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จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
• จริยธรรม 
• ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

• จรรยาบรรณ 
• ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแตล่ะอย่าง

กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะ
ของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

(ราชบัณฑิตยสถาน: 2557) ... ราชบัณฑิตยสถาน
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จรรยาบรรณนักวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นที่สงสัย โดย มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

• จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤตอิันเหมาะสมแสดงถงึคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก 
เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริม
เกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

• จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 
เพื่อให้การ ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสาม
ศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 1 วิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวจิัย
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิัย
ข้อ 7 นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
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การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift)
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❑ Society change (สังคมเปลี่ยนไป)
❑ Lifestyle (การด าเนินชีวิต)
❑ Learning (การเรียนรู้)
❑ Public Affairs (กิจการสาธารณะ)
❑ Social Activities (กิจกรรมทางสังคม)
❑ Public Health (การสาธารณสุข)
❑ Law/Regulation (กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ)

❑ Technology change (เทคโนโลยีเปลี่ยนไป)
❑ New Technology (เทคโนโลยีใหม่มาแทน)
❑ More efficiency and effectiveness 

(ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น)

❑ Economic change (ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป)
❑ Work (การท างาน)
❑ Business (การด าเนินธุรกิจ)
❑ Agriculture (การเกษตร)
❑ Industry/Production (อุตสาหกรรมการ

ผลิต)

❑ Security System change (ระบบความมั่นคงปลอดภัยเปลี่ยนไป)
❑ Defense (กิจกรรมปอ้งกนัประเทศ)
❑ Law enforcement (การบังคับใช้กฏหมาย)
❑ Cyber security (ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์)
❑ Industry/Production (อุตสาหกรรมการผลิต)



ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
• การเรียนรู้จากปรับปรุงตนเอง 

(Reinforcement Learning)
• การเดินทางที่เป็นอัตโนมัติ

(Automated Transportation)
• เครื่องจักรจะมีความชาญฉลาดน ามนุษย์

(Machines become more smarter than humans)
• เครื่องจักรจะมีความชาญฉลาดน ามนุษย์

(Machines become more smarter than humans)
• การสร้างและวิเคราะห์ด้วยตนเอง

(Generative Adversarial Networks and Deep Neural Networks)
• ทุกสังคม ทุกอุตสาหกรรม ทุกบริการ (Ubiquitous AI)
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การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน
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You can simply impress your audience and add a unique zing 
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Content  Here

You can simply impress your audience and add a unique zing 

and appeal to your Presentations.

อีก 12 ปี ข้างหน้า 
ถ้าเราไม่ปรับความเชี่ยวชาญเรา
จะมีเด็กไทยตกงานมากถึง 72% 
ดังน้ัน ทั้งครู เยาวชน สังคม 
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคทันสมัย

ปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติจะมาแทนมนุษย์ได้ขนาดไหน

ปัญญาประดิษฐ์จะท าได้ขนาดไหน

โลกและสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนอย่างไร

https://www.thaiquote.org/content/45061

12 กันยายน 2561

ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงอนาคตท่ีไกล

เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในยุคปัญญาประดิษฐ์

https://www.thaiquote.org/content/45061


ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดษิฐ์มาใช้
• ปูนซีเมนต์นครหลวง ประกาศปิดสายการผลิตโรงงานสระบุรี เปิดพนง.สมัครใจลาออก
• โควิด-19 "แควนตัส" สายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย ปลดพนักงาน 6,000 คน
• ไมโครซอฟท์ปลด กองบก.-นักข่าว เตรียมแทนท่ีด้วยเอไอ
• อูเบอร์ ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน ปิดส านักงาน 45 แห่งท่ัวโลก โควิด-19
• "บริติช แอร์เวย์" จ่อปลดพนักงาน 12,000 ต าแหน่ง เซ่นพิษโควิด-19
• สายการบินดังสแกนดิเนเวีย ปลดคน 5,000 สังเวยวิกฤติไวรัสโคโรนา
• โควิด-19 ไทยไลอ้อนแอร์ เลิกจ้างพนักงานอายุงานไม่ถึงปี จ านวน 120 ชีวิต
• American Airlines เตรียมปลดพนักงาน 25,000 ต าแหน่ง ทั้งนักบิน ลูกเรือ ฝ่ายช่าง
เครื่อง และคนท างานในสนามบิน

• มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ชลบุรี เลิกจ้างพนักงาน 1,000 คน หลังยอดดิ่งฮวบกว่า 50%
• สายการบิน KLM เตรียมปลดพนักงาน 2,000 คน เซ่นพิษโควิด-19
• Airbnb บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,900 คน ซ่ึงนั่นคิดเป็นจ านวนมากถึง 25% ของ
พนักงานทั้งหมด
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ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดษิฐ์มาใช้
• โรงแรมหรูไม่รอด! "เชอราตัน" ประกาศปิดกจิการเซ่นพิษโควิด
• ไปต่อไม่ไหว "นกสกู๊ต" เลิกกิจการ ชดเชยพนักงาน 425 คน ตามกฎหมาย
• เกือบพันชีวิตเคว้งตกงาน โรงงานมาบตาพุด-นครปฐม ประกาศปิดกจิการ
• โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปรรูปอาหารทะเลชื่อดัง ในอ.ปากพนัง ประกาศปิดตวักระทันหัน พนักงานช็อก 
กอดคอร่ าลา 400 ชีวิต ตกงาน

• โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรี ที่ปราจีนบุรี ปิดกิจการ ลูกจ้างตกงานนับร้อยคน
• "โมโน มิวสิค" ประกาศหยุดด าเนนิธุรกิจ ยุติบทบาททั้งหมด เหตุพิษเศรษฐกิจ
• "อิเซตัน" ประกาศปิดกิจการทีเ่ซ็นทรัลเวิลด์ สิ้นเดือนสิงหาคม 63
• ปิดฉาก 50 ปี ร้านอาหารจีนเจ้าอร่อยในต านานหาดใหญ่
• ปิดต านาน 26 ปี "เซ็นทรัลหาดใหญ"่ สาขาแรกในภาคใต้ คนแห่ซื้อสินค้าแน่น
• Trans States Airlines สายการบินภูมิภาคของสหรัฐ ประกาศเที่ยวบินสุดทา้ย โดยลงจอดที่สนามบิน
นานาชาติเดนเวอร์ เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 1 เม.ย.63

• ปาลิโอ เขาใหญ่ ปิดกิจการ สุดยื้อพิษโควิด-19 แต่ยังมีลุ้นคัมแบ็กภายใต้โฉมใหม่
• ปิดฉาก 18 ปี “คมชัดลึก” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย เลิกจ้างพนักงาน ชดเชย 10 เดือน
• “คุ้มขันโตก” ร้านดังเมืองเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างพนักงานทัง้หมด!
• ปิดฉาก “เชฟโรเลต” ขายโรงงาน-เลิกขายรถในไทยสิ้นปี 2563 9
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ผลกระทบแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดษิฐ์มาใช้
• วุฒิศักดิ์คลินิก ยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการหลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้กว่า 10 ล้าน
• “MUJI” ในสหรัฐฯ ยื่นล้มละลาย อีกหน่ึงบริษัทเจอพิษโควิด-19
• "Flybe" สายการบินสัญชาติอังกฤษ ประกาศยื่นล้มละลายและปิดกิจการ
• Virgin Australia Airlines สายการบินใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย 
โดยยื่นขอการบริหารจัดการโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ ตามมาตรา 11 กฎหมายล้มละลายของ
ออสเตรเลีย

• บริษัทอาเวียงกา โฮลดิงส์ เจ้าของสายการบิน Avianca Airlines สายการบินที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของลาตินอเมริกา ได้ยื่นล้มละลายที่ศาลในสหรัฐอเมริกา

• Thai Airways หรือ การบินไทย ได้ยื่นศาลละล้มละลาย เพื่อขอเข้ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการเมื่อวันที่ 26 พ.ค.63

• บริษัทเช่ารถ Hertz ยื่นเร่ืองประกาศภาวะล้มละลาย
• PACE และบ.ย่อยยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการ
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https://www.zdnet.com/article/enterprise-ai-in-2019-what-you-need-to-know/

ปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้มากเพียงใด (2562)
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Image: O'Reilly Enterprise AI in 2019: 
What you need to know

Managing AI and ML in the Enterprise

By Nick Heath, April 1, 2019 



https://www.zdnet.com/article/enterprise-ai-in-2019-what-you-need-to-know/

ช่องว่างที่เกิดในองค์กร (2562)
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อีกกี่ปีที่ปัญญาประดิษฐ์จะท าไดด้ีกว่ามนุษย์

Image credit: Illustration by Nigel Hawtin (2017)

http://www.bbc.com/capital/story/20170619-how-long-will-it-take-for-your-job-to-be-automated



ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อที่ท างานเรา (อีก 5 ปี)

https://jobmarketmonitor.com/2017/09/07/the-future-of-work-artificial-intelligence-ai-
wont-replace-most-jobs-but-people-using-it-are-starting-to-replace-people-who-dont/

Image credit: Read the whole story at Reshaping Business With Artificial Intelligence (September 06, 2017)

by: SAM RANSBOTHAM, DAVID KIRON, PHILIPP GERBERT, AND MARTIN REEVES

Percentage of respondents who somewhat or strongly agree with each statement.
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งานที่เส่ียงกับการเข้ามาถูกระบบอัตโนมัติทดแทน

https://www.pwc.co.uk/press-room/press-releases/waves-of-automation.html

February 6, 2018

PricewaterhouseCoopers



ปัญญาประดิษฐ์ท าอะไรได้ในปัจจุบัน

https://gfycat.com/gifs/detail/completesecondaryibex

2014: Tesla Autopilot
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ระบบจัดการจราจรอย่างชาญฉลาด (ITS)
(Intelligent Transportation System)

17https://www.youtube.com/watch?v=CnlSDWZWilU

https://www.latentlogic.com/



ระบบกึ่งขับเคลื่อนรถอัตโนมัติ (Autopilot)
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https://gfycat.com/gifs/detail/completesecondaryibex

https://dzone.com/articles/nvidia-
introduces-computer-for-level-5-
autonomous

https://www.geospatialworld.net/
blogs/five-levels-of-autonomous-
cars/



7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (2560)
• ทักษะความเข้าใจระบบการเขียนโค้ด (Coding Literacy)
• นักเรียนเป็นผู้สร้าง (Student as Creators, active learning)
• ยุคเทคโนโลยีทักษะนิ่มหรือซอฟต์สกิล ที่ท าให้มนุษย์เป็นอิสระจากความ
วุ่นวายเรื่องงาน (Empathy/Emotion Understanding)
• การเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือ (Collaborative Learning)
• ครอบครัวและชุมชนร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

