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บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้ ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะตีแผขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาปญญาประดิษฐหรือ AI
(Artificial Intellectual) โดยเริ ่ มต น การใหความหมายของ AI ความสำคัญ ของ AI ตามดว ยบทบาทของ
ประเทศไทยในการพัฒนาปญญาประดิษฐโดยศึกษาพิจารณาบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการ
พัฒนา AI ในแงที่วามีความกาวหนาไปมากนอยเพียงใด รวมทั้งมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
และนโยบายดานปญญาประดิษฐที่นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ในอนาคตเราสามารถเรียนที่ใดก็ได
ดังนั้นหองเรียนจึงไมมีความจำเปนอีกตอไป สถานศึกษาอาจตองเปลี่ยนบทบาทเปนผูประสานความรูและใน
ขณะที่ระบบการประเมินก็จะตองปรับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตองเตรียมวางกฎเกณฑรองรับการประมูล
ผูเรียน สวนครูก็ตองเปลี่ยนบทบาท ตองหาความรูเพิ่มเติม เพราะถึงแม (AI) มาแทนครู แตครูก็จำเปนตองมี
เชนทำการวิเคราะหใหขอเสนอแนะแกผูเรียนเปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายในระบบการศึกษา
คำสำคัญ: 1.บทบาท, 2.การพัฒนา, 3.ปญญาประดิษฐ
Abstract
this article The author aims to expose the facts about the development of artificial
intelligence or AI (Artificial Intellectual), starting with the definition of AI, the importance of AI,
followed by the role of Thailand in the development of artificial intelligence by studying the
role of the sector. The state and the Thai private sector in AI development in terms of how
much progress has been made. As well as recommendations for the development of artificial
intelligence strategies and policies that are likely to benefit Thailand. In the future we can
study anywhere. So the classroom is no longer necessary. Educational institutions may have
to change their roles as knowledge coordinators and while the assessment system has to
adjust. The Ministry of Education must prepare rules to support the auction of learners.
Teachers have to change roles. Need to find more knowledge because even if (AI) replaces
teachers, teachers need to be such as analyzing, giving feedback to learners, etc. This is a
challenge in the education system.
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1. ความหมายของปญญาประดิษฐ (AI)
ปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual) คือ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐหรือระบบสมองกล
อัจฉริยะ ซึ่งจะเปนกลไกที่สำคัญอยางมากในอนาคต ไมวาจะเปน การทำธุรกิจ การอุตสาหกรรมใด ๆ หรือ
แมแตการบริหารงานจัดการหนวยงานก็จะตองมี AI เปนตัวชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพกลาวไดวา ปญญาประดิษฐหรือ AI คือ เครื่องจักรที่มีฟงกชันที่มีความสามารถในการทำ
ความเขาใจเรียนรูองคความรูตาง ๆ อาทิเชนการเรียนรู การรับรู การใหเหตุผล และการแกปญหาตาง ๆ ซึ่ง
เครื่องจักรที่มีความสามารถเหลานี้ถือวาเปนปญญาประดิษฐ (AI) และในปจจุบัน AI มีความสามารถเฉพาะทาง
ไดดีกวามนุษยอาทิเชน AI ที่ใชในการผาตัด (AI-assisted robotic surgery) ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการผา ตัด
มากกวานายแพทยในปจจุบัน ซึ่งผลงานวิจัยดาน AI ปจจุบันอยูในระดับนี้
คนที่มีความรูเรื่องคอมพิวเตอรและบรรดาโปรแกรมเมอรทั้งหลายก็คงจะรูเรื่อง AI ไมมากก็นอยแต AI
