
ผลกระทบและอุปสรรคของปัญญาประดิษฐ์ต่อรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น๑ 
 
๑. สรุปสาระส าคัญของรายงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และสังคมมนุษย์ (Report on 

Artificial Intelligence and Human Society) จัดท าโดยคณ ะกรรมการให้ค าปรึกษาเกี่ ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์และสังคมมนุษย์  (the Advisory Board on Artificial Intelligence and Human 
Society) 

๑.๑ ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมมนุษย์ 
ค ำว่ำ “เทคโน โลยีปัญญำประดิษฐ์  (Artificial Intelligence technologies)” 

หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีที่ สำมำรถท ำกิจกรรมที่ ต้องใช้สติปัญญำ ( intellectual activities) เช่น  
กำรรับรู้  (perception) กำรจดจ ำ (recognition) กำรให้ เหตุผล (reasoning) กำรเรียนรู้  (learning)  
กำรตั ด สิ น ใจ  (decision making) พ ฤ ติ ก รรม ห รื อ ก ำรก ระท ำที่ อ ำศั ย ปั จ จั ย ที่ ก ล่ ำ วม ำแล้ ว ได้ 
(behaviors/actions based on the same) ดังตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรแข่งขันเกมส์หมำกล้อมหรือโกะ (Go) ชนะ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ 
(๒) กำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (ระดับ ๒๒) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 
(๓) กำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สำมำรถรักษำได้

ด้วยวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม 
(๔) กำรเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนหรือกำรใช้ชีวิตเพ่ือตอบรับกับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

เช่น กำรแบ่งปันกำรใช้รถ (rideshares) 
โดยที่เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ถือเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของ “เครือข่ำย 

ของสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้ (Internet of Things (IoT))” ที่เร่งให้เกิดหุ่นยนต์และกำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 
                                                           

๑นำงสำวมุทิตำ  สำรพัฒน์  นักกฎหมำยกฤษฎีกำช ำนำญกำร ฝำ่ยกฎหมำยกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง 
๒ระดับของรถยนต์ไร้คนขับเป็นมำตรฐำนที่ถูกก ำหนดขึ้นโดยหน่วยงำน National Highway Traffic 

Safety Administration (NHTSA) แบ่งออกเป็นหลำยระดับ ดังนี้ 
ระดับ ๐ คือรถยนต์ที่มนุษย์ต้องควบคุมทุกอย่ำงด้วยตัวเอง ตั้งแต่กำรบังคับทิศทำง เบรก สตำร์ทเครื่อง 

เป็นต้น เป็นรถยนต์ที่ใช้อยู่ท่ัวไป 
ระดับ ๑ รถยนต์โดยมำกยังถูกควบคุมโดยมนุษย์ แต่มีบำงระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น กำรบังคับ

ทิศทำง หรือกำรเร่งเครื่อง 
ระดับ ๒ รถยนต์ขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติทั้งบังคับทิศทำง เร่งควำมเร็วหรือลดควำมเร็ว และสำมำรถ

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนได้ เช่นเดียวกับกำรควบคุมเรือ ซึ่งคนขับไม่ต้องขับเคลื่อนโดยใช้แรงกำยภำพ
และสำมำรถปล่อยมือจำกพวงมำลัยและปล่อยขำจำกคันเร่งได้ในเวลำเดียวกัน  แต่อย่ำงไรก็ดี จะต้องมีคนขับที่พร้อมจะ
ควบคุมรถยนต์ด้วยเสมอ  

ระดับ ๓ รถยนต์สำมำรถเปลี่ยนสู่โหมดกำรขับขี่ที่ปลอดภัยได้อย่ำงสมบูรณ์ในสถำนกำรณ์บำงอย่ ำง 
หรือสภำพแวดล้อมบำงอย่ำง แต่คนขับยังคงต้องอยู่ในรถและจะต้องเข้ำควบคุมรถยนต์ในกรณีจ ำเป็น  

ระดับ ๔ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มตัว แต่สำมำรถขับเคลื่อนในสภำวะที่มันถูกออกแบบมำ
เท่ำนั้น โดยไม่ครอบคลุมทุก ๆ สภำพแวดล้อม 

ระดับ ๕ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรขับขี่เทียบเท่ำมนุษย์  รวมทั้งขับเคลื่อน 
ในสภำพแวดล้อมท่ีล ำบำกท่ีสุด เช่น ถนนเปรอะเปื้อน  



๒ 

 

๑.๒ สิ่งท่ีคาดหวังและข้อกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์สร้ำงประโยชน์แก่สังคมมนุษย์มหำศำล โดยอ ำนวยให้เกิด

ควำมสะดวก ควำมมั่งค่ัง และควำมปลอดภัยที่มำกขึ้น  แต่ก็มีข้อกังวลและข้อสงสัย เช่น  
(๑) หำกเกิดอุบัติ เหตุที่มีสำเหตุมำจำกรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใครจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
(๒) กำรมีเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำเช่นนี้ จะท ำให้เด็กหมดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้หรือไม่ 
(๓) พวกเรำจะถกูเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์โดยที่เรำไม่รู้ตัวหรือไม่  
ในสังคมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอำยุและเป็นที่กล่ำวกันว่ำเป็นผู้บุกเบิก 

ในกำรแก้ไขปัญหำที่ก ำลังก่อตัวขึ้นนี้ จึงมีควำมหวังว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะช่วยท ำให้เศรษฐกิจเติบโต 
ประชำกรมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย และมั่งคั่ง สำมำรถแก้ไขปัญหำที่ท้ำทำย ได้แก่ อัตรำกำรเกิดที่ต่ ำ อัตรำ  
กำรด ำรงชีวิตยำวนำนขึ้น และภัยพิบัติตำมธรรมชำติ และน ำไปสู่สังคมท่ีมีควำมยั่งยืน 

๑.๓ ความแตกต่างของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันและในอดีต 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในปัจจุบันสำมำรถท ำสิ่งที่มนุษย์เท่ำนั้นสำมำรถท ำได้  

โดยเมื่อมีกำรตั้งเป้ำหมำยให้แล้ว เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะสำมำรถเรียนรู้จำกข้อมูลและพัฒนำตนเองได้
อย่ำงรวดเร็ว  แต่มีข้อสังเกตว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ แตกต่ำงจำกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และโทรศัพท์ โดยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะท ำงำนอยู่เบื้องหลังอุปกรณ์หรือบริกำร
ต่ำง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงอำจไม่ทรำบทันทีที่ อุปกรณ์หรือบริกำรนั้นว่ำอุปกรณ์หรือบริกำรที่ตนใช้อำศัย 
กำรท ำงำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์หรือไม่  ในกรณีนี้จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะ 
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่กล่าวข้างต้นด้วยเพื่อตัดสินใจว่าควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้เช่นไร 

๑.๔ ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสังคมมนุษย์โดย
แบ่งประเภทตามการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่น 