(Family and Community Involvement)
• การเรียนรู้เฉพาะบุคคลตามความต้องการและจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน

(Individualized Learning)
• การออกแบบห้องเรียนยุคใหม่ (Redesigning Learning Spaces)

https://thematter.co/pulse/7-trend-in-education/40365

รวบรวมจำกหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำส ำคัญของโลกทั้งจำก K12 ของสหรัฐฯ หรือรำยงำนของ CORE องค์กรเพื่อพัฒนำกำรศึกษำชั้น
น ำ

Digital

Digital

Digital



ปัญญาประดิษฐ์กับการว่างงาน
https://www.blognone.com/node/101134

December 2017
February 2016

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643371
https://www.zolkorn.com/news/other/ai-will-instead-human-work-half-
the-world-within-30-years/



ประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่าง (1)
• Trolley problem การทดลองทางความคิด

• รถรางเสียความควบคุมวิ่งไปบนราง 
• ข้างหน้ามีทางแยกซึ่งตรงไป
จะชนคน ๕ คน (ไม่เจตนา)

• ถ้าสับราง จะชนคนเพียง ๑ คน (เจตนา)
• คุณจะเลือกไม่ท าอะไรแล้วมีผู้เสียชีวิต ๕ รายหรือสับรางเพื่อช่วย ๕ คน แต่ฆ่าคน ๑ คนโดยเจตนา 
• ปัญหานี้เรียกว่าเปน็ไปได้มากที่จะเกดิขึ้นกับเทคโนโลยีไร้คนขับ ในสถานการณ์ที่ระบบควบคุมรถรู้ว่าไม่
สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ จะเลือกให้เกิดอุบัติเหตแุบบไหน ชนคนแก่ ชนเด็ก ชนคนหมู่มาก หรือยอม
ให้ผู้โดยสารในรถเสียชีวิต และเมื่อเกิดอุบัติเหตขุึ้นแล้ว 

• ใครเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย บริษัทรถ ผู้โดยสารบนรถ หรือผู้พัฒนาระบบ
• MIT Media Lab ได้พัฒนาเว็บ Moral Machine มาให้ผู้สนใจทดลองเผชิญสถานการณ์ 

Trolley problem แล้วตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรดู

http://moralmachine.mit.edu/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem



ประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่าง (2)
• โดรนสังหาร



ประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่าง (3)
• ‘จริยธรรมของหุ่นยนต’์ 

• ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (World Commission on Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology) ภายใต้ ยูเนสโก (UNESCO) จึงจัดการประชุมเร่ือง
จริยธรรมหุ่นยนต์ขึ้น

• นักปรัชญาเทคโนโลยีและนักปรัชญาที่ท างานด้านจริยธรรมหุ่นยนต์คนส าคัญเข้าร่วม
มากมาย หนึ่งในนั้นคือ มาร์ค คูเคอร์เบิร์ก (Mark Coeckelbergh) ศาสตราจารย์ด้าน
ปรัชญาเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญประเด็นจริยธรรมหุ่นยนต์ จาก
มหาวิทยาลัยเวียนนา

• ผลงานของ มาร์ค คูเคอร์เบิร์ก ที่น่าสนใจเช่น สิทธิหุ่นยนต์ (Robot Rights? Towards 
a Social-Relational Justification of Moral Consideration (2010)) หุ่นยนต์
สามารถสร้างงานศิลปะได้หรือไม่ (Can Machines Create Art? (2016)) เราไว้ใจ
หุ่นยนต์ได้หรือไม่? (Can we trust robot? (2012))

https://themomentum.co/robot-ethics/
เจิด บรรดาศกัดิ์ อาจารยด์า้นปรชัญาและศาสนา 



ประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่าง (4)
• ‘จริยธรรมของหุ่นยนต’์ 

• เว็บไซต์ Social Trends Institute เผยแพร่บทสัมภาษณ์ มาร์ค คเูคอร์เบิร์ก เป็นบทความชื่อ ‘Robot 
Ethics’ Is Not an Oxymoron: ‘จริยธรรมหุ่นยนต’์ ไม่ใช่แค่การเล่นค า

• มาร์คมองว่า ประเด็นส าคัญที่เราควรจะพิจารณาเกี่ยวกบัเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
• ไม่ใช่เร่ืองท่ีว่าหุ่นยนต์จะก้าวหน้าจนทัดเทียมมนุษย์หรือไม่ 
• แต่ปัญหาที่เร่งด่วนกว่าคือ การพัฒนาหุ่นยนต์ควรจะค านึงถึงประเด็นทาง
จริยธรรมด้วย 

