนที่
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ไม่สนับสนุนโอบำมำ กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มที่มีโอกำสออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ
แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมำเลือกโอบำมำ เมื่อได้รับข้อมูลมำแล้วนั้นทีมงำนของนำยโอบำมำได้วำงแผนกำรหำ
เสียงโดยจะตัดคนกลุ่มแรกทิ้งเพรำะพวกเขำไม่สนับสนุนโอบำมำอยู่แล้ว แต่จะหำกลุ่มที่ ๓ ที่อยู่ในกลุ่มที่ ๒ 
คือมีโอกำสออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือที่จะโฆษณำให้กับคนกลุ่มนี้ โดยน ำข้อมูลคนกลุ่มนี้ไปให้แก่บริษัทสื่อเพ่ือ
วิเครำะห์ว่ำคนกลุ่มนี้ชอบดูรำยกำรประเภทใด จำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวปรำกฏว่ำคนกลุ่มนี้ชอบดูรำยกำร
โทรทัศน์ในเวลำกลำงคืนซึ่งค่ำโฆษณำไม่แพง นำยโอบำมำก็จะโฆษณำในรำยกำรเหล่ำนี้เพ่ือให้คนกลุ่มนี้
เปลี่ยนใจเลือกตน กำรวำงแผนแคมเปญหำเสียงดังกล่ำว จึงเป็นกำรวำงแผนแคมเปญหำเสียงเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิผลและคุ้มค่ำมำก 

     ๒.๔ งานทรัพยากรบุคคล (Human Resources)  

 ในด้ำนงำนทรัพยำกรบุคคลที่มีกำรน ำเอำเทคโนลยี machine learning มำใช้ โดยผลกำรวิเครำะห์
ของ Machine Learning พบว่ำพนักงำนที่ใช้เบำว์เซอร์ของ Firefox หรือ Google Chrome ในบริษัทมักมีผล
ของกำรปฏิบัติงำนที่ดีกว่ำและสำมำรถอยู่กับบริษัทได้นำนกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มบริษัทที่ท ำงำนด้ำน 
Telemarketing ซึ่งมีสถิติในกำรลำออกงำนบ่อย จึงพยำยำมหำว่ำคนประเภทไหนที่ สำมำรถท ำงำนด้ำน 
telemarketing ได้นำนกว่ำคนอ่ืน แม้ว่ำจะศึกษำอำยุ หรือเพศ ต่ำง ๆ แต่ปรำกฏว่ำคนที่ใช้ Chrome จะ
ท ำงำนได้นำนกว่ำ I.E. หรือ Firefox คนที่ใช้ Mac แล้วใช้ Safari จัดอยู่ในกลุ่ม Default แต่คนที่ลงทุนศึกษำ
ดำวน์โหลด Google Chrome หรือ Firefox ก็คือคนที่มีควำมพยำยำมสูง เพ่ือเรียนรู้กำรใช้ Firefox หรือ 
Chrome ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ แต่เรียนรู้พัฒนำได้ตลอดเวลำ  

๓. ผลกระทบของ AI  

ศำสตรำจำรย์ Warren Bennis ผู้บุกเบิกศำสตร์ภำวะผู้น ำ ที่ปรึกษำ นักพูด นักเขียน กล่ำวว่ำ “ในอนำคต
ในโรงงำนจะมีพนักงำน ๒ อัตรำ คือมนุษย์ที่เฝ้ำสุนัข และสุนัขเฝ้ำคนไม่ให้แตะเครื่อง เพรำะทุกอย่ำงจะ
ตัดสินใจโดย AI หมด และในอนำคตห้ำมสงสัย AI เพรำะว่ำ AI ฉลำดมำกกว่ำมนุษย์ไปแล้ว”  

๓.๑ มนุษย์มีภาวะการจ้างงานลดลง 

หำกพิจำรณำควำมสำมำรถของ AI แล้วจะพบว่ำในอนำคตงำนที่จะมีอัตรำกำรจ้ำงลดลง คือ พนักงำน
ธนำคำร ที่รับเบิกถอน ท ำบัญชี  อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันพนักงำนธนำคำรจะต้องขำยประกันไปด้วย  ดังนั้น 
พนักงำนธนำคำรที่อเมริกำยังมีอัตรำจ้ำงงำนสูงอยู่  ทั้งนี้ ส ำหรับงำนที่ AI มำทดแทนแรงงำนมนุษย์ได้ก็จะถูก
ทดแทน เช่น งำนด้ำนบัญชี นักเขียนทำงเทคนิค หรืองำนเขียนที่ไม่ต้องใส่อำรมณ์ควำมรู้สึก  แม้จะเป็นข่ำว
ประเภทเดียวกันแต่ส ำนวนกำรเขียนกลับแตกต่ำงกัน ข่ำวที่เขียนโดย AI นั้นมักมีลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มที่
ชัดเจน แตข่่ำวที่มนุษย์เขียนจะมีอำรมณ์มำกกว่ำ  นอกจำกนี้ งำนที่ยังคงมีกำรจ้ำงงำนมนุษย์อยู่คืองำนที่ต้องมี
กำรตัดสินใจที่ไม่แน่นอน งำนที่มีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไอเดียใหม่ ๆ เช่น กำรแต่งเพลง เป็นต้น  