ก็ไมใชสิ่งแปลกใหมเพราะมันถูกพัฒนามาหลายสิบปจนมีระบบการวิเคราะหและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
คลายมนุษย โดยมันสามารถแกโจทยตาง ๆ ไดและสามารถจำสิ่งตาง ๆ ได ยิ่งไปกวานั้นมันสามารถไดยินและ
โตตอบกับมนุษยไดอีกดวย [http:genonline.co./wb-content/uploads/20/9/02/AI-Thailand-1902250015-386&280./jpg.] ตัวอยางของ AI ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง “Her”ที่ออกฉายในปพ.ศ. 2556 โดยมีตัว
ละครหลักในหลังนี้เปนระบบปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual) ชื่อซาแมนธา (Samantha) ซึ่ง
เธอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีหนาที่เปนเลขาสวนตัวใหกับเจาของโดยพูดคุยไดเหมือนคนจริง ๆ แลวเปน
โปรแกรมอัจฉริยะ (Genius Program) ที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อมาใชไดในชีวิตประจำวัน และโลกเมื่อ 5 ป
กอนหนังออกฉายกระแส AI ตองมากอน (At First) กำลังตื่นตัวไปทั่วโลกและกำลังจะกลายเปนระบบหลักที่
ถูกนำมาปรับใชในระบบอุตสาหกรรมรวมถึงเปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย (The Way of
Human Life)
กลาวโดยสรุป AI เปนระบบคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติและความสามารถคลายมนุษยอีกทั้งสามารถ
ทำงานไดอยางลงตัวและอาจเรียกไดวา AI คือวิทยาศาสตรของการเลียนแบบทักษะของมนุษยโดย AI เปน
เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถทำงานซับซอนที่นาเบื่อแทนมนุษยไดอยางดีเยี่ยมซึ่งชวยทำใหเรามีเวลาไปโฟคัส
(Focus) งานที่สำคัญและสามารถสรางมูลคาไดมากกวา นอกจากนี้การประยุกตใช AI ในดานอุตสาหกรรมยัง
ชวยลดตนทุนและเพิ่มรายไดมหาศาลเชนในปจจุบันมีการนำ AI มาใชในภาคอุตสาหกรรมโดย แมคคีนเซย
แอนด คอมแปนนี (McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษาการบริหารชั้นนำของโลกไดกลาวไววา AI มี
ศักยภาพทำงานไดถึง 600 ลานดอลลารสหรัฐในการขายปลีกและสรางรายไดมากขึ้นถึง 50 เปอรเซ็นตในการ
ธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเทคนิคในการวิเคราะหแบบอื่น ๆ และสรางรายไดมากกวา 89 เปอรเซ็นต
ในการขนสงคมนาคม นอกจากนี้นายแมคคีนเซยไดทำการประเมินวา AI จะขับเคลื่อนทุก ๆอุตสาหกรรมให
เติบโตไดในอัตรา 99 เปอรเซ็นตเปนอยางนอย [อางอิงขอมูลwww.thaiprogrammer.org/2018/whatisai]
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2. ความสำคัญของปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual)
ป ญญาประดิ ษฐ ห รื อ AI (Artificial Intellectual) มีความสำคัญ และเปน สิ่งจำเปน ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติเพราะเปนกระบวนการจำลองความคิดในสมองของมนุษยเพื่อใหเปนระบบความคิดและตัดสินใจ
เองไดโดยสามารถวิเคราะหและสรางผลลัพธออกมา (Output) ที่เหมาะสมไดอยางถูกตองและวิธีการสราง
ระบบ AI ใหมีประสิทธิภาพยังอยูในระหวางการวิจัยและการทดลองหลากหลายรูปแบบแตสวนใหญจะเปนการ
สรางระบบการเรียนรูของเครื่องจักร(Machine Learning) และปอนขอมูลเขาไปอยางตอเนื่องเพื่อใหเ ปน
คลังขอมูลที่ระบบจะดึงออกมาวิเคราะหและสรางผลลัพธออกมาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ระบบการเรียนรูของเครื่องจักรใหเปนสูขั้นที่สามารถสอนตัวเองไดจากการใสขอมูลตั้งตนไปจำนวนหนึ่ง กลาว
ไดวา AI เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นซึ่งทุกภาคสวนตองเรียนรู ตองปรับตัวและพัฒนา ซึ่งถาเราทางเราเตรียมความ
พรอมเพื่อรับมือและนำมาสรางสรรคตอยอด ยุค AI จะเปนยุคที่มนุษยสามารถใชประโยชนจาก AI ไดอยาง
มหาศาล (We will earn the grate benefits)
3. บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual)
การพัฒนาปญญาประดิษฐของประเทศไทยเห็นไดจากบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาปญญาประดิษฐ (AI)
3.1 บทบาทของภาครัฐ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงชาติเอเชียและแปซิ ฟค หรือ ESCAP
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) และกูเกิล (Google) ไดจัดการประชุมสุด
ยอดวาดวยผลกระทบตอสังคมของปญญาประดิษฐ(Artificial Intellectual Social Impact Summit) โดยมี
ภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศตาง ๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ คเขารวมประชุ มดว ย โดยไทยเป น
เจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี้และดร,กิติพงศ พรอมวงศเลขา สวทน.กลาวในตอนหนึ่งของการประชุมวา
“ปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual) เปนเทคโนโลยีชั้นแนวหนาที่ทุกคนกลาวขวัญถึงในปจจุบัน
และจะทวีความสำคัญยิ่งในอนาคตและแมวาจะเปนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพของ
ชีวิตมนุษยในหลายดาน แตดานความเปนเทคโนโลยีที่สรางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและพลิกผันจะทำ
ใหเกิดความกังวลถึงผลกระทบตอสังคมในทางลบซึ่งเรื่องนี้ สวทน.ไดมีมาตรการรองรับโดยไดเสนอกฎหมายที่
เรียกวา Policy and Regulatory Sandbox เพื่อสนับสนุนการทดลองใชนโยบายและกฎระเบียบในการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ไปใชในสังคมเพื่อศึกษาผลกระทบในวงจำกัด แลวนำไปปรับปรุงแกไขพรอม
ทั้งออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกอนนำออกไปใชในชีวิตจริงในวงกวางซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้จะชวยทำ
ใหสังคมคลายความกังวลใจและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีปญญาประดิษฐไดอยางเต็มที่โดยเฉพาะ
บรรลุ เ ป าหมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ งยื น SDGs (Sustainable Development Goals) ดว ยแนวทางการทำงาน
รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย นอกจากนี้ สวทน.คาดหวังวาเครือขาย ARTNET on STI และ AI for
SOCIAL GOOD จะเปนเวทีสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมเพื่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูกับสถาบันและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กันในภูมิภาคอันจะนำมาซึ่งการจะทำนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลและเชื่อมโยงกันตอไป”
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นางสาว อาร มิ ดา สาลสิ อาห อลิ ส จาหบ านา (Armida Salsiah Alisjahbana) ผูช ว ยเลขาธิ ก าร
สหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร ESCAP ไดกลาววา “เอสแคป (ESCAP) เห็นประโยชนของเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐในการเรงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ใน
ภูมิภาคเอเชียและ 80 ฟคโดยเอสแคปไปรวมมือกับกูเกิลและสมาคมแหงมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่อยูริมชายขอบ
แปซิฟก (Association of Pacific Rim Universities) จัดตั้งเครือขายวิจัยปญญาประดิษฐเพื่อสังคมแหงเอเชีย
และแปซิฟค (Asia-Pacific AI for Social Research Network) โดยตอยอดจากเครือขายวิจัยและฝกอบรม
ดานนโยบาย สวทน.แหงเอเชียและแปซิฟคหรือ ARTNET on STI ที่เอสแคป สวทน. และสถาบัน STEPI แหง
ประเทศไทยรวมกันจัดตั้งขึ้นซึ่งเครือขายวิจัยดังกลาวจะเปนเวทีที่รวบรวมนักวิชาการชั้นนำจากประเทศตาง ๆ
ในภูมิภาค เพื่อผลผลิตงานวิจัยวิธีการสงเสริม AI เพื่อสังคมและโครงสรางกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงและความกังวลตาง ๆ
นายเคนท วอลกเกอร (Kent Walker) รองประธานอาวุโส Google AI ไดกลาววา กูเกิลขอยืนยันจะ
รวมมือกับเอสแคปและรัฐบาลตาง ๆ ในการพัฒนาและประยุกตใชปญญาประดิษฐเพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตอไปและขอบคุณรัฐบาลไทยที่เปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ กูเกิลได