• ผู้ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายก็ควรจะตื่นตัวกับมิติทางจริยธรรมของหุ่นยนต์ 
เพราะมันจะช่วยลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• ท้ายท่ีสุด เมื่อเทคโนโลยีถูกใช้ในสังคม หน้าที่การพิจารณาเทคโนโลยีอย่างมี
จริยธรรมไม่ใช่หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน

https://themomentum.co/robot-ethics/
เจิด บรรดาศกัดิ์ อาจารยด์า้นปรชัญาและศาสนา 



ประเด็นทางจริยธรรม ตัวอย่าง (5)
• DeepMind บริษัทปัญญาประดิษฐ์เจ้าของ AlphaGo ภายใต้ร่ม Alphabet ได้
จัดตั้งหน่วยวจิัยจรยิธรรม AI ปี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมาผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ 

• DeepMind Ethics & Society มีเป้าประสงค์ในการสนับสนุนให้ตระหนักถึง
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยปีัญญาประดษิฐ์มากขึ้น และช่วยชี้แนะทิศทางในการ
ใช้งานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

• มุ่งเป้าไปที่ประเด็นทางจริยธรรมหลกั ๖ ข้อ 
• ความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และความยุติธรรม 
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านความมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม
• การก ากับดูแลและความน่าเช่ือถือ 
• การจัดการกับความเสี่ยงอันเกิดมาจาก AI (การน าไปใช้ในทางท่ีผิด)
• ศีลธรรมและคุณค่าของปัญญาประดิษฐ์

https://www.adpt.news/2017/10/06/deepmind-ethics-society-research-unit/

https://deepmind.com/blog/why-we-launched-deepmind-ethics-society/



• ความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และความยุติธรรม – ส่วนประกอบของระบบปญัญาประดิษฐ์จ านวนมากคือ
ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และการยุติธรรมของระบบนั้นจึงเป็นประเดน็ทีท่วีความส าคัญขึ้นทกุวัน

• ผลกระทบต่อเศรษฐกจิด้านความมีส่วนร่วมและความเทา่เทียม – AI นั้นอาจเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเข้ามาแทนที่แรงงานมากมายเช่นกัน 
สังคมจึงต้องมีความเข้าใจในผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง และการหารือเรื่องสภาพเศรษฐกจิในอนาคต

• การก ากับดูแลและความน่าเชื่อถอื – ในท านองเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆทัง้หมด ปัญญาประดิษฐ์กย่็อมต้องมีการ
ก ากับดูแลในการใช้งานที่เหมาะสมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

• การจัดการกับความเส่ียงอันเกิดมาจาก AI โดยเฉพาะการน าไปใช้ในทางทีผ่ิดและผลเสียที่อาจเกดิขึ้น –
เทคโนโลยีใดๆก็ตามย่อมมีความเส่ียงหากตกไปอยู่ในมอืผู้ไมป่ระสงค์ดี ความเข้าใจในความเส่ียงและปัญหาที่
เกิดข้ึนจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและรับมอืกบัมนัได้ดขีึ้น

• ศีลธรรมและคุณค่าของปัญญาประดิษฐ์ – เมื่อ AI เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตมนษุย์ ย่อมมีความจ าเป็นที่
ค าแนะน าและการตดัสินใจของมันนั้นจะต้องสอดคล้องกับศลีธรรมและคุณค่าของสังคม

จริยธรรมหลัก 6 ข้อ (DeepMind Ethics & Society )

https://www.adpt.news/2017/10/06/deepmind-ethics-society-research-unit/

https://deepmind.com/blog/why-we-launched-deepmind-ethics-society/



ปัญญาประดิษฐ์ กับ ความหวัง

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644007



ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

https://www.posttoday.com/world/544030



ประเด็นสําคัญในเรื่องจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
• ข้อมูล vs. อัลกอริทึม
• ส่วนตัว vs. ส่วนรวม
• การใช้ทางบวก vs. การใช้ทางลบ (Dual Use)
• ผู้ผลิต vs. ผู้ใช้ vs. ผู้กํากับดูแล (องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ)

• องค์ประกอบที่ 1 Regulator/Policy 
[Evaluate, Regulate and Monitor (ERM)]

• องค์ประกอบที่ 2 : Researcher/Developer/Service Provider 
[Plan, Development, Operation,

• องค์ประกอบที่ 3 : Users 
[Aware Utilize Feedback] (AUF)]
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9 ประเด็นจริยธรรมหลักที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
1. การว่างงาน (Unemployment)
2. ความไม่เสมอภาค (Inequality) 
3. ความคล้ายมนุษย์ (Humanity)
4. ความโง่เทียม/ความผิดพลาดจากเอไอ (Artificial stupidity)
5. หุ่นยนต์ล าเอียง (Racist robots)
6. ความมั่นคง (Security)
7. มารชั่วร้าย (Evil genies)
8. ซิงกูลาริตี้ ความเป็นหนึ่งสูงสุด (Singularity) 
9. สิทธิ์ของหุ่นยนต์ (Robot rights)

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/



จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
•สี่ประเด็นหลัก (PAPA) คือ     

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)   
3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
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คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมือ่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติรับทราบ แนวปฏิบัติจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ (Thailand Artificial Intelligence Ethics Guideline) และเห็นชอบให้หน่วยงานราชการ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในการพัฒนา ส่งเสริม และนําไปใช้ในทางที่ถูกต้องและมจีริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ ดศ. รับ
ความเห็นของ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป
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ปัญญาประดิษฐ์กับกระบวนการยุติธรรม