   ๓.๒ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ AI 

กำรตัดสินใจของ AI นั้นเกิดจำกกำรประมวลผลของข้อมูล  ดังนั้น จึงมีโอกำสที่ AI จะมีกำรตัดสินใจที่
ผิดพลำดและก่อให้เกิดควำมเสียหำย เช่น รถยนต์ไร้คนขับเทสลำขับรถชนรถบรรทุกท่ีรัฐ Florida เนื่องจำกรัฐ 



๔ 

 

Florida เป็นรัฐที่มีแดดส่องตลอดและเมื่อรถเทสลำพบรถบรรทุกที่มีสีขำวจึงประมวลผลว่ำเป็นท้องฟ้ำระบบ
เบรกอัตโนมัติจึงไม่ท ำงำน  ดังนั้น จึงมีประเด็นปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึน 

๔. ช่วงค าถาม-ค าตอบ 
๑. ค ำถำม : ในทำงกฎหมำยมีกำรใช้ AI ในกำรตัดสินโทษที่อเมริกำ เนื่องจำกคนด ำกระท ำควำมผิด

มำกกว่ำ AI จึงเรียนรู้ว่ำคนด ำมีกำรกระท ำควำมผิด เพรำะ AI ไม่ใช่มนุษย์จึงไม่มีระบบควำมคิดด้ำน
คุณธรรม จึงต้องกำรสอบถำมว่ำจะมีกำรรับมือกับ AI Morality ส่วนนี้อย่ำงไร  
ค ำตอบ : เมื่อใส่ข้อมูลเข้ำไปใน AI บทบำทของ AI ในยุคต่อไปคือท ำอย่ำงไรถึงได้ Integrated date 
อย่ำงเดียว เรื่องของ common sense ของคน ก็มีเทคนิคพวกนี้เข้ำมำเรียกว่ำ ensemble learning 
และ reinforcement Learning มีกำรลงโทษและมีกำรให้รำงวัล เหมือนพ่อแม่ที่มีกำรเตือนและมี
กำรตีเพ่ือให้ AI เรียนรู้อย่ำงที่ควรจะเป็น แต่ยังอยู่ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์ส่วนนี้ สิ่งที่ตัดสินใจด้วย
ข้อมูลล้วน ๆ สำมำรถให้ AI ท ำ แต่สิ่งที่ข้อมูลมีน้อย ข้อมูลมีข้อผิดพลำด ต้องใช้ common sense 
ควรให้มนุษย์ตัดสินใจ 

๒. ค ำถำม : เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้ำ เช่น กรณีกำรส่งคูปองรำคำผลิตภัณฑส ำหรับผู้ตั้งครรภ์ไปให้ลูกค้ำ 
เกี่ยวข้องกับ Privacy ของลูกค้ำ จึงมีค ำถำมว่ำมีกำรก ำกับดูแลเรื่อง Privacy ได้อย่ำงไร  
ค ำตอบ : มีช่วงหนึ่งบริษัทหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลออกมำ และได้ลบข้อมูลไปแล้ว และทีมวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในอเมริกำสำมำรถเอำข้อมูลกลับมำและสำมำรถบอกได้ว่ำข้อมูลเป็นของใคร  
ดังนั้น ในทำงปฏิบัติจึงเป็นกำรยำกที่จะป้องกันควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้เต็มร้อย 
เพรำะมหำวิทยำลัยยังสำมำรถดึงเอำข้อมูลและบอกได้ว่ำข้อมูลของใคร ปัจจุบันมี พระรำชบัญญัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ถูกเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่ง จะน ำไปใช้กับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งไม่ได้ แทนที่
จะกันว่ำห้ำมไปใช้ แต่น่ำจะดูที่ผลกระทบเชิงลบเลย ว่ำห้ำมใช้ท ำอะไร ถ้ำกันให้ท ำไม่ได้ เลย 
เทคโนโลยีก็จะไปต่อได้ยำก  ดังนั้น ควรจะออกกฎหมำยที่คุ้มครองผลกระทบมำกกว่ำว่ำถ้ำหำกจะใช้
ต้องดูผลกระทบว่ำจะมีผลกระทบเชิงลบอย่ำงไร  

๓. ค ำถำม : มีกฎหมำยห้ำมท ำร้ำยมนุษย์ ที่ยุโรปเอำข้อบังคับนี้ไปออก Robot Rules ดังนั้นจึงอยำกถำม
ควำมเห็นอำจำรย์ว่ำเรื่องนี้จ ำเป็นแค่ไหนส ำหรับ AI ในประเทศไทย  
ค ำตอบ : จ ำเป็นแน่นอน แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่จ ำเป็นเพรำะยังอยู่ในช่วง Narrow AI แต่ก็ควรเป็นห่วง
เรื่องนี้ แต่ถ้ำต้องเขียนกฎหมำยตอนนี้ ผมยังคิดว่ำยังไม่จ ำเป็นเท่ำไร เนื่องจำกในเมืองไทยมีเพียงพระ
จอมเกล้ำธนบุรีที่มีห้องทดลองขนำดใหญ่ส ำหรับหุ่นยนต์ แต่ส่วนมำกจะเป็นหุ่นยนต์ที่ลักษณะใช้ AI 
ค่อนข้ำงน้อย ไม่ได้มีลักษณะเอำข้อมูลมำเทรนหุ่นยนต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  ดังนั้น โดยส่วนตัวยังไม่
เห็นว่ำเป็นประเด็นเร่งด่วน แต่ก็ควรศึกษำของต่ำงประเทศเพ่ือเปรียบเทียบไว้ เนื่องจำกในยุคดิจิทัล
นั้นทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงไวกว่ำที่พวกเรำคิด  