(๑) ประเภทกำรใช้งำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่นที่น ำมำพิจำรณำ
แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) กำรเคลื่อนที่ ครอบคลุมกำรเคลื่อนที่ของบุคคลและสินค้ำ เช่น รถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ กำรแบ่งปันกำรใช้รถ และระบบกำรขนส่งสินค้ำโดยโดรน 

(๑.๒) กำรผลิต ครอบคลุมอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรผลิต เช่น โรงงำนที่มี
ระบบกำรผลิตอัตโนมัติทั้งหมด อุตสำหกรรมกำรผลิตที่มีควำมแม่นย ำระดับสูง และกำรผลิตซ้ ำซึ่งงำนศิลปะ
และเทคนิคข้ันสูง 

(๑.๓) กำรให้บริกำรส่วนบุคคล รวมทั้งกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และกำรเงิน 
ครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีแก่บุคคลธรรมดำ เช่น กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรให้บริกำรแนะน ำ
ในเว็บไซต์ กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หุ่นยนต์ให้ค ำปรึกษำ ระบบกำร
ท ำธุรกรรมและกำรจัดกำรด้ำนเครดิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

(๑.๔) กำรสนทนำหรือกำรสื่อสำร ครอบคลุมกำรสื่อสำรของมนุษย์โดยกำรใช้
เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์และกำรสื่อสำรระหว่ำงหุ่นยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น chat bots และอุปกรณ์
กำรแปล 



๓ 

 

(๒) ประเด็นที่ต้องพิจารณาแบ่งได้เป็น ๖ ประเด็น ดังนี้ 
(๒.๑) ประเด็นด้านศีลธรรม 

การเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และศีลธรรมที่ก่อตัวข้ึนใหม่ 

มนุษย์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือหลำกหลำยชนิดเพ่ือเลือกหรือตัดสินใจ 
ในแต่สถำนกำรณ์มำโดยตลอด เมื่อมีควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำกขึ้น อย่ำงเช่นกำรใช้  
big data จึงท ำให้ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีควำมแม่นย ำและช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่ งขึ้น  
กำรที่เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ช่วยมนุษย์ในกำรเลือกและกำรตัดสินใจท ำให้เกิดประโยชน์มำกมำยต่อ 
กำรพัฒนำด้ำนควำมแม่นย ำและควำมรวดเร็ว ควำมเป็นอิสระ และกำรปรำศจำกควำมอคติและควำมล ำเอียง
ที่อำจเกิดจำกกำรรับรู้ของมนุษย์ได้  อย่ำงไรก็ตำม ความสมดุลระหว่างการตัดสินใจโดยมนุษย์และโดย
เทคโนโลยีด้วยก็เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาเช่นกัน  เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ 
และบริกำร/สินค้ำ/อุปกรณ์ท่ีอำศัยเทคโนโลยีมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นสูงอย่ำงรวดเร็วตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมรู้สึกทำงศีลธรรมใหม่ที่ เกิดขึ้นจำก  
กำรเปลี่ยนแปลงของควำมสัมพันธ์นี้ 

ความกังวลเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ความเชื่อ และพฤติกรรม  
และการจัดล าดับหรือการเลือกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยไม่รู้ตัว 

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ก ำลังเปลี่ยนผ่ำนมำเป็นสิ่งที่ช่วยมนุษย์
ตัดสินใจและสำมำรถท ำสิ่งที่มนุษย์ท ำได้ เป็นเหตุให้หลำยคนมีควำมห่วงกังวลเกี่ยวกับศักยภำพในกำรจัดกำร 
ของปัญญำประดิษฐ์หรือกำรปฏิบัติงำนของจิตใจและพฤติกรรมของพวกเขำ กำรประเมินผลหรือกำรจัดล ำดับ
บุคคลโดยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ และเทคโนโลยีฯ ชักจูงบุคคลในด้ำนอำรมณ์ ควำมชอบ และควำมเชื่อ  
จึงจ าเป็นต้องหารือด้านศีลธรรมในกรณีที่ประชาชนไม่ทราบว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยใน
การด าเนินการข้างต้น 

การทบทวนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ 
แผนกำรแห่งอนำคตแสดงให้เห็นว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะช่วยเพิ่ม

ประสำทสัมผัสของมนุษย์ทั่วไปและควำมสำมำรถโดยไม่จ ำกัดพ้ืนที่ เวลำ และร่ำงกำย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิด 
กำรคำดกำรณ์ว่ำอำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถของมนุษย์และอำรมณ์  
โดยเมื่อประสำทสัมผัสของมนุษย์มีศักยภำพเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยีท ำให้เกิดควำมเป็นไปได้ว่ำต้องมี
การทบทวนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์โดยน าศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษ ฐ์มาพิจารณา
ประกอบด้วย 

การพิจารณามูลค่าของสินค้าและการกระท าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ : ความหลายหลายของมูลค่าและโอกาสในอนาคต 

กำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ช่วยเพ่ิมทั้งจ ำนวนและคุณภำพกำรผลิต 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์สำมำรถผลิตสิ่งของที่สำมำรถผลิตโดยศิลปินหรือผู้เชี่ยวชำญเท่ำนั้นหรือที่สำมำรถ
ผลิตได้เมื่อใช้ค่ำใช้จ่ำยสูงหรือระยะเวลำยำวนำนได้อย่ำงง่ำยดำย จึงท ำให้เห็นว่ำทุกคนสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำท่ีมี
คุณภำพสูงได้  เมื่อเป็นเช่นนี้ วิธีกำรประเมินผลแบบใหม่จึงเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้นเพ่ือน ำมำใช้วัดมูลค่ำ  



๔ 

 

(เช่น ควำมแปลกใหม่ ประโยชน์กำรใช้สอย และคุณธรรม) ของสินค้ำที่ผลิตขึ้นและกำรกระท ำโดยมนุษย์ 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรืออำศัยควำมร่วมมือจำกทั้งสองส่วน โดยวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลเป็นไป
เพ่ือให้ทรำบว่ำมูลค่ำนั้นสังคมให้กำรยอมรับต่อสินค้ำหรือกำรกระท ำดังกล่ำวอย่ำงไร ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่ต้อง
เปิดโอกำสให้หลำยภำคส่วนเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น กำรร่วมมือกันระหว่ำงมนุษย์และเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถช่วยเพ่ิมศักยภำพควำมสำมำรถของมนุษย์ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนให้เกิดมูลค่ำใหม่ ๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์นี้ จึงจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตัวเลือกและมูลค่าที่หลากหลายที่
อยูบ่นพื้นฐานการรับรู้ที่ต่างกันของแต่ละบุคคล 

(๒.๒) ประเด็นด้านกฎหมาย 
ความรับผิดชอบและการประกันภัย: พิจารณาความเสี่ยงจากการใช้