AI as Tools for Society and 
Justice Process

 กำรน ำเอำปัญญำประดิษฐ์
มำใช้กระบวนกำรยุติธรรม 

๒ มุมมองของปัญญำประดิษฐ์ต่อสังคม/กระบวนกำรยุติธรรม

AI as Effect to Society and 
Justice Process

 กำรปรับเปลี่ยนทบทวน
แนวคิดในกระบวนกำร
ยุติธรรม เมื่อปัญญำประดิษฐ์
ถูกใช้กันอย่ำงแพร่หลำย



ปัญญาประดิษฐ์ กับ กฎหมาย
• ปัญญาประดิษฐ์สามารถถกูน ามา
ประยุกต์ใช้งานกับด้านกฎหมาย
• ระบบผู้เชี่ยวชาญ
• ระบบสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย
• ระบบสืบค้นสิทธิบัตร
• ระบบสนับสนุนข้อโต้แย้ง
• ระบบสืบค้นคดี

Artificial Intelligence: Past, Present and Future, Grigory Sapunov (CTO / Intento), GoTo School 
on Machine Learning, Data Science and IoT, Moscow 01.08.2016



ปัญญาประดิษฐ์ กับ กฎหมาย
• http://www.legalinfo.co.za/



ปัญญาประดิษฐ์ กับ กฎหมาย
• https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10506

1992-
26 Volumes
87 Issues
428 Articles



ปัญญาประดิษฐ์ กับ กฎหมาย (Springer)
• Bending the law: geometric tools for quantifying influence in the multinetwork of legal opinions

• Legal reasoning requires identification through search of authoritative legal texts (such as statutes, 
constitutions, or prior judicial opinions) that apply to a given legal question. In this paper, using a 
ne...

• Greg Leibon, Michael Livermore, Reed Harder in Artificial Intelligence and Law (2018)
• Automated patent landscaping

• Patent landscaping is the process of finding patents related to a particular topic. It is important for 
companies, investors, governments, and academics seeking to gauge innovation and assess risk.

• Aaron Abood, Dave Feltenberger in Artificial Intelligence and Law (2018)
• Narration in judiciary fact-finding: a probabilistic explication

• Legal probabilism is the view that juridical fact-finding should be modeled using Bayesian 
methods. One of the alternatives to it is the narration view, according to which instead we should 
conceptualize 

• Rafal Urbaniak in Artificial Intelligence and Law (2018)
• On the legal responsibility of autonomous machines

• The paper concerns the problem of the legal responsibility of autonomous machines. In our 
opinion it boils down to the question of whether such machines can be seen as real agents through 
the prism of folk-psy...

• Bartosz Brożek, Marek Jakubiec in Artificial Intelligence and Law (2017)

https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10506

Atificial Intelligence and Law (2018)



ปัญญาประดิษฐ์ กับ กฎหมาย (Springer)
• Robot sex and consent: Is consent to sex between a robot and a human conceivable, possible, and 

desirable?
• The development of highly humanoid sex robots is on the technological horizon. If sex robots are 

integrated into the legal community as “electronic persons”, the issue of sexual consent arises
• Lily Frank, Sven Nyholm in Artificial Intelligence and Law (2017)

• Do androids dream of normative endorsement? On the fallibility of artificial moral agents
• The more autonomous future artificial agents will become, the more important it seems to equip 

them with a capacity for moral reasoning and to make them autonomous moral agents (AMAs). 
• Frodo Podschwadek in Artificial Intelligence and Law (2017)

• On the problem of making autonomous vehicles conform to traffic law
• Autonomous vehicles are one of the most spectacular recent developments of Artificial 

Intelligence. Among the problems that still need to be solved before they can fully autonomously 
participate in traffic is

• Henry Prakken in Artificial Intelligence and Law (2017)
• Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons

• Conferring legal personhood on purely synthetic entities is a very real legal possibility, one under 
consideration presently by the European Union. We show here that such legislative action would 
be morally

• Joanna J. Bryson, Mihailis E. Diamantis, Thomas D. Grant in Artificial Intelligence and Law (2017)

https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10506

Atificial Intelligence and Law (2018)



สมาคมนานาชาติปัญญาประดิษฐ์กับกฎหมาย
• http://www.iaail.org/?q=page/ai-law



สมาคมนานาชาติปัญญาประดิษฐ์กับกฎหมาย
• ปัญญาประดิษฐ์กบักฎหมาย (AI and Law) มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 30 ปี

• ตั้งแต่ logic ไปจนถึง expert systems and logic programming
• ตั้งแต่ระบบที่ใช้ เฟรมหรือสคริปต์ (Frame and Scripts) ไปสู่ ระบบที่ใช้ตัวอย่าง (Cases and CBR)
และไปจนถึง ระบบผสมหรือระบบไฮบริดส์ (Hybrid systems)

• ตั้งแตก่ารพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง (theorem-proving) to การจัดการการเปน็โมฆะ โมฆียะ และ
การใช้เหตุผลแบบไม่เป็นระนาบเดี่ยว (nonmonotonic reasoning) และไปจนถึง ตัวแทนหรือเอเจนต์
ส าหรับอีคอมเมิร์ซ (Agents for e-commerce)

• ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้มีบทความลงในวารสาร Stanford Law Review ชื่อ การคาดการณ์บางอย่าง
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย (Some Speculation about Artificial 
Intelligence and Legal Reasoning) โดย Buchanan and Headrick
• กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการสร้างแบบจ าลองการวิจัยและการใช้เหตุผลในทางกฎหมาย โดยเฉพาะการให้ค าแนะน า 

(advice-giving) การวิเคราะห์เชองกฎหมาย (legal analysis) การสร้างข้อโต้แย้ง (Argument construction) และ
วิธีการต่างๆแม้จะเป็นแบบการมุ่งสู่จุดหมายและใช้กฎ (goal-directed rule-based approaches) แต่ จะต้องมีการให้
เหตุผลแบบอุปมาอุปมัย (analogical reasoning) ควบคู่ไปด้วย

http://www.iaail.org/?q=page/ai-law



การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล
Computer Technology

Information Technology

Digital Technology

Artificial Intelligence

Quantum Technology



จากการประมวลผลข้อมูล สู่ แอนดรอยด์ หุ่นยนต์เสมือนคน 

การประมวลผลข้อมูล 
(Data processing)

ตรรกศาสตร์
(Logic)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

สถิติ
(Statistics)

วิทยาการข้อมูล 
(Data Science)

ความรู้
(Knowledge)

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน
(Actuator)

หุ่นยนต์ชาญฉลาด
(Intelligent Robot)

ชีววิทยา
(Biology)

แอนดรอย์ & ฮิวแมนนอยด์
(Android & Humanoid) ข้อมูลในฐานะน้ ามัน (Data as Fuel)

มาตรฐานข้อมูลส าคัญ (Data Standardization)



10 IT Trend by Gartner

https://www.gartner.com/en/information-technology/trends/it-top-priorities-leadership-
vision-2021-aoc-ittre-gb-
pd?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RM_APAC_2020_ITTRND_CPC_L
G1_H2-GTS-
AOC&utm_adgroup=116946039989&utm_term=2022%20it%20trends&ad=497212282475&ma
tchtype=b&gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP9qlLf5t5cEnjKHUpXj12sBftYpJL9AVW8-
atCPhEGNaz9kz0EdfjhoCWscQAvD_BwE

2021



Top 10 Digital Transformation Trends For 2020

https://oisair.net/news/top-10-digital-transformation-trends-for-2020

5G for You and Me: 2020 will be the 

year of 5G.

WiFi 6 + 5G: A faster WiFi for a 

faster world

Analytics are the Competitive 

Advantage

AI & Machine Learning: Force 

multipliers for data analytics

Blockchain moves beyond Crypto

Robotic Process Automation: RPA 

catches a second wind

Conversational AI becomes a 

legitimate interface

Always Connected PC (ACPC) 

transform laptop market forever

Connected Vehicles, Autonomous 

Drones / Smart Cities

XaaS, UX/CX, and Privacy

(everything as a service)



ข้อมูล/สัญญาณที่ถูกน ามาประมวลผลโดยเอไอได้

• เสียงพูด เสียงร้อยแก้วร้อยกรอง เสียงส่ิงของ เสียงเคร่ืองยนต์ เสียงเพลง เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียง
ธรรมชาติ

• ภาพถ่าย ภาพการ์ตูน ภาพสามมิติ ภาพโครงสร้าง ภาพเคล่ือนไหว 
การ์ตูนแอนิเมชั่น

• ตัวอักษร ตัวหนังสือ ข้อความ บทความ ข้อมูลข่าว กลอน สัญลักษณ์ สูตร อักษรภาพ ตัวอักษรสามมิติ 
ข้อความผสมหลายภาษา

• คล่ืนหัวใจ คล่ืนสมอง ชีพจร สัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณดาวเทียม สัญญาณ
จากต่างดาว

• ข้อมูลการเงิน ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอายุ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูล
การขาย ข้อมูลการซื้อ ข้อมูลคลังสินค้า ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสินค้า

• ข้อมูลสัมผัส ข้อมูลกล่ิน ข้อมูลรสชาติ



Explicit Knowledge
Rule and ontology

Tacit Knowledge
Skill

Rule, Ontology,
Parsing, Classification

Statistics, Artificial Neural Networks, Example-based 
approach

Automatic Feature Extraction, Automatic Parameter Tuning

Complement &
Guide & Support

Create & Combine 
& Manage

Data

Fu
el

Fuel

Data is fuel
Data Standardization

Knowledge and Skill



Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI), Artificial 
Super Intelligence (ASI)



Metaverse
จักรวาลนฤมิต /  เมตาเวิร์ส

Metaverse – The Next Gen Internet



Metaverse
o A hypothesized iteration 

of the Internet
o Supporting persistent 

online 3-D virtual 
environments through 
conventional personal 
computing

o Virtual and augmented 
reality headsets



o Several components of metaverse technologies have already been 
developed within modern internet-enabled video games.
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รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ



รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ
• สถาบัน IBM Institute for Business Value (IBV) ร่วมกับ Oxford Economics 
• ได้ทําการสํารวจผู้บริหาร 250 คนจากองค์กรด้านการป้องกันประเทศทั่วโลก 
• ผู้ตอบแบบสอบถามรวม 250 CIO (49%) และ CTO (51%) จากประเทศพันธมิตรข่าว