สนับสนุนเงินจำนวน 25 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อจัดการแขงขัน Google AI Impact Challenge โดยเปดรับ
ขอเสนอจากองค กรหรื อสถาบั นที่ มี แนวคิ ดที่ดี ในการพัฒนาและประยุ กตใช AI เพื่อสังคมจนถึงวัน ที่ 22
มกราคมพ.ศ. 2562 [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ai.google/Social-Good/ImpactChallenge]
อยางไรก็ตาม การประชุมสุดยอดดังกลาวไดมีการนำเสนอกรณีศึกษา (Case Study) การใช AI ที่
สรางผลกระทบตอสังคม อาทิเชน AI เพื่อการศึกษา, AI สิ่งแวดลอม รวมถึง AI เพื่อการแพทยที่นำเสนอโดย
โครงการปองกันโรคตาบอดจากโรคเบาหวานโดยนายแพทยไพศาล รวมวิบูลยสุข ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
เวชกรรม สาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี ตอดวยการอภิปราย (Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวของ อาทิ
เชนการกำกับดูแล AI และบทบาทของภาครัฐในการสงเสริม AI เปนตน
จากการประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำขอเสนอนโยบายการศึกษาครั้งที่ 1 ในหัวขอเรื่อง AI (Artificial
Intellectual) หรื อป ญ ญาประดิ ษฐ น วั ต กรรมพลิ กโลกการศึ ก ษาซึ ่งจัด ทำโดยสำนัก งานเลขาธิ การสภา
การศึกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธพ.ศ. 2563 [ขอมูลจาก หนังสือพิมพไทยรัฐ วันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ 2000
563 หน า 12,] พลอากาศเอก ประจิ น จั น ตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม วุฒิสภา เปนประธานเปดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม โดยกลาวในตอนหนึ่งวา “รัฐบาลมีนโนบายพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปสูยุค 4.0 ซึ่งปจจัย
ที่จะทำใหเราประสบความสำเร็จได คือ คน และเทคโนโลยี และขณะนี้ประชากรเกิดลดลง เราก็ตองพัฒนาคน
ที่เรามีอยูใหมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ขณะที่ปจจุบันเรามีการนำเทคโนโลยีมาใชตั้งแต
ตนทางการผลิตสินคา สรางสรรคผลผลิตใชเครื่องจักรผลิตครึ่งมีความแมนยำกวามนุษย จากนั้นก็ใชเทคโนโลยี
ในการขนสงสินคาการคาขายออนไลน ซึ่งทุกอยางอาศัยเทคโนโลยีทั้งสิ้น ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมตองมีการเตรียมระบบการศึกษาใหมีความเขมแข็ง
โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีผูนำองคกรที่กลาที่จะเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ
สภาการศึกษาไดกลาววาสภาการศึกษา (ส.ก.ศ) เห็นวาในปจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามามีบทบาท
และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ หากสถานที่ศึกษาไมสามารถปรับตัวไดทันตอเทคโนโลยีที่
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เกิดขึ้น ก็จะไมสามารถพั ฒนาผู เรี ยนใหมี ทั กษะ (Skills) และสมรรถนะพลัง (Potent) ที่เพียงพอในการ
ประกอบวิชาชีพและดำรงชีวิตไดอยางมั่นคงในสังคมปจจุบัน
การที่เรานำปญญาประดิษฐ (AI) มาใชในการจัดการการเรียนการสอนนั้นเพราะวาในอนาคตเรา
สามารถเรียนที่ใดก็ได ดังนั้นหองเรียนจึงไมมีความจำเปนอีกตอไป สถานศึกษาอาจตองเปลี่ยนบทบาทเปนผู
ประสานความรูและในขณะที่ระบบการประเมินก็จะตองปรับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตองเตรียมวางกฎเกณฑ
รองรับการประมูลผูเรียน สวนครูก็ตองเปลี่ยนบทบาท ตองหาความรูเพิ่มเติม เพราะถึงแม (AI) มาแทนครู แต
ครูก็จำเปนตองมี เชนทำการวิเคราะหใหขอเสนอแนะแกผูเรียนเปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายในระบบการศึกษา
ดร.สุภัทร จำปาทอง กลาวตบทาย
3.2 บทบาทของภาคเอกชน
