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เทคโนโลยหีนึง่ทีท่กุคนยอมรบัว่า จะเข้ามาเปลีย่นโฉมหน้าของสงัคมมนษุย์อย่างมาก 
คือ เทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท�าให้คอมพิวเตอร์ 
สามารถเรยีนรูเ้ข้าใจ และท�างานทีม่คีวามชาญฉลาดเหมอืนมนษุย์ได้ด ีหรอืบาง
ครั้งดีกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถท�าได้ ท�าให้งานบางอย่างที่ซ�้าซาก และต้อง
จดัการกบัข้อมูลต่างๆ อย่างมหาศาล กลายเป็นงานอตัโนมตั ิเราเริม่เหน็สิง่ต่างๆ 
รอบตัวสามารถมองเห็นเข้าใจ ตอบสนอง หรือคุยกับเราได้มากข้ึนเร่ือยๆ 
คอมพิวเตอร์ เร่ิมจดจ�าใบหน้าผูู้้ใช้ได้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ เร่ิมเรียนรู้และท�านายนิสัย 
หรือความต้องการของเราได้จากข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
กลายเป็นสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ร่วมและท�างานกับมนุษย์ในอนาคตอย่างมาก 
ท�าให้เราท�างานได้ดีข้ึน เร็วข้ึน สะดวกข้ึน ในขณะเดียวกันก็สร้างความวิตกใน 
การท่ีเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเข้ามาทดแทน ท�าให้คนบางกลุ่มลดบทบาทและความ 
ส�าคัญลง ส่ิงเหล่าน้ีต้องการการส่ือสาร ให้สังคมตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์คืออะไร น�าไปประยุกต์ได้อย่างไร และ เราควรจะปรับตัวเข้าสู่โลกแห่ง 
อนาคตท่ีต้องท�างานร่วมกันกับระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการปรับตัวของภาครัฐจะท�าอย่างไรท่ีจะน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ีไปเพ่ิม 
พลังให้สามารถบริการประชาชนได้ดีข้ึน เร็วข้ึน ง่ายข้ึน 

ค�านิยม
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ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นเร่ืองน่ายินดีอย่างมากท่ีทาง ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดท�าหนังสือ 
เล่มน้ีออกมา และได้รวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
คืออะไร มีความสามารถอย่างไร สามารถน�าไปประยุกต์อย่างไรโดยมุ่งเน้นการ 
ใช้งานในภาครัฐ รวมท้ังให้แนวคิดในการเร่ิมโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ 
อย่างเป็นข้ันเป็นตอน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีจดุเร่ิมต้นท่ีดีในการท�าความเข้าใจ 
และน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่าน้ีไปใช้ หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในการเปล่ียนผู้่านของ กระบวนการภาครัฐเข้าสู่บริการอันชาญฉลาด เพ่ือให ้
ตอบสนองการบรหิารงานและการบรกิารประชาชนให้ดียิง่ข้ึน หนังสือได้รวบรวม 
ความต้องการภาครัฐ ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีน่าสนใจ 
ท้ังในและต่างประเทศ มาเขียนในรปูแบบท่ีอ่านง่าย เพ่ือให้เข้าถึงคนจ�านวนมาก
ท่ีไม่ได้มีพ้ืนฐานทางเทคนิคมากนัก ได้อ่านอย่างสนุกสนาน 

สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณทางส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและทีมงานเป็นอย่างสูง  
ท่ีใช้ความมานะพยายาม ท่ีจะให้ความรู้ท่ีสร้างสรรค์กับสังคมอย่างต่อเน่ือง  
และขับเคล่ือนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลท่ีชาญฉลาดโดยประชาชนเพ่ือประชาชนข้ึน 
ในประเทศไทยของเราสืบไป 
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ค�านิยม

ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเป็นประโยคเตือนใจท่ีทุกคนพึงระลึกถึงเสมอเม่ือพบ 
ปัญหา เพราะมันเป็นโอกาสดีท่ีจะท�าให้ส่ิงใหม่ท่ีดีๆ เกิดข้ึน