และการไม่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
กำรพิจำรณำประเด็นด้ำนกฎหมำยจะช่วยเร่งให้มีกำรใช้เทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์และกำรยอมรับถึงควำมปลอดภัยในสังคม จำกรำยงำนทำงสถิติก่อนหน้ำนี้แสดงให้เห็นว่ำ
อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจะควำมบกพร่องและควำมประมำทของมนุษย์ แม้ว่ำรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้คำดกำรณ์ถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อลดจ ำนวนอุบัติเหตุและสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่
สังคมได้มำกขึ้น แต่อำจมีประเด็นที่ต้องห่วงใยว่ำใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ระบบ
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในสังคมที่จะน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้เรียกร้องบทสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงภัย อุบัติเหตุ กำรละเมิดสิทธิ ประโยชน์ และควำมส ำเร็จ เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะอธิบายถึงต าแหน่ง
ของความรับผิดชอบตามระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (เช่น ระดับ ๐ ถึงระดับ ๔ ของเทคโนโลยี 
กำรขับเคลื่อนอัตโนมัติ) และการจัดการกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการประกันภัย 
รวมทั้งการปกป้องชื่อเสียงที่มีควำมส ำคัญต่อธุรกิจจำกกำรถูกคุกคำมหรือกำรตอบสนองเกิดสัดส่วน  
อย่ำงไรก็ดี การหารือในประเด็นอ่ืน เช่น ความเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสหรือความน่าเชื่อถือของการไม่ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประเด็น ก็จะช่วยในการตอบโจทย์ต่อประเด็นทางกฎหมายได้เช่นกัน 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล big data โดยพิจารณาถึงการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค วำม ส ำม ำรถ ใน ก ำร ใช้ ข้ อ มู ล  big data จ ะท ำ ให้ เท ค โน โล ยี
ปัญญำประดิษฐ์มีประโยชน์มำกขึ้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณากรอบที่เหมาะสม เช่น กฎหมาย แนวทาง 
สัญญา เพื่อป้องกันผลกระทบต่อของการละเมิดความเป็นส่วนตัวและสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์  
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นส่วนตัว ในสังคมที่พัฒนำแล้วมีกำรหำรือสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัว กำรให้หรือโอนย้ำยข้อมูลของลูกค้ำ (data portability) และประเด็นควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยได้รับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพ่ือที่ในอนำคตเมื่อรัฐบำลให้บริกำรที่อำศัยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
จะน ำประเด็นข้ำงต้นมำพิจำรณำด้วย 

 
 



๕ 

 

การพิจารณาถึงสิทธิและสิ่งจูงใจส าหรับการผลิตโดยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

กำรใช้ประโยชน์เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ช่วยให้ทุกคน เช่น นักพัฒนำ
โปรแกรม ผู้จัดหำข้อมูล ผู้ให้บริกำร และผู้สร้ำงสรรค์ สำมำรถผลิตสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาว่าทรัพย์สินทางปัญญาในสิ่งที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือโดยการประสานงาน
ระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เป็นของใคร นอกจำกนี้ เพ่ือช่วยให้เกิดกำรพัฒนำและกำรใช้
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ มีกำรเรียกร้องให้หำวิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรโอนสิทธิ (assignment of 
rights) ให้แก่นักพัฒนำโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรม และผู้จัดหำข้อมูล โดยกำรใช้สัญญำที่เหมำะสมและแนวทำง
แล้วแต่กรณี 

การตีความและการทบทวนกฎหมายและวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
ที่จ าเป็นต่อแนวคิดทางกฎหมาย 

จำกกำรที่มีกำรอภิปรำยอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
ท ำให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมขึ้น เช่น กำรคมนำคม กำรแพทย์ แรงงำน อ่ืน ๆ อันท ำให้เกิด
ควำมเปลี่ยนแปลงต่องำนและกำรจ้ำงงำนที่ได้รับผลกระทบจำกเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ จึงมีควำมเป็นไปได้
ว่ำจะมีกำรพิจำรณำแก้ไขแนวคิดพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกฎหมำย เช่น ควำมรับผิดชอบของมนุษย์ เนื่องจำก 
เห็นว่ำกฎหมำยปัจจุบันไม่อำจอธิบำยได้ว่ำใครต้องรับผิดชอบต่อผลของกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 
หรือกำรประสำนงำนระหว่ำงมนุษย์และเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งอำศัยกำรใช้เทคนิค machine learning 
โดยทั่วไปแล้ว กำรยอมรับเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับสังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น 
ดังนั้น จึงต้องพิจำรณำแนวคิดพ้ืนฐำนของวิทยำศำสตร์ทำงสังคม เช่น ควำมรับผิดชอบของมนุษย์ ซึ่งเป็น
รำกฐำนของกฎหมำยสมัยใหม่ประกอบด้วย 

(๒.๓) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ส่ งเสริม เศรษฐกิจและกิจกรรมด้ ำน

อุตสำหกรรม และเพ่ิมกำรจ้ำงงำนในงำนใหม่ เช่น กำรจัดหำข้อมูลเพ่ือให้เทคโนโลยีเรียนรู้ ข้อดีของเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถเปลี่ยนอ ำนำจของธุรกิจไปอย่ำงมำก แต่มีเพียงบริษัทจ ำนวนหนึ่งเท่ำนั้นที่ประสบ
ควำมส ำเร็จจำกกำรใช้ข้อมูล big data ในอินเตอร์เน็ตและสำมำรถขยำยอ ำนำจในสังคมข้อมูลข่ำวสำร  
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจ อีกทั้งมีควำมคำดกำรณ์ว่ำบริษัทหลำยแห่งสำมำรถ 
ลดค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจและเพ่ิมแรงกระตุ้นทำงธุรกิจ เนื่องจำกสินค้ำหรือบริกำรที่ เกิดจำกเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ไม่จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนในกำรผลิตจ ำนวนมำก  อย่ำงไรก็ตำม มีจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ด้วยความเหมาะสมและความรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจอาจซบเซาในช่วงการเปลี่ยนผ่านเม่ือมีการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีศีลธรรม อย่างถูกกฎหมาย และในสังคมเป็นวงกว้าง 

การเปลี่ยนแปลงงานและวิธีการท างานของคนโดยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในบริบทของคนท างาน (worker) 

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์สำมำรถท ำงำนโดยอัตโนมัติแทนมนุษย์ได้แล้ว 
มนุษย์จึงจะต้องสนใจกิจกรรมที่ต้องใช้ควำมสร้ำงสรรค์ โดยประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือท าอย่างไร 
จะประสานความสามารถของบุคคลกับงานสร้างสรรค์ได้ ซึ่งในกรณีที่กำรเปลี่ยนงำนท ำได้ยำก เนื่องจำก



๖ 

 