สำหรั บ ภาคเอกชนไทยซึ ่ ง เป น หั ว หอกของกระแส AI (Spearhead AI) ไม ไ ด น ิ ่ ง นอนใจกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเชนกัน โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำ AI มาใชกันบางแลวในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
ระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในสายการผลิตและการบริหารเสมือนหนึ่งการเริ่มยางกาวเขาสูยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)ตัวอยางเชน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ชื่อ แสนสิริ ไดนำเทคโนโลยี
Amazon Web Service มาพัฒนาการประยุกตใช (Application) การบริการทางบาน (Home Service) ของ
แสนสิริใหเปนผูชวยสวนตัวอัจฉริยะ ผานกลองแสนสิริปญญาประดิษฐ (Sansiri AI Box) หรือลำโพงอัจฉริยะ
ซึ่งเปนแพลตฟอรมฟงชั่นในการสั่งงานดวยเสียงภาษาไทยอันเปนการปฏิวัติรูปแบบการใชชีวิตที่จะตอบโจทย
การอยูอาศัยในยุคดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งชวยผูใชแอพพลิเคชั่น(Application) สามารถจัดการเรื่องตางๆได
จากทุกที่ทุกเวลาในขณะที่กลุมผูสงออกขาวสาร (Rice Exporting Groups) ไดมีการนำหุนยนต (Robot) เขา
มาชวยในสายการผลิต เชนดานการบรรจุภัณฑและการขนยายสินคามานานแลว และอีก3 ปถึง 5 ป ขางหนา
กลุมผูสงออกขาวจะนำ AI เขามาใชอยางเต็มรูปแบบในไลนการผลิตสินคามากขึ้นในลาสุดบริษัทบริษัทบางซื่อ
โรงสีขาวไฟเจียเม็งจำกัด ผูผลิตขาวถุงยี่หอชื่อ หงษทอง และประกาศที่จะใช AI ในการประกอบการโรงสีขา ว
อยางเต็มรูปแบบในปพ.ศ. 2562
นอกจากนี้ ยังมีกลุมธุรกิจที่ตื่นตัวกับการใชเทคโนโลยี AI อยางมากอันไดแก กลุมธุรกิจธนาคารซึ่งนำ
AI มาใชในการบริการ เชนธนาคารไทยพาณิชยมีการจัดตั้งบริษัท SCB Abacus ที่มุงพัฒนา AI เพื่อใชวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของธนาคาร กลุม SCB Abacus ใชระบบ AI ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “SCB
Easy” และใชระบบ AI ในการพัฒนา “สินเชื่อแมมณีศรออนไลน” ซึ่งเปนบริษัทสินเชื่อรายแรกของประเทศ
ไทยเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่
มีรานคาหรือใหบริการบนแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส , e - Marketplace ของ Lazada ผูนำดานอี - คอมเมิรซ
(E - Commerce) ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเชียงใต (South East Asia) นอกจากนี้แลวบริษัทเอกชนหลาย
แหงไดนำ Chatbot มาใชซึ่งเปนระบบ AI ที่จะคอยตอบคำถามและชวยคนหาสินค าหรื อบริ การที่ล ู ก ค า
ตองการโดยที่ระบบ AI ของ Chatbot ยังจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ ขณะที่
ธนาคารกสิกรไทยภายใตบริษัทยอย KBTG ก็มีการพัฒนาระบบ KADE ที่มีเทคโนโลยี AI สนับสนุนการทำงาน
ผานแอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus Application) ที่ธนาคารกสิกรไทยใช KADE บริหารความเสี่ยงแทนมนุษย
สำหรับดานธุรกิจผูใหบริการเครือขายสัญญาณทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ตอยางเชน AIs และ DTAC ก็มีการ
ใช AI เชนกัน โดยทั้งสองเครือขายตางบรรจุเทคโนโลยี Face Recognition ในการใหบริการเปดเบอรโทรศัพท
ใหมหรือยายเบอรโทรศัพทเดิมโดยใหลูกคาสามารถทำเองไดโดยไมตองอาศัยพนักงาน นอกจากนี้ DTAC ยังมี
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การพัฒนา AI มาคัดแยกความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนประเภทตาง ๆ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูใชบริการไดดียิ่งขึ้นดวย
นอกจากนี้ในกลุมอุตสาหกรรมและเวชภัณฑนั้น โรงพยาบาลศิริราชไดสรางมิติใหมในการใหบริการ
โดยมีการนำหุนยนตมาจายยาแทนมนุษยเปนครั้งแรกของประเทศไทยจำนวนหกตัวเพื่อชวยลดการผิดพลาดใน
การจายยาและลดการสูญเสียผูปวยหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกผูปวย กลาวไดวาภาคเอกชนเปนหัวหอก