ช่วงปี คศ. 2019-2021 การอุบัติตัวของโควิด 19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่เกิด
ขึ้น ท่ามกลางกระแสดิจิทัล โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) ที่ก�าลังรุ่ง
สุดๆ

ในวิกฤตนี้ เราจะเห็นโอกาสและทางเลือกมากมายที่เกิดจากเอไอ ที่กระตุ้นให้
เราท�าความรู้จัก เรียนรู้และทดลองใช้มันเพ่ือเสริมความสามารถของเราให้ก้าวสู่ 
สังคมดิจิทัลอย่างชาญฉลาดอย่างมีนัยส�าคัญ

ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) เลง็เหน็โอกาสนี ้ในการน�าความ
สามารถของ AI ไปท�าให้การท�างานและด�าเนินชีวิตดีขึ้น ส่งผู้ลให้คุณภาพชีวิต
ของคนไทยดีขึ้น

ทางส�านักงานฯ จึงพยายามกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้เข้าถึง AI และน�า AI มา
ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางานและให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วทันโลกและมี
ประสิทธิภาพ 
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ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ราชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

หนังสือ AI Government Framework กรอบการท�างานปัญญาประดิษฐ์ 
ภาครัฐ เล่มน้ีนับเป็นมิติเร่ิมท่ีสรุปความหมาย หลักการ วิธีการท�างานของ AI  
และตัวอย่างการน�า AI ไปใช้งาน ได้อย่างครอบคลุม

หนังสือเล่มนี้มีคุณประโยชน์อย่างสูงที่รัฐบาล และ หน่วยงานภาครัฐ หรือแม้
กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือบุคคลทั่วไป สามารถน�าไป
ศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวเตรียมความพร้อม และทดลองใช้งาน AI ด้วยตัวเองหรือ
ในหน่วยงานของตนได้ 

เมื่อแต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจคิดน�า AI ไปทดลองใช้ได้ ก็จะส่งผู้ลดีเกิดเป็น
พลงัช่วยขบัเคลือ่นสูร่ฐับาลดจิทิลัทีช่าญฉลาดซึง่จะท�าให้ประเทศเราขบัเคลือ่น
ก้าวไกลในระดับสากล เพื่อประเทศเราจะได้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทำทำ่� 1

ปัญญำประดิษฐ์

จะเปลี่ยนโลกอย่ำงไร



#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ประเทศไทยจะดีขึ้น

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมจะลดลง ความเสมอภาคจะมากขึ้น

ความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจจะเพิ่มขึ้น ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ความมั่นคงของชาติจะเข้มแข็ง ด้วยการป้องกัน และตรวจจับอัตโนมัติ

ศักยภาพคนจะถูกพัฒนาส่งเสริม

คนในชาติจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคุณภาพ

ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะพัฒนา และมีความสมดุล

สรุป : บทที่ 1
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“AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เป็นเทคโนโลยีกำรสร้ำงควำมสำมำรถให้แก่เครื่องจักร

และคอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเคร่่องมือ

ทำงสถิติ เพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์ทรงปัญญำ ที่สำมำรถ

เลียนแบบควำมสำมำรถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น 

จดจ�ำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คำดกำรณ์์ 

สื่อสำรกับมนุษย์ เป็นต้น ในบำงกรณ์ีอำจไปถึงขั้น

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ส�ำหรับกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐ

https://www.dga.or.th/th/profile/2157/
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ประเทศไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง? 