กรอง Five Eyes และประเทศในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO): 
ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

• ผู้ตอบแบบสํารวจได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า
• คุ้นเคยกับท้ัง AI และกลยุทธ/์แผนขององค์กรในการลงทุนและดําเนินการเพื่อนํา

ศักยภาพของ AI มาใช้จริงในอนาคต 
• เป็นตัวแทนขององค์กรจากที่มีหน้าที่ภารกิจ 3 ด้านคือ ฝ่ายรบพุ่ง (18%) ฝ่าย

สนับสนุนการรบพุ่ง (44%) และฝ่ายสนับสนุนให้บริการการรบพุ่ง (37%)

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ai-defense

© Copyright IBM Corporation 2021, New Orchard Road, Armonk, NY 10504 Produced in USA, May 2021



รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ
• การระเบิดของ AI (The AI explosion): การนําปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ได้เพิ่มมากขึ้นแพร่หลาย 
• AI กําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล วิธีการโต้ตอบกับบุคคล วิธีการเรียนรูแ้ละ

วิธีการตัดสินใจ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในแอปพลิเคชันที่
หลากหลาย
• การคัดกรองผู้มีความสามารถ ตรวจจับการฉ้อโกง บริการลูกค้า และฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่สําคัญ
• จากการวิจัยพบว่า AI ที่ถูกนํามาใช้ข้ามหน่วยงานกําลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

• สําคัญความมั่นคงและการป้องกันประเทศ AI ก็มีนัยสําคัญเช่นกัน
• องค์กรต่างๆ หลายประเทศกําลังลงทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สําหรับฟังก์ชั่นต่างๆทางทหาร 
• การวิจัย AI: การรวบรวม/วิเคราะหข์่าวกรอง การขนส่ง ปฏิบัติการทางไซเบอร์ การดําเนินการด้าน

ข้อมูล คําสัง่และการควบคุม
• รวมไปถึงการใช้งาน AI ในยานยนต์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติที่หลากหลาย 
• ปัจจุบัน AI ถูกใช้จริงในการปฏิบัติการทางทหารแล้วทั่วโลก (รวมถึงในอัฟกานิสถาน อิรัก และซีเรีย)

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ai-defense
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รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ
• ในขณะท่ีโซลูชันท่ีใช้ AI นําเสนอโอกาสมากมายสําหรับองค์กรด้านการป้องกันเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพภารกิจ การบูรณาการความสามารถเหล่านี้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานทําให้เกิดความท้าทายและความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใคร 

• โซลูชั่นและเทคโนโลยีนี้จะกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมและการปฏิบัติการทางทหาร
อย่างไร 
• การทดลอง การประยุกต์ใช้ AI อย่างมจีริยธรรมในการป้องกัน บทบาทของระบบนิเวศ

• ในระดับรากฐาน AI ได้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีวางแผน วิธีดําเนินการ และระบบสารสนเทศเดิมที่มี
ใช้อยู่

• เพื่อความสําเร็จ เราต้องเตรียมตนเองให้พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์และเรียนรู้ท่ีจะสร้างโอกาส
ใหม่ๆจาก AI

• บทความนีส้ํารวจสถานะของการวางแผน AI การนําไปใช้ และความสําคัญเชิงกลยุทธ์ต่อ
ความสําเร็จของภารกิจในอนาคตที่ผู้นําด้านการป้องกันประเทศคาดหวังให้ AI ขับเคลื่อน
มูลค่าให้กับองค์กร

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ai-defense

© Copyright IBM Corporation 2021, New Orchard Road, Armonk, NY 10504 Produced in USA, May 2021



รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ

o การสํารวจสถานะปัจจุบันของการนํา AI มาใช้ จาก ผู้นําจากองค์กรป้องกันทั้ง 250 แห่ง
o อย่างน้อยทุกคนตอบว่าพวกเขากําลังพิจารณาการใช้งาน AI 

o สองในสามของผู้ถูกสํารวจตอบว่ามีกลยุทธ์ด้านข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรของตน
o ประมาณ 60% ขององค์กรมีกลยุทธ์หรือแผนสําหรับท้ังการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล การใช้ AI และ

ความพยายามที่จะให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ai-defense
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สถานะการ
น าเอไอมาใช้

เนื้อหา
แผนกลยุกต์



รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/ai-defense
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เห็นความน่าจะเป็น
ทางด้านไหน

เทคโนโลยีที่
ลงทุนและ
ที่มีอิมแพค
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สาขาที่น ามาใช้
ที่ไม่ใช่การทหาร

ความคืบหน้าการน าเอไอมาใช้

รายงาน IBM: การน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในการป้องกันประเทศ



ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพที่ยอดเย่ียม
ที่สุด 10 อันดับแรกของปี 2019
ลําดับที่ 10: กล้ามเนื้อเทยีมที่ทาํจากพลาสติก
ลําดับที่ 9: การตรวจสอบสุขภาพประสิทธิภาพทหารด้วยตวัรับการรับรู้ทางชีวภาพ
ลําดับที่ 8: แบตเตอรี่แบบกนัน้าํและกันไฟ
ลําดับที่ 7: การสร้างพลังงานตามความต้องการด้วยไฮโดรเจน
ลําดับที่ 6: การพิมพ์ 3 มิติ เหล็กพิเศษ แข็งแกร่งพิเศษ
ลําดับที่ 5: เคร่ืองตรวจจับความสนใจของมนุษย์
ลําดับที่ 4: ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุวสัดุที่ประหยัดเชื้อเพลิง
ลําดับที่ 3: Robotic arrays สําหรับการสื่อสารแบบมีทิศทาง
ลําดับที่ 2: วัสดุรักษาตัวเองได้
ลําดับที่ 1: ทีมทหาร-หุ่นยนต์