ของกระแส AI
สำหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีการประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 มา
ตั ้ งแต ป  พ.ศ. 2542 โดยมี เ ป า หมายการใชน วัตกรรมนำพาประเทศในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมี 10
เปาหมายในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะใชเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและในปจจุบันมีไมต่ำกวา 25
ประเทศทัว่ โลกประกาศใหเทคโนโลยีปญญา (AI) เปนแผนยุทธศาสตรแหงชาติแลวหรือแสดงที่ทำอยางชัดเจน
วา กำลังเดินหนาจัดทำใหเปนแผนยุทธศาสตรอยางจริงจังที่นาสนใจก็คือนอกเหนือจากประเทศใหญ ๆ ทาง
เศรษฐกิจของโลกและของเอเชียก็ยังมีประเทศในทวีปแอฟริกาเชน ตูนิเซีย และเคนยาใหความสำคัญในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตรดานนี้เชนกัน ขณะที่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาล ประกาศย้ำซ้ำ ๆ ถึงนโยบายไทยแลนด 4.0
มาตอเนื่องหลายป กลับยังไมมีความเครื่องไหวอยางเปนรูปธรรมและยังไมไดถูกปกหมุดไวบนแผนที่โลกดานเอ
ไอ (AI) มีบุคคลสำคัญสองคนแนะนำรัฐบาลไทยวางยุทธศาสตร AI อันไดแก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย และ
ดร.ธนชาติ นุมนนท โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI
(Thai Development Research Institute) ไดกลาวในการสัมมนา “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยใหพรอมสูยุค
แหงความ ปนปวนทางเทคโนโลยี” วา ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก เชน ญี่ปุน
จีน เกาหลีใต ไตหวันกำหนดยุทธศาสตรและลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี (AI) ขณะที่ประเทศไทยยังไมมีแผน
ยุทธศาสตรเลย ซึ่งถาหากประเทศไทยปรับตัวไมทันหลายอุตสาหกรรมจะปนปวนมาจากการใชเทคโนโลยีล้ำ
หนาเหลานี้ของตางประเทศ
มูลราคาเพิ่มจากการผลิตในหลายสาขาธุรกิจจะยายออกไปสูประเทศที่ล้ำหนากวาและคุมคากวา
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไดแครอยละ 2.1 ตอปจากเปาหมายอุตสาหกรรมในยุทธศาสตร 20 ปที่คาดวาจะโต
รอยละ 5 ตอปและจะมีตำแหนงวางานหายไปรวม 3 ลานคน ขณะที่หากประเทศไทยเลือกที่จะปรับตัวโดยใช
วิธีใหมที่พัฒนาตัวเองไดโดยดำเนินการตามวิสัยทัศน “ไทยแลนด 4.0” เนนเอาระบบหรือออโตเมชั่นมาใช
อยางเต็มที่ก็จะโตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.1 ตอป
ขณะที่ดร.ธนชาติ นุมนนท ผูอำนวยการสถาบันไอเอ็มซี กลาววารัฐบาลพูดถึงไทยแลนด 4.0 ซึ่งไทย
แลนด 4.0 ไมใชเรื่องโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) แตจริง ๆ แลวคือปญญาประดิษฐ ดังนั้นรัฐบาลควร
ตองใหความสำคัญการลงทุนสนับสนุนใหประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทักษะและ
เทคโนโลยีที่เปนจุดแข็งของประเทศไทยแทนการเนน “การพึ่งพาหรือซื้อเทคโนโลยี” เขามาใชงานเพราะการ
สรางเองจะทำใหสามารถแขงขันได “เพราะฉะนั้นในบริบทของภาครัฐ บริบทของการสนับสนุนตองลงทุนสิ่งที่
เปนแกนแทจำเปน (Core) ของประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตรใหชัดเจนวาจะมุงเนนดานใดที่เรามีจุดแข็งเลย
ใหเงินทุน (Founding) ตอยอดสิ่งที่นักวิจัยไทยทำไว ไมใชพอมีบริษัทไอทีตางประเทศทำ เราก็ไปใชของทาง
นั้นเลย โดยหยุดงานวิจัยพื้นฐานในสิ่งที่จำเปนแกนแท (Core) ที่นักวิจัยไทยทำไว” พรอมกันนี้ไดยกตัวอยาง
ประโยชนของการพัฒนาเอไอ (AI) ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาประเทศเชนการพัฒนาการแปลของเครื่องจักร
(Machine Translation) หรือเครื่องมือดี ๆ ที่สามารถแปลขอความใหเปนภาษาไทยจะเอื้อตอการทองเที่ยว
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อีกทั้งกระจายรายไดถึงรากหญา เพราะลดขอจำกั ดดานภาษาการพัฒนาแชทบอท (Chatbot) ที่ชวยให