คุณสมบัติของบุคคลนั้นไม่ตรงกับงำนที่ต้องกำร อำจส่งผลให้มีกำรขำดแคลนแรงงำนและกำรไม่จ้ำงงำนพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำเหล่ำนนี้ บุคคลนั้นต้องเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ อย่ำงไรก็ดี  
เมื่อธุรกิจใหม่ ๆ น ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้มำกขึ้น จะช่วยท ำให้หลำย ๆ คนสำมำรถท ำงำนได้ตำม 
ควำมต้องกำรของตน 

การเปลี่ยนแปลงในระบบการจ้างงานและบริษัทโดยการใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในบริบทของบริษัท 

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมและ
บริษัทที่ต้องกำรจะแข่งขันในระหว่ำงประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำนให้สอดรับกับเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์จะช่วยลดจ ำนวนงำนที่น่ำเบื่อหน่ำย ใช้เวลำนำน และท ำให้อ่อนล้ำ และช่วยเพ่ิมมูลค่ำของงำน
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงจ าเป็นที่บริษัทจะต้องพิจารณาแบบแผนการตัดสินใจและการมอบหมายงานให้
พนักงานเพื่อใช้ประโยชน์จากความยืนหยุ่นของงานที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยเวลาและสถานที่ เช่น กำรท ำงำน
ทำงไกล และบริษัทจะต้องสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็วและด ำเนินกำรในทันทีที่มีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงงำน 
มอบหมำยงำนใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ในส่วนของกำรมอบหมำยงำนใหม่นั้น หำกบริษัทจัด
กำรศึกษำให้แก่พนักงำนจะท ำให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

นโยบายด้านอุตสาหกรรมที่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
นโยบายด้านการศึกษา และนโยบายการจ้างงานที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ในบริบท 
ของรัฐบาล 

ในระดับรัฐบำล มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคคลได้มีเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรเคลื่อนไหวด้ำนแรงงำน เศรษฐกิจ
เติบโตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ และท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำจะมีงำนที่หลำกหลำยเหมำะสมให้กับ 
แต่ละบุคคล รัฐบาลจะต้องหาวิธีการที่จะช่วยประสานความสามารถของบุคคลและงานที่สร้างสรรค์  
กำรผสมผสำนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำและกำรจ้ำงงำนเป็นวิธีกำรหนึ่งที่มีประสิทธิภำพในกำรช่วยให้เคลื่อนย้ำย
ด้ำนแรงงำน นอกจำกนี้ รัฐบาลต้องวางนโยบาลด้านเศรษฐกิจมหภาคและระบบเครือข่ายแห่งความ
ปลอดภัย (safety net) และในกำรพิจำรณำถึงประโยชน์ ควรมีการเสนอให้มีวิธีการกระจายก าไรอย่างเป็นธรรม 
จากสินค้าหรือบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และการป้องกันการเกิด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เนื่องจำกเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่นในกำร
จัดกำรกับกำรขำดแคลนด้ำนแรงงำน และควรเร่งให้เกิดนโยบำยเพ่ือเพ่ิมกำรแข่งขันทำงอุตสำหกรรม  
ซึ่งนโยบำยเหล่ำนี้จะมีประสิทธิภำพมำกหำกเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกิจกรรม
ของบริษัทและนโยบำยของรัฐบำล 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

(๒.๔) ประเด็นด้านการศึกษา 
การบ่มเพาะความสามารถของคนในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
บริกำรหรือสินค้ำที่ ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะท ำงำนได้อย่ำง

เหมำะสม เมื่อผู้ใช้เข้ำใจประโยชน์และควำมเสี่ยงของบริกำรหรือสินค้ำนั้น เรียนรู้ที่จะก ำหนดควำมรับผิดชอบ 
และสำมำรถควบคุมใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ สิ่งส ำคัญคือผู้ใช้จ ำเป็นต้องเข้ำใจข้อดีและข้อจ ำกัดของเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ในปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้อย่ำงสมบูรณ์ และท ำงำนสร้ำงสรรค์
ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้ 

การเพิ่มความสามารถที่จ าเป็นของมนุษย์ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ไม่สามารถท าได้  

มีกำรอภิปรำยกันว่ำกำรปฏิรูปด้ ำนกำรศึกษำจะเป็นไปอย่ำงไร 
จะต้องพิจำรณำข้อจ ากัดของเทคโนโลยี เชน่ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้านภาษา การใช้ประโยชน์จากจิตนา
การที่ประสบในสถานการณ์ใหม่ ความสามารถในการระบุปัญหาเพื่อท าการแก้ไข ความสามารถในการสื่อสาร 
และประสานงาน และความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ และปรึกษาหารือและปรับใช้ความ
คิดเห็นของคนอ่ืน เป็นควำมสำมำรถที่เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไม่สำมำรถเรียนรู้เพ่ือน ำมำใช้ได้และคำดว่ำ
จะกลำยมำเป็นทักษะที่ส ำคัญมำก กำรเพ่ิมควำมสำมำรถเหล่ำนี้จะช่วยท ำให้มนุษย์มีควำมแตกต่ำงจำก
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และท ำให้มนุษย์สำมำรถท ำงำนสร้ำงสรรค์โดยกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้ 
อันจะน ำไปสู่ควำมเป็นสังคมที่ยั่งยืนที่มีผลิตผลสูงและใช้แรงงำนน้อย กำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับเด็กเป็นเรื่อง
ที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเนื่องจำกต้องใช้เวลำ ในขณะที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นสิ่งที่เป็นไป 
อย่ำงรวดเร็ว  จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาว่าความสามารถใดที่ยังคงต้องเรียนรู้โดยมนุษย์เพื่อการ
พัฒนาสมองที่เหมาะสมแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้สามารถท าโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ก็ตาม 

(๒.๕) ประเด็นด้านสังคม 
เสรีภาพในการใช้ (หรือไม่ใช้) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการ

อภิปรายเรื่องคุณค่าร่วมกันทางสังคม 
สังคมได้รับประโยชน์จำกเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์อย่ำงหลำกหลำย 

เช่น ควำมมั่นคงและปลอดภัยของสังคม กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตเพ่ือรับมือกับกำรขำดแคลนแรงงำน  
กำรลดลงของอัตรำกำรเกิด ประชำกรผู้สูงอำยุ และกำรเอ้ือประโยชน์ให้เกิดกำรเข้ำมีส่วนร่วมของบุคคลที่ใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ที่เป็นสิ่งส ำคัญของกำรเป็นสังคม ๕.๐ อย่ำงไรก็ดี เช่นเดียวกับ
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอ่ืน สังคมไม่สำมำรถบังคับให้ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้ จึงอาจจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงความจ าเป็นที่ต้องท าให้เกิดเสรีภาพในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ว่าต้องขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อส่วนบุคคล และหลีกเลี่ยงการขัดแข้งทางสังคมระหว่างผู้ใช้และไม่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโปรแกรมต่ำง ๆ ท ำให้ผู้ใช้ไม่สำมำรถ 
 
 
 
 



๘ 

 