60

No. 10: Artificial muscles made from plastic
No. 9: Monitoring Soldier health and performance with biorecognition receptors
No. 8: A water-based, fire-proof battery 
No. 7: Generating power on-demand with hydrogen 
No. 6: 3-D printing ultra-strong steel 
No. 5: Human interest detector
No. 4: Artificial Intelligence to identify fuel-efficient materials 
No. 3: Robotic arrays for directional communication 
No. 2: Self-healing material 
No. 1: Soldier-robot teams 



ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด 10 อันดับแรกของปี 2019
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ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพที่ยอดเย่ียม
ที่สุด 10 อันดับแรกของปี 2020
ลําดับที่ 10: ระบบภาพเอ็กซ์เรย์เพื่อมองทะลผุ่านสิ่งกีดขวาง
ลําดับที่ 9: การลอยตัว การทําให้อะตอมเย็นลงสู่เครือข่ายควอนตัมต่อไป
ลําดับที่ 8: สวิตช์ที่บางเฉียบและยดืหยุน่เพื่อเข้าถึงความถี ่5G สูงสุด
ลําดับที่ 7: เซ็นเซอร์อิสระกําหนดค่าเครือข่ายวิทยุแบบตาข่าย
ลําดับที่ 6: โมเดลการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์
ลําดับที่ 5: สะกิดไฟฟ้าช่วยสมอง
ลําดับที่ 4: AI ทํานายความเสียหายและความลม้เหลวของเครื่องบิน
ลําดับที่ 3: โดรนจับกลุ่มอัจฉริยะ
ลําดับที่ 2: อาวุธยุทโธปกรณ์ที่พิมพ์ 3 มิติ
ลําดับที่ 1: อาวุธอัจฉริยะนําทาง (ยุทโธปกรณ์)

62

Number 10: X-ray-like imaging system to see through barriers
Number 9: Levitating, freezing atoms to further quantum networking
Number 8: An ultra-thin, flexible switch to access highest 5G frequencies
Number 7: Autonomous sensors configuring mesh radio network
Number 6: Real-time object detection model 
Number 5: Electrical nudge to help brain
Number 4: AI to predict aircraft damage and failure
Number 3: Intelligent swarming drones
Number 2: 3D printed munitions
Number 1: Intelligent, navigating munitions 



ล าดบัท่ี 10: ระบบภาพเอ็กซเ์รยเ์พ่ือมองทะลผุา่นสิ่งกีดขวาง
ล าดบัท่ี 9: การลอยตวั การท าใหอ้ะตอมเย็นลงสูเ่ครอืขา่ยควอนตมัต่อไป
ล าดบัท่ี 8: สวิตชท่ี์บางเฉียบและยืดหยุน่เพ่ือเขา้ถงึความถ่ี 5G สงูสดุ
ล าดบัท่ี 7: เซ็นเซอรอ์ิสระก าหนดคา่เครอืขา่ยวิทยแุบบตาขา่ย
ล าดบัท่ี 5: สะกิดไฟฟา้ชว่ยสมอง
ล าดบัท่ี 4: AI ท านายความเสียหายและความลม้เหลวของเครื่องบิน
ล าดบัท่ี 3: โดรนจบักลุม่อจัฉรยิะ
ล าดบัท่ี 2: อาวธุยทุโธปกรณท่ี์พิมพ ์3 มิติ
ล าดบัท่ี 1: อาวธุอจัฉรยิะน าทาง (ยทุโธปกรณ)์
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ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพที่ยอดเยี่ยม
ที่สุด 10 อันดับแรกของปี 2020





ตัวอย่างการใช้โครนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
1. การควบคุมปริมณฑล
2. การตรวจสอบความปลอดภัยส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การตรวจสอบผู้บุกรกุ
4. การรักษาความปลอดภัยเรือนจํา
5. โดรนรักษาความปลอดภัยสําหรับที่จอดรถ
6. การหยุดผู้บุกรุกจากการทาํลายทรัพย์สิน
7. การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
8. ปกป้องสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม
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https://www.dartdrones.com/blog/drone-security/

9. การตรวจสอบสนามกีฬาและสถานที่จัดคอนเสิร์ต
10. การรักษาความปลอดภัยวิทยาเขต
11. การป้องกันการสูญเสียสําหรับอู่ต่อเรือ
12. การสกัดกั้นผู้ลักลอบล่าสัตว์
13. การปกป้องสินค้าสด
14. การรักษาความปลอดภัยชายแดน
15. ความปลอดภัยหลายร้อยเอเคอร์
16. การปกป้องสถานทูตและสถานกงสุล



ปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์
(AI and Cyber Security)





งานเสวนาวิชาการเรื่อง
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กฎหมายและจริยธรรมที่ควรค านึงถึง

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(Thanaruk Theeramunkong)
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