สามารถฟงเปนภาษาไทยไดแมตางชาติจะพูดมาเปนภาษาอังกฤษก็ตาม [อางอิงจาก บัซซี่บล็อก หนังสือพิมพ
คมชัดลึก,ฉบับวันเสาร-อาทิตย 18-19 สิงหาคม ๒๕๖๑; http:www.komchadluek.net/regionl/๓๓๙๙๒๕]
4. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายดานปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intellectual) ที่
นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย
แนวทางและนโยบายดังกลาวมีอยู 7 ขอคือตองมี
1. จุดประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจนและแผนที่เสนทาง (Clear Goals and Roadmap)
แตละประเทศตองมีเปาหมายที่ชัดเจนวายุทธศาสตรและนโยบาย AI จะทำใหเกิดอะไรซึ่งหลักๆก็คือ
เอไอจะเปนตัวชวยทำใหประเทศสามารถแขงขันไดดีในระดับโลกและสามารถนำขอมูลไปใชเพื่อสรางความเปน
ผูนำทางเศรษฐกิจในดานที่มีความแข็งแรงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. ขอมูลยุทธศาสตรและภาคตาง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง (Strategic Data and Specific Sectors)
ประเทศที่มีนโยบายทางดาน AI เขาใจจุดแข็งและสามารถนำขอมูลไปใชแขงขันไดอยางไร อยางเชน
ประเทศไทยมีความแข็งแกรงทางดานการเกษตร การทองเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต การแพทยรวมถึง
บทบาทของ EEC (Eastern Economic Corridor) และ S - Curve Cluster ดังนั้นขอไดเปรียบก็คือ เราจะมี
ขอมูลในภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ซึ่งถามีการเก็บขอมูลและบูรณาการอยางเหมาะสมและถาหากตางฝายตาง
เก็บขอมูลอยางที่เปนอยูทุกวันนี้จะทำใหเสียเวลาและไมกอใหเกิดประโยชนในภาพรวมของประเทศ จึง
จำเปนตองมีองคกรและหนวยงานที่ทำหนาที่เปนตัวกลางรวบรวมขอมูลตาง ๆ พรอมทั้งกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการเช็คขอมูลไปในทิศทางเดียวกันไดอยางเหมาะสม
3. สถาบันที่เปนอิสระ (Independent Institution)
ประเทศไทยที่ยกตัวอยางมานี้หนวยงานวิจัยหลายแหงที่แข็งแรงและมีหนวยงานที่ชวยประสานความ
รวมมือในหลายระดับทั้งมหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัยและธุรกิจซึ่งองคกรกลางนี้มีความคลองตัวเหมือนเอกชน
โดยมีงบประมาณสามารถจางทรัพยากรคนไดและมีอำนาจในการตัดสินใจอยางเปน อิสระรวมทั้งมี ความ
นาเชื่อถือที่จะทำใหเกิดความรวมมือจากภาครัฐภาคเอกชน วิชาการงานวิจัย และภาคธุรกิจในองคกรเหลานี้ซึ่ง
จะเปนทีมที่มีวิสัยทัศน (Vision) ชวยชี้นำและผลักดันในการนำขอมูลและ AI มาใชใหเกิดประโยชนแกประเทศ
ในทุกกลุมชนชั้น โดยเปนองคกรที่สามารถกำหนดแผนและดูแลการเขาถึงขอมูลรวมทั้งเปนหนวยงานระดับ
สมอง (Think Thank) ที่มองแนวทางหลาย ๆ ดานทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจ กฎระเบียบและมีจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณ (Ethics) เพื่อนำไปปรั บใช ในอนาคตและในงานนี้ตองพึ่งพาทุกหนว ยงานที่จ ะชวยผลั ก ดัน
นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) ซึ่งเปนระบบที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในการสรางอุตสาหกรรม AI
4. การพัฒนาการวิจัยคนควาและความสามารถพิเศษโดยอาศัยการทำงานรวมกับผูอื่น (Talent and
Research Development Through)
การพัฒนาความรูความสามารถทางดานการวิจัยและพัฒนาคนในหลายระดับจำเปนตองอาศัยความ
รวมมือที่แข็งแกรงจากหลายฝาย เนื่องจากพื้นฐานของเทคโนโลยีมีความซับซอนสูง ดังนั้น ผลลัพธที่ออกมา
(Outcome) จะดีกวาถาหากหลายฝายรวมมือกัน ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา ทั้งอุดมศึกษารวมถึงอาชีวะ
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ศึกษา สถาบันวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความรวมมือในระดับนานาชาติเพื่อทำใหเกิดการแบงปน