ยืนยันผลิตภัณฑ์ได้จำกรูปร่ำงได้ จึงจ าเป็นต้องหารือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะต้องปรากฏ 
อย่างชัดแจ้งหรือไม่  นอกจำกนี้ สังคม ๕.๐ ต้องกำรให้มีกำรหลีกเลี่ยงปัญหำกำรขัดแย้งกันในสังคมระหว่ำง
ผู้ ใช้และไม่ใช้ เทคโนโลยีฯ ด้วยเหตุนี้  จึงต้องมีกำรพูดคุยกันระหว่ำงบุคคล จำกหลำกหลำยมุมมอง 
และแนวควำมคิด รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญ เพื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำร่วมกันอันเป็นพ้ืนฐำนของสังคม 

ปัญญาประดิษฐ์แบ่งปัน (AI Divide) ภาระที่ไม่สมดุลของค่าใช้จ่าย
ทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์จำกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ นอกจำกควำมรู้ 
ที่เหมำะสมของปัญญำประดิษฐ์เองแล้ว ผู้ใช้จ ำเป็นต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรดิจิทัลและควำมรู้
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่กรณีที่บำงคนไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดังกล่ำวสำมำรถได้รับประโยชน์จำก  
“ปัญญำประดิษฐ์แบ่งปัน (AI Divide)” เช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรแบ่งปันกำรใช้รถ (rideshare) ซึ่งเป็นวิธีกำรใหม่ 
ส ำหรับกำรเดินทำงและมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำแท็กซี่ ดังนั้น จึงสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคคลที่อ่อนแอ 
ทำงสังคมได้  อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำถึงบริกำรเหล่ำนี้ผู้ใช้จะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่ำงน้อย 
ดังนั้น หำกขำดควำมรู้เหล่ำนี้ก็จะท ำให้ไม่ได้รับประโยชน์จำกบริกำรข้ำงต้นได้ ในขณะเดียวกันเมื่อกำรแบ่งปัน
กำรใช้ รถเริ่มมี เป็นนิ ยม ก็อำจท ำให้ กำรให้บริกำรแท็กซี่ อำจมี รำคำสู งขึ้นหรือให้บริกำรน้อยลง  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะก าหนดนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลทางสังคมและความ
แตกต่างที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และทรัพย์สินอย่างไร  นอกจำกนี้ จะต้องป้องกันกำรเลือกปฏิบัติ 
ทีไ่ม่เป็นธรรมที่อำจจะเกิดขึ้นเกิดจำกข้อมูลด้ำนบุคลำกรที่ถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

พยาธิ วิทยาทางสังคม ความขัดแย้ง และการพึ่ งพาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

โดยที่โอกำสในกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เพ่ิมขึ้น จึงมีควำมเป็นไป
ได้ว่ำอำจเกิดปัญหำทำงสังคมใหม่ เช่น กำรปฏิเสธจ ำนวนมำก กำรมีควำมมั่นใจมำก และกำรพึ่งพำเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ ข้อแนะน ำและประโยชน์ที่ได้รับจำกเทคโนโลยีอำจไปจ ำกัดข้อมูลที่มีอยู่และมีแนวโน้มว่ำ
บุคคลจะเชื่อว่ำข้อมูลมีอยู่เท่ำที่ถูกจ ำกัดนั้น ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดข้อมูลที่ถูกต้องและโอกำสในกำร
สื่อสำรและฝึกปฏิบัติ 

(๒.๖) ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
ศีลธรรม ความรับผิดชอบ และมโนภาพ 
นักวิจัยและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำในด้ำนเทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์ขั้นสูงจะต้องปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและแนวทำงที่ก ำหนดโดยแวดวงวิชำกำรและองค์กรอ่ืน
ด้วยควำมรับผิดชอบ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มีหลำยรูปแบบท ำให้ผู้ใช้ไม่อำจทรำบได้ว่ำเทคโนโลยีภำยใน
สินค้ำ/บริกำรท ำงำนอย่ำงไร ดังนั้น จึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรูปร่างของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และเพื่อมองเห็นได้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้ในการตัดสินใจหรือด าเนินการ
อย่างไร 

 
 



๙ 

 

ความปลอดภัย การปกป้องความเป็นส่วนตัว การควบคุม และความ
โปร่งใส 

นักวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมจะต้องช่วยส่งเสริมให้สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ได้อย่ำงปลอดภัย โดยเฉพำะกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้สำมำรถก ำหนดระดับกำรแชร์ข้อมูล
ส่วนตัว ระดับกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัว และประเภทข้อมูลที่สำมำรถเผยแพร่ต่อสำธำรณะได้  กำรวิจัย 
และพัฒนำควรช่วยให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สำมำรถควบคุมลักษณะของเทคโนโลยี  
พร้อมทั้งอธิบำยขั้นตอนและวิธีกำรค ำนวณของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ให้สำมำรถเปลี่ยนกำรควบคุมจำก
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไปยังมนุษย์ได้ โดยเฉพำะในกรณีฉุกเฉิน 

การเปิด เผยข้อมูลอย่างเหมาะสม: การส่งเสริมมนุษย์  สั งคม
วิทยาศาสตร์ และการประสานความร่วมมือกันทางการวิจัย 

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์อำศัยกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ผลิตผลลัพธ์
ทำงสถิติและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ส ำหรับแบบอย่ำงที่ยอมรับได้ในสังคม คือ นักวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรจะต้องอธิบำยได้อย่ำงเหมำะสม เมื่อมีกำรน ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ นักวิจัยและวิศวกรจะต้องใช้ควำม
พยำยำมในกำรอธิบำยให้ทรำบถึงประโยชน์และควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นธรรม นักวิจัยด้ำนมำนุษยวิทยำและสังคม
วิทยำศำสตร์ควรต้องเพ่ิมพูนควำมรู้ให้ทันสมัยและน ำมำใช้ในงำนวิจัยของตนเพ่ือ พิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และสังคมมนุษย์อย่ำงเหมำะสมและออกแบบสังคมในอนำคตได้ 

การหลากหลายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษ ฐ์ส าหรับสังคม 
ที่หลากหลาย 

ในขณะที่ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ก ำลังพัฒนำโดยอำศัยเทคนิค 
กำรเรียนรู้แบบ deep learning และ machine learning จะท ำให้เกิดทฤษฎีและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐำน 
ที่หลำกหลำยในอนำคต น ำไปสู่กำรเกิดทฤษฎีใหม่และกำรส่งเสริมเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ทีม่ำกขึ้น รัฐบาล
จ าเป็นต้องส่งเสริมวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดวิทยาศาสตร์แบบเปิด 
เพื่อขยายการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย  ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ควำมคงทน และควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่หลำกหลำยเช่นนี้ 
จึงเหมำะสมกับสังคมท่ีมีควำมหลำกหลำย 

 
๒. ข้อมูลและการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่น รายงานปกขาว ปี ๒๐๑๖ (White Paper 