ปี 2019 หนึง่ในการระบาดครัง้ร้ายแรงทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์มนุษยชาตไิด้เกดิขึน้  
และเป็นอีกคร้ังท่ีการเรียนรู้เทคโนโลยี AI กลับมาเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง 
อีกคร้ังในทุกอุตสาหกรรม การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผู้ลกระทบหลาย 
ด้าน ท้ังธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน แต่ในอีกด้านหน่ึง ก็เป็นตัวเร่งให้ 
ได้ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กันมากข้ึน เพราะมนุษย์จ�าเป็น 
ต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะใช้รับมือกับโรคระบาดอ่ืนๆ ซ่ึงมีแนวโน้มร้ายแรงยิ่งข้ึนใน 
อนาคต วิกฤตทางสุขภาพคร้ังน้ีส่งผู้ลต่อเน่ืองสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ และก�าลัง 
ขยายตัวเป็นขนาดของวิกฤตท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ส่ง 
ผู้ลกระทบต่อทุกภูมิภาค และทุกประเทศท่ัวโลก ในช่วง 3 เดือนแรกของการ 
ระบาด ประเทศจีน ประเทศท่ีได้ช่ือว่ามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจกลับมีตัวเลข 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกถดถอยลดลงถึง 6.8% สูงสุดเป็น 
ประวัติการณ์ ส่วนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ก็หดตัวสูงสุดในรอบ 14 ปีท่ีผู่้านมา  
ในบางประเทศเศรษฐกิจหดตัวสูงมากถึง 20% ส่งผู้ลกระทบเป็นวงกว้างต่อวิถี 
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชาติอย่างเล่ียงไม่ได้ การระบาดคร้ังน้ี ให้บทเรียนส�าคัญ 
กับโลก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหน่ึงเดียว (One World One Health) ทุกประเทศ 
ต้องบูรณาการข้อมูลเพ่ือร่วมฝ่่าวิกฤตคร้ังน้ีไปด้วยกัน การเปล่ียนผู้่านสู่โลก 
ดิจิทัล (Digital Transformation) ซ่ึง Covid-19 เป็นจุดส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการ 
ปรับตัวแบบก้าวกระโดดของดิจิทัล (Leapfrog Digitalization) เพ่ือให้การเช่ือม 
โยงทางดิจิทัลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สามารถผู้ลักดันเศรษฐกิจ และสังคมให้ไป 
ต่อได้ในช่วงเวลาน้ี ความยดืหยุน่ของซพัพลายเชน (Supply Chain Resilience)  
ก็เป็นอีกหน่ึงบทเรียนส�าคัญ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้แต่ละหน่วย 
งานต้องหาทางรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบลีน หรือการกระจายความเส่ียง  
โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การลงทุนทางสังคม (Social Investment)  
ให้เป็นการลงทุนท่ีมุ่งประสงค์ (Purposeful) ให้เกิดผู้ลดีแก่สังคม พร้อมให้ตรวจ 
สอบ (Accountable) เอาใจใส่ (Respectful) และมีจริยธรรม (Ethical) เพ่ือ 
รับมือกับวิกฤตและความเส่ียงระดับโลก

จากเหตุการณ์น้ี ปัญญาประดิษฐ์พิสูจน์แล้วว่าจะเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให ้
ประเทศไทยข้ามผู้่านวิกฤติการณ์ระดับโลกในครั้งนี้ไปได้
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ความเหลื่อมล�้าทางสังคมจะลดลง ความเสมอภาคจะมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของเทคโนโลยี AI ประมวลผู้ลออกมาเป็นข้อมูล 
เชงิลกึ เพิม่ประสทิธภิาพงาน และเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้มากยิง่ขึน้

ในช่วงการระบาดนี ้ เราได้เหน็การเกดิขึน้ของข้อมลูจ�านวนมหาศาล นัน่ตามมา
ด้วยความจ�าเป็นต้องเรยีนรู ้และใช้งานเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ ให้เท่าทนัโลก 
เท่าทันรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงศูนย์รับผู้ิดชอบด้านสุขภาพทั่วโลก มี
การแบ่งปันข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลทั่วโลก

การเติบโตของจ�านวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เพียงอย่างเดียว 
เกิดข้ึนเป็นจ�านวนมาก มีเอกสารเก่ียวกับ Covid-19 มากกว่า 28,000 ฉบับ  
ถูกตีพิมพ์ข้ึนในเดือนเมษายนปี 2020 มีเคร่ืองมือค้นหาเฉพาะท่ีขับเคล่ือนโดย 
อัลกอริทึม การประมวลผู้ลภาษาธรรมชาติ (NLP) ท�าให้การเข้าถึงของข้อมูล 
เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI

นอกจากนีย้งัมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาโซลชัูน AI ทีจ่ะช่วยจดัการ 
ปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ อีกจ�านวนมาก ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบัน 
การพัฒนาได้รับผู้ลกระทบช่ัวคราวเน่ืองจากทรัพยากรถูกน�าไปใช้เพ่ือรับมือกับ 
Covid-19 แทน ส่วนในปี 2021 มีแนวโน้มท่ีเราจะได้เห็นการน�า AI มาใช้ใน 
แขนงการแพทย์ด้านอืน่ด้วย ไม่เพยีงแต่การรบัมอืกบัไวรสัเพยีงอย่างเดยีว อาทิ
เช่น การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

และด้วยการพฒันาความสามารถในการน�าชดุข้อมลูทัว่โลกแบบเรยีลไทม์ขนาด
ใหญ่ มาประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาด้วย Machine Learning ท�าให้เราสามารถ 
ตรวจพบการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น การติดต่อ และติดตามผูู้้ติดเชื้อท�าให้เรา 
สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นย�า การผู้ลิตวัคซีนก็สามารถพัฒนาได้ไปพร้อมๆ กับ 
วิวัฒนาการของไวรัส Covid-19 แบบเรียลไทม์ 
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจ 
จะเพิ่มขึ้น ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

วิถีชีวิต การท�างาน และการเข้าสังคม 
ของมนุษย์ ได้รับผู้ลกระทบอย่างมาก
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี ้เราได้เหน็ว่ายอดขายของ Amazon 
ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  
เพราะแม้แต่ผูู้้ที่ไม่สนใจการซ้ือของออนไลน์ ก็ต้องถูกบังคับให้ต้องใช้บริการ 
ช่องทางการซื้อใหม่นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้

เครือ่งมอื และแพลตฟอร์ม AI ทีม่อียูแ่ล้ว จะช่วยให้แต่ละธุรกจิเข้าใจวธิทีีล่กูค้า 
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ องค์กรที่ตามหลังในการใช้ช่องทาง
ดิจิทัลเพื่อการค้า ต้องตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ และน�าวิธีการ
ของโลกยุคใหม่เข้ามาใช้ ไม่วาจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรม หรือการปรับ
เปลีย่นองค์กรของตวัเองให้ทนัสถานการณ์ เครือ่งมอืท่ีช่วยให้แต่ละธรุกจิเข้าถึง 
เทคโนโลยีนี้ด้วยตนเองได้จะแพร่หลายมากขึ้นตลอดปี 2021 เนื่องจากองค์กร 
ขนาดเล็ก และขนาดกลางต่างก็ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย
กันทั้งสิ้น

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ความมั่นคงของชาติจะเข้มแข็ง ด้วยการป้องกัน และตรวจจับอัตโนมัติ

ในวิกฤติครั้งนี้ มีการใช้โดรนในเขตอ�านาจศาลหลายแห่ง รวมถึง สหรัฐอเมริกา 
เพือ่ทดสอบความเป็นไปได้ ทีจ่ะใช้โดรนเพือ่ตรวจสอบว่ามกีารปฏิบติัตามแนวทาง 
การเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) หรอืไม่ โดรนประเภทนีม้คีวาม 
สามารถในการตรวจจบัอาการ Covid-19 จากการวดัอุณหภมูใินบคุคล น�าข้อมลู 
จากกล้องบนโดรนมาวเิคราะห์ข้อมลู และแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่รอืผูู้้ดแูลท้องถิน่ได้
ทราบถึงสถิติ และความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส 
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การเติบโตท่ีเก่ียวข้องอีกประการหน่ึง คือการใช้เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า โดย 
อัลกอริทึมการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงยังเป็นท่ีถกเถียงกัน เน่ืองจากวิธีน้ี 
มุ่งเน้นไปที่การระบุตัวบุคคลมากกว่ารูปแบบของกลุ่มคน โดยต�ารวจจะใช้การ 
จดจ�าใบหน้าเพื่อตรวจจับ และปิดล็อก ผูู้้หลีกเลี่ยงการกักกันตัว ตลอดจนการ 
ติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลที่แสดงอาการภายในฝู่งชน