ขอมูล (Knowledge Sharing) การพัฒนาคนและองคความรูไปพรอมพรอม ๆ กัน
5. การดึงดูดความสนใจของผูมีความสามารถพิเศษคือพรสวรรค (Talent Attraction)
ประเทศที่เปนแนวหนาทั้งนั้น AI ลวนแตมีสถาบันการศึกษาและงานวิจัยพรอมทั้งเปดโอกาสใหคนมี
ความสามารถพิเศษเขามาในประเทศซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศไทยอยูในทำเลที่ดีและมีความพรอมทางดาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา โทรศัพท และสิ่งกอสรางตึกรามบานชองเพื่อทำธุร กิจ
สามารถดึ งดู ดคนที ่มี พรสวรรคความสามารถเขามาทำงานดานวิจ ัย ไดถาหากมีการอำนวยความสะดวก
(Facilitation) เชน การใหวีซา (Visa) แกคนที่มีความสามารถเพื่อชวยใหงานในประเทศมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากตอนนี้ตลาดทั่วโลกขาดแคลนคนที่มีประสบการณ (Experience) และเงื่อนไขที่มี
ขอจำกัดวาตองมีประสบการณ 5 ป ถึง 10 ป ในสาขาที่เพิ่งมีคนสนใจอยาง AI ถือเปนเรื่องยากในเมืองไทย
และถามีเงื่อนไขวาเปนผูจบปริญญาในระดับสูงรวมทั้งมีประสบการณดานการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับ Machine
Learning และ AI ก็นาจะเพียงพอแลว
นอกจากนี้ประเทศไทยควรลดระเบียบที่ยุงยากซับซอนในการขอวีซาและใบอนุญาตใหทำงานได
(Working Permit) ใหเปนแบบเสร็จสิ้นภายในองคกรเดียว (One Stop Service) และอีกดานหนึ่งไดแก การ
ดึงดูดคนไทยที่ทำงานในตางประเทศใหกลับมาทำงานในประเทศไทยเพราะจริง ๆ แลวมีคนไทยที่ทำงานกับ
บริ ษ ั ท ชั ้ น แนวหน า ด า น AI อย า งเช น Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon และอยู  ต าม
หองปฏิบัติการทดลองวิจัยคนควา (Research Laboratory) ในหลายประเทศ ดังนั้น จึงควรหาพื้นที่ใหคน
เหลานี้กลับมาสรางงานดาน AI ใหแกประเทศไทย
6. การผูกพันทางสาธารณะ ดิจิทัล ขอมูล การอานออกเขียนไดดาน AI (Digital/ Data/ AI Literacy
and Public Engagement)
7. กรอบการใชงานดานกฎระเบียบ
ต องยอมรั บ ว า เทคโนโลยี AI มี ความกาวหนาอยางรวดเร็ว และมี ข อบเขต (Scope) เกิ น กว า ที่
กฎระเบียบที่มีอยูจะสามารถควบคุมได จึงมีความจำเปนที่ตองมีการกำหนดกรอบการใชงาน (Framework) ไว
เพื่อสรางแนวทางและความเขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมา และถาหากมีการออกกฎระเบียบก็ควรจะให มี
ความยื ด หยุ  น (Flexibility) และไม เ ป น ภาระหรื อเปน ตัว ถว งนวั ต กรรม (Innovation) โดยอาจมีก ารใช
ห องปฏิ บ ั ต ิ การนโยบาย (Policy Laboratory) หรื อ Sand Box เพื่อทดลองแนวคิดและนโยบายที่ส ำคัญ
บางอยาง เนื่องจาก AI มักถูกนำมาใชงานที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Decision-Making) เชน รถยนตที่ขับ
ด ว ยตั ว เอง (Self-Driving Car)การนำ AI มาใช ในการตรวจจับ ผู ร ายหรือแมกระทั ่งงานดานความมั ่นคง
ปลอดภัย (Security Working) ซึ่งถาหากมีการผิดพลาดจากการทำงานของ AI จะมีการดูแลและรับมือกัน
อยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่ควรคิดเผื่อเอาไวดวย
เห็นไดชัดวาโลกเราทุกวันนี้ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยี เราแทบจะปฏิเสธไมไดวา AI เขามามี
บทบาทในชีวิตประจำวันของเราอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน Google, Siri, Robot และถาหากไมขยับตัวตาม
สิ่งเหลานี้อาจทำใหคุณลาชาและอาจเกิดขอผิดพลาดได การมีแผนเตรียมความพรอมดาน AI จะชวยใหการ
จัดการทรัพยากรทั้งในดานคน ดานขอมูลโครงสรางพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนำ AI ไป
ใช ใ นทิ ศ ทางที ่ ก  อ ให เ กิ ด ประโยชน ต  อ สั ง คมและประเทศชาติ ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง (อ า งอิ ง จาก
thaipublica.org/2018/07/data_driven_society 24.)
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