2016: Information and Communications in Japan) จั ด ท า โด ย ก ร ะท ร ว งกิ จ ก า ร ภ า ย ใน 
และการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan) 

งำนวิจัยหลำกหลำยฉบับทั่วโลกกล่ำวถึงปัญญำประดิษฐ์ในด้ำนลบในลักษณะว่ำ
เทคโนโลยีนี้มีศักยภำพในกำรแทนที่คนงำน แต่รำยงำนนี้จะเสนออีกมุมมองโดยได้ท ำกำรส ำรวจทัศนคติ 
ของคนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรจ้ำงงำน และน ำเสนอ
วิวัฒนำกำรของปัญญำประดิษฐ์และแนะน ำมำตรกำรที่จ ำ เป็นต่อควำมต้องกำรในอนำคตเพ่ือรองรับกับ
ปัญญำประดิษฐ์ 

 



๑๐ 

 

๒.๑ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจ้างงาน 
(๑) ภาพรวมของผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ 

การจ้างงาน 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท ำให้เกิดผลกระทบ

สองอย่ำง ได้แก่ ผลกระทบกำรแทนที่กำรจ้ำงงำน จำกกำรที่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำ
ด ำเนินกำรแทนสิ่งที่เดิมด ำเนินกำรโดยมนุษย์ และผลกระทบกำรสร้ำงงำน ซึ่งกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรมำใช้จะท ำให้เพิ่มมูลค่ำและสร้ำงธุรกิจใหม่และช่วยเพิ่มกำรจ้ำงงำน 

กำรเคลื่อนย้ำยของกำรจ้ำงงำนถูกมองว่ำเป็นเรื่องในทำงลบ แต่ควำมจริง
สามารถมองเป็นเรื่องในทางบวกได้เช่นกัน เนื่องจำกกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้
สำมำรถเพ่ิมแรงงำนกำรผลิตในกิจกำรและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ และในประเทศญี่ปุ่น มีอัตรำกำรเกิดต่ ำและ
ประชำกรสูงอำยุมำกขึ้นจนคำดกำรณ์ได้ว่ำจะท ำให้วัยแรงงำนลดจ ำนวนลง กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรจะช่วยตอบโจทย์ข้อจ ากัดด้านแรงงานเหล่ำนี้ 

(๒) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานที่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรแทนที่กำรจ้ำงงำนโดยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรก่อนหน้ำนี้แสดงให้เห็นว่ำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบัน
สำมำรถทดแทนงำนประจ ำของมนุษย์ได้ (ตัวอย่ำงเช่น กำรบัญชี และขั้นตอนกำรผลิต) แต่ไม่สำมำรถแทนที่
งำนที่ ไม่ ใช่ งำนประจ ำได้  (เช่น  กำรสืบค้นต ำแหน่ งงำน ต ำแหน่ งงำนขำย) หรืองำนที่ ท ำด้ วยมือ  
(เช่น กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรขำย)  อย่ำงไรก็ดี เริ่มมีความเห็นพ้องกันว่า ข้อดีของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมากหรือในอนาคตจะแทนที่มนุษย์  
ในงานประงานไม่ประจ าและงานที่ท าด้วยมืออย่างซับซ้อนด้วยเช่นกัน 

(๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรูปแบบการท างานใหม่ 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท ำให้วิธีกำรท ำงำน

เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนทำงไกล (telework) ที่ท ำให้บุคคลมีอิสระในกำรท ำงำนจำกที่ต่ำง ๆ 
และกำรเพ่ิมจ ำนวนขึ้นของเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) และกำรคิดค้นทำงดิจิทัล ช่วยสร้ำงโอกำส
ให้แต่ละคนในกำรท ำงำนโดยไม่ต้องสังกัดองค์กร รูปแบบกำรท ำงำนใหม่นี้ท ำให้บุคคลสำมำรถท ำงำนได้  
อย่ำงหลำกหลำยและจัดกำรงำนได้อย่ำงยืดหยุ่น ซึ่งคำดหวังว่ำจะท ำให้เกิดกำรท ำงำนและใช้ชีวิตอย่ำงสมดุล  
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของคนงำนของทั้งสองประเทศพบว่ำคนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำมีทัศนคติต่อ
รูปแบบกำรท ำงำนในแต่ละรูปแบบในทำงบวกกว่ำคนงำนในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

รูปแบบกำรท ำงำน ทัศนคต ิ(%) ที่ให้กำรตอบรับในทำงบวกต่อเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 
คนงำนในประเทศญี่ปุ่น คนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

กำรท ำงำนทำงไกล  ๓๐.๑ ๖๓.๓ 
เศรษฐกิจแบง่ปัน ๒๑.๕ ๔๔.๓ 
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจำกข้อมูล
ดิจิทัล 

๒๐.๘ ๕๓.๙ 

รูปแบบกำรท ำงำนใหม ่
เช่น ท ำงำนในเวลำที่ชอบ 
ท ำงำนในสถำนที่ท่ีชอบ 

 
๔๒.๓ 
๓๖.๘ 

 
๕๗.๘ 
๕๔.๐ 

 
(๓.๑) การท างานทางไกล (telework)  

สถานการณ์ยอมรับการท างานทางไกลในกิจการในประเทศญี่ปุ่น 
จำกกำรส ำรวจแนวโน้มกำรใช้งำนด้ำนกำรสื่อสำรที่จัดท ำโดยกระทรวง

กิจกำรภำยในและกำรสื่อสำร ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่ำมีเพียง ๑๖.๒ เปอร์เซ็นต์ของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่น 
ที่น ำรูปแบบกำรท ำงำนทำงไกลไปใช้ในกิจกำร ส ำหรับกิจกำรที่มีแม้ยังไม่มีกำรน ำรูปแบบกำรท ำงำนทำงไกล
มำใช้แต่มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้งำนแล้วนั้นคิดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 

ทัศนคติต่อการท างานทางไกลของคนงานในประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส ำหรับค ำถำมที่ว่ำคนงำนคิดอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรท ำงำนทำงไกลนั้น  
ได้มีกำรส ำรวจเกี่ยวกับควำมตั้งใจของคนงำนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกำที่จะใช้รูปแบบกำร
ท ำงำนทำงไกล พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก โดยที่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ มีคนงำนมำกกว่ำ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ที่ประสงค์จะทดลองใช้ระบบกำรท ำงำนทำงไกล ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนงำนต้องกำรทดลองใช้
ระบบนี้เพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์เท่ำนั้น  

(๓.๒) เศรษฐกิจแบ่งปัน 
ผู้บริโภคในหลำยประเทศเริ่มยอมรับกำรให้บริกำรแบบเศรษฐกิจ

แบ่งปันที่อำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จำกผลกำรส ำรวจทัศนคติของคนงำนในประเทศญี่ปุ่น
และประเทศสหรัฐอเมริกำว่ำต้องกำรจะทดลองท ำงำนผ่ำนกำรให้บริกำรในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน พบว่ำ 
กว่ำ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของคนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำต้องกำรทดลองท ำงำนในรูปแบบดังกล่ำว ในขณะที่มี
เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของคนงำนในญี่ปุ่นทีต่้องกำรทดลองท ำงำนในรูปแบบนี้ 