หลักฐานชี้ให้เห็นว่าประชาชนเริ่มมีความอดทนต่อกลยุทธ์การเฝ่้าระวังมากขึ้น 
ซึง่ก่อนหน้านีม้องว่าเข้มงวดเกนิไป และแนวทางการเฝ้่าระวงันีจ้ะมีการทดสอบ
เพิ่มเติมในอีก 18 เดือนข้างหน้า จากการท�างานของนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ 
มากขึ้น

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ศักยภาพคนจะถูกพัฒนาส่งเสริม

AI ท�าให้กิจกรรมพืน้ฐานด้านการศกึษา ด�าเนนิไปได้โดยอตัโนมตั ิการให้คะแนน 
การบ้าน และการทดสอบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อส�าหรับผูู้้สอน และยังต้องใช้เวลา 
มากมายในการค�านวนสูตรต่างๆ เพื่อหาค่ากลาง หรือเพื่อตัดเกรด แต่การน�า 
ระบบ AI มาใช้ จะท�าให้การตรวจคะแนน บันทึก และประเมินผู้ล กลายเป็น 
เรือ่งง่าย ลดเวลาการท�างานได้อกีมาก แม้ในปัจจบุนัจะยงัท�าได้แค่ข้อสอบแบบ
ตัวเลือก แต่ในอนาคตเช่ือว่าข้อสอบแบบเขียน ก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตรวจ 
และให้คะแนนได้อย่างแน่นอน
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ซอฟต์แวร์การศึกษา ต�าราเรียนแบบออนไลน์จะเป็นมากกว่าหนังสือธรรมดา  
เพราะสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระบบจะ 
จดจ�า และตอบสนองความต้องการของนักเรียน หากอ่านหนังสือในส่วนน้ี 
ไม่รู้เร่ืองซ�้าๆ ก็จะมีวีดีโอแนะน�าเพ่ิมเติมให้นักเรียนน�าไปศึกษาต่อได้

การปรับปรุงรูปแบบการเรียนจากข้อเสนอแนะจะท�าได้แบบเรียลไทม์ เพราะ 
นักเรียนคือผูู้้ใช้งานหลักสูตรจริง AI จะเรียนรู้ความผิู้ดพลาดท่ีเกิดข้ึน น�าปัญหา 
ท่ีนักเรียนเจอ มาวิเคราะห์ประมวลผู้ลเป็นข้อมูลเชิงลึกให้ผูู้้ออกแบบหลักสูตร 
ได้น�าไปปรับปรุง นอกจากน้ัน ผูู้้เรียนยังสามารถส่งข้อเสนอแนะไปถึงผูู้้สอนได้ 
โดยตรงอีกด้วย

การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการศึกษา มีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การพัฒนาตัวนักเรียนสามารถท�าได้แบบ 
รายบุคคล เพราะระบบการเรียนผู่้านเทคโนโลยี AI จะจดจ�าข้อมูลการใช้งาน 
ความสนใจ และจุดแข็งจุดอ่อนแบบเฉพาะตัว ข้อมูลเหล่าน้ีท�าให้ผูู้้พัฒนาหลักสูตร  
ผูู้้สอนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการสอนให้เหมาะกับตัวนักเรียน 
ต่อไป

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
คนในชาติจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมคุณภาพ

ตลอดรอบปีท่ีผู่้านมา ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจในเทคโนโลย ีAI กันเป็นจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะผู้ลประโยชน์ทางธรุกิจ แต่ในความเป็นจรงิแล้ว AI ยงัสามารถท�าอะไร 
ได้อีกมากให้กับมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้การจัดการทรัพยากร  
และส่ิงแวดล้อมเป็นไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็น 
ขยะติดเช้ือ และขยะพลาสติกจ�านวนมหาศาลท่ีเกิดข้ึนในช่วงการแพร่ระบาด 
คร้ังน้ี ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ และการรีไซเคิล 
เพราะการคดัแยกขยะติดเช้ือเป็นงานท่ีสกปรกและอนัตราย แต่ด้วยความสามารถ 
ของปัญญาประดิษฐ์ งานคัดแยกขยะก็จะด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
ยิ่งข้ึน
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะพัฒนา และมีความสมดุล