(๓.๓) การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากข้อมูลดิจิทัล 
เทคโนโลยีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกข้อมูลดิจิทัลสำมำรถสร้ำงวัตถุ

จำกข้อมูลดิจิทัลได้ เช่น เครื่องสแกนสำมมิติ ระบบ 3D CAD และเครื่องมือวัดอ่ืน ๆ สำมำรถเปลี่ยวควำมคิด
ของมนุษย์มำเป็นสิ่งที่มีรูปร่ำงได้ ข้อมูลดิจิทัลเหล่ำนี้จะถูกส่งเข้ำไปในเครื่องปริ๊นท์สำมมิติ เครื่องตัด 
ด้วยเลเซอร์ และเครื่องมือทำงดิจิทัลอ่ืนเพ่ือผลิตวัตถุที่ต้องกำร จำกผลกำรส ำรวจคนงำนในทั้งสองประเทศ



๑๒ 

 

พบว่ำ กว่ำ ๕๕.๗ เปอร์เซ็นต์ของคนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำต้องกำรทดลองใช้ระบบนี้ ในขณะที่คนงำน
ในประเทศญี่ปุ่นต้องกำรทดลองใช้เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่ำนั้น 

(๓.๔) รูปแบบการท างานใหม่ 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรช่วยท ำให้เกิด

รูปแบบกำรท ำงำนใหม่ เช่น กำรท ำงำนทำงไกล เศรษฐกิจแบ่งปัน และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกข้อมูล
ดิจิทัล จำกกำรสอบถำมคนงำนในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกำว่ำรูปแบบกำรท ำงำนใดที่เห็นว่ำน่ำสนใจ 
โดยทั่วไปแล้วคนงานในประเทศสหรัฐอเมริการู้สึกว่ารูปแบบงานทั้งหลายมีความน่าสนใจมากกว่าคนงาน 
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนงานในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน
ของตน และพบว่ำควำมลังเลใจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้ขำดควำมสนใจต่อข้อดีของกำรท ำงำนทำงไกล 
เศรษฐกิจแบ่งปัน และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกข้อมูลดิจิทัล 

๒.๒ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันและในอนาคต 
(๑) ความก้าวหน้าของการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คืออะไร 
AlphaGo ท ำให้โลกตกตะลึงเมื่อสำมำรถเอำชนะแชมป์โกะได้ ๔ ต่อ ๑ เกมส์ 

ในเดือนมีนำคม ๒๐๑๖ หำกเปรียบเทียบกับหมำกรุก เกมส์หมำกล้อมหรือเกมส์โกะเป็นเกมส์กระดำน 
ที่ใหญ่กว่ำและรวมหลำยกระดำนไว้ด้วยกัน หลำยคนเชื่อว่ำจะต้องใช้เวลำหลำยปีกว่ำที่ เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์จะเอำชนะควำมสำมำรถของมนุษย์ในเกมส์โกะได้ แต่ AlphaGo แสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์อีกระดับ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จริง ๆ แล้วคืออะไร 
ปัจจุบันค ำว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นที่รู้จักดี แต่ในครั้งแรกที่มีกำร

ใช้ค ำนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ ในกำรประชุม “Dartmouth Conferences” โดยควำมหมำยอย่ำงกว้ำง 
“เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” หมำยควำมถึง วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมในกำรสร้ำง
เครื่องจักรที่ชำญฉลำด โดยเฉพำะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำญฉลำด  อย่ำงไรก็ดี ยังไม่สำมำรถก ำหนด
ควำมหมำยของค ำว่ำ “ชำญฉลำด” ได้  ซึ่งในบริบทนี้  ค ำว่ำ “เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence)” จึงหมำยควำมถึง วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมในกำรสร้ำงเครื่องจักรที่ชำญฉลำด โดยเฉพำะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำญฉลำด 

ความเป็นมาของการวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
กำรวิจัยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ และได้

ผ่ำนช่วงเวลำที่เป็นที่นิยมและซบเซำ และในปัจจุบันกลับมำเป็นที่สนใจอีกครั้งในยุคที่สำม โดยที่ในยุครุ่งเรือง
สองยุคแรกนั้น สังคมมีควำมคำดหวังว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะสำมำรถเอำชนะข้อจ ำกัดทำงเทคนิคได้ 
แต่กลับพบว่ำไม่สำมำรถกระท ำได้ แต่ในยุคท่ีสำมที่ประชำชนตระหนักถึงศักยภำพที่ซ่อนอยู่ในกำรพัฒนำและ
กำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ ซ่ึงจะช่วยให้สำมำรถบรรลุผลและสิ่งที่คำดหวังจะเป็นจริง 

 
 
 



๑๓ 

 

(๒) การขยายตัวของการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ 
(๒.๑) ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

ควำมคำดหวังต่อเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้
อย่ำงลึกซึ้ง (deep learning) ว่ำจะถูกน ำไปปรับใช้มำกขึ้น เนื่องจำกควำมแม่นย ำของกำรระบุตัวตนและกำร
คำดกำรณ์ที่พัฒนำขึ้น และกำรน ำไปรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ จะช่วยเติมเต็มควำมต้องกำรของผู้คน เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์จะพัฒนำแนวทำงด้ำนต่ำง ๆ ในขณะเดียวกัน ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่จะตัดสินใจว่ำจะใช้หรือไม่ใช้
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์อย่ำงไรและในสำขำใด นอกจำกนี้ มีควำมพยำยำมในกำรหำควำมเห็นพ้องในกำร
ป้องกันกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในกำรท ำร้ำยสังคม  

(๒.๒) การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
สาขาที่เป็นคาดหวังว่าจะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
เรำได้ท ำกำรส ำรวจผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่คำดหวังว่ำจะใช้เทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์ ผลปรำกฏว่ำจะมีกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในประเด็นทำงสังคมที่ต้องมีกำรแก้ไข  
เช่น กำรตรวจสุขภำพขั้นสูง กำรคมนำคมสำธำรณะโดยอัตโนมัติ กำรเลือกเส้นทำงฉุกเฉินของรถพยำบำลและ
รถฉุกเฉิน และกำรลดกำรคับคั่งของกำรจรำจรและกำรชุกชุม 

๒.๓ อิทธิพลของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงาน
และอ่ืน ๆ 

(๑) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการจ้างงาน 
(๑.๑) สถานะของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในที่ท างาน 

จำกกำรสอบถำมคนงำนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกำ
เกี่ยวกับสถำนะกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในที่ท ำงำนพบว่ำ ในปัจจุบันกำรน ำเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในที่ท ำงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำสูงกว่ำประเทศญี่ปุ่นมำก 

ส ำห รับ ในป ระ เด็ น ว่ ำกิ จกำรมี แผนที่ จ ะน ำ เอำเทค โน โลยี
ปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในที่ท ำงำนหรือไม่ พบว่ำคนงำนญี่ปุ่นเห็นว่ำกำรน ำเอำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้
เป็นไปเพ่ือลดจ ำนวนแรงงำนถึง ๔๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นไปเพ่ือเสริมกำรขำดแคลนด้ำนแรงงำน และเป็นไปเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรผลิตในกระบวนกำรปัจจุบัน เป็นจ ำนวน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

(๑.๒) ความรับรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 
พบว่ำคนงำนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกำเชื่อว่ำ

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะกลำยมำเป็นหุ้นส่วนในที่ท ำงำน เช่น หัวหน้ำ เพ่ือนร่วมงำน หรือลูกน้อง  
โดยจ ำนวนคนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำคัดค้ำนกำรที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ท ำงำนในฐำนะ 
เป็นเพื่อนร่วมงำนหรือลูกน้อง ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นต่อต้ำนในกำรมำเป็นหัวหน้ำ 

(๑.๓) ผลกระทบที่คาดคิดจากการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ต่อ
การจ้างงาน 

มีควำมเห็นพ้องกันว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะท ำให้เกิดผล 
สองอย่ำงคือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรผลิตและท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนหรือธุรกิจใหม่ ซึ่งทั้งสอง
อย่ำงนี้ท ำให้เกิดปริมำณงำนจ ำนวนมำกและท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน 



๑๔ 

 

จำกกำรที่เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและกำรผลิตจึงช่วยลดปริมำณงำนในอำชีพที่น ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ ในทำงกลับกันผล 
ของกำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนหรือธุรกิจใหม่ซึ่งคำดว่ำจะเพ่ิมจ ำนวนงำน 
ในอำชีพใหม่ เช่น งำนเกี่ยวกับกำรแนะน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ กำรขยำยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 
และงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ แนวคิดส ำหรับสังคมต่องำนที่สร้ำงขึ้นใหม่คือจะช่วยลด  
ปริมำณงำน ส่งผลให้ได้ผลิตผลงำนได้จ ำนวนมำกขึ้น  ดังนั้น กำรสร้ำงงำนหรือธุรกิจใหม่ผ่ำนทำงเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์จะมีบทบำทที่ส ำคัญอย่ำงมำก 

โดยที่กำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ 
กำรจ้ำงงำน ได้แก่ มีกำรแทนที่กำรจ้ำงงำนบำงส่วน มีกำรจ้ำงงำนเต็มรูปแบบ กำรรักษำและกำรเพ่ิมจ ำนวน
กำรจ้ำงงำนเนื่องจำกกำรแข่งขันทำงอุตสำหกรรมโดยตรง และกำรพัฒนำกำรจ้ำงงำนผู้หญิงและคนชรำ 

(ก) ผลกระทบจากการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อ
การจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น 

ได้มีกำรสอบถำมผู้ เชี่ยวชำญเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรน ำ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้และกำรเติบโตของกำรจ้ำงงำนในประเทศญี่ปุ่ น พบว่ำ ๒ ใน ๓ ของ
ผู้เชี่ยวชำญทั้ง ๒๗ คน ให้ควำมเห็นว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์สำมำรถชดเชยกำรขำดแคลนแรงงำนที่เกิด
จำกอัตรำกำรเกิดต่ ำและประชำกรสูงอำยุได้ 

(ข) ผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ได้ มี ก ำรสอบถำมคนงำน ในประเทศญี่ ปุ่ น และประ เทศ
สหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับผลกระทบของกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในที่ท ำงำนต่อกำรปฏิบัติงำน  
โดยส่วนใหญ่แล้ว คนงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำเห็นว่ำส่งผลกระทบอย่ำงมำกและมำกกว่ำคนงำนญี่ปุ่น 
ส ำหรับผลกระทบของกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้ต่อขอบเขตของกำรปฏิบัติงำน คนงำนในประเทศ
สหรัฐอเมริกำเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกขึ้นมำกกว่ำที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนลดลง ในขณะที่คนงำนญี่ปุ่น
เห็นว่ำท ำให้กำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้นเพียง ๕.๙ เปอร์เซ็นต์ เท่ำนั้น ซึ่ งเป็นกำรมองกำรใช้ เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์อย่ำงแคบ 

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงในทักษะท่ีต้องการและประเทศของบุคลากรและการศึกษา
ที่ต้องเรียนรู้ 

(๑ ) การ เผชิญ กั บการขยายตั วและความ เติ บ โตของเทค โน โลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

การสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: คนงานในประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเติบโตของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอย่างไร 

คนงำนหลำยคนในประเทศสหรัฐอเมริกำเห็นว่ำเตรียมตัวส ำหรับ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เป็นสิ่งที่จ ำเป็น โดยกำรต้องเริ่มจำกทัศนคติที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบปัจจุบัน โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมตัวและรับมือกับกำรเติบโตของ



๑๕ 

 

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เพ่ือว่ำคนงำนจะสำมำรถใช้งำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และน ำมำปรับใช้กับ 
งำนปัจจุบันในได้ แตกต่ำงจำกในญี่ปุ่นที่คนงำนกว่ำครึ่งเห็นว่ำจะไม่ท ำอะไรเป็นกำรเฉพำะเพ่ือรับมือกับ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งทัศนคตินี้ท ำให้เกิดควำมกังวลว่ำคนงำนเหล่ำนี้จะถูกทิ้งอยู่ข้ำงหลังในขณะที่
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ขยำยตัวและเติบโตขึ้น 

(๒) การศึกษาในอนาคตและการพัฒนาบุคลากร 
ความจ าเป็นในการศึกษาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างท่ีรองรับ 
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องมี

กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรวิจัยในสถำบันกำรเรียนรู้ชั้นสูง และโครงสร้ำงรองรับกำรพัฒนำควำมรู้ด้วยตนเอง
ในกิจกำร ซึ่ งจะท ำให้คนงำนสำมำรถพัฒนำทักษะที่ จ ำเป็นต่อกำรใช้ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์   
ในขณะเดียวกัน โดยทั่วไปกำรสนับสนุนให้แต่ละบุคคลพัฒนำตนเองอย่ำงเดียวจะไม่เพียงพอที่จะท ำ ให้
สำมำรถใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ได้  

(๓ ) บทบาทของรัฐบาลที่ ถู กคาดห วังในการเผยแพร่ เทค โน โลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

ได้มีกำรสอบถำมผู้เชี่ยวชำญถึงบทบำทของรัฐบำลที่ถูกคำดหวังในกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และกำรพัฒนำและกำรเผยแพร่เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ผลกำร
สอบถำมแสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลควรก ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้
ในทำงปฏิบัติและกำรพัฒนำกำรปรับใช้ดังกล่ำว 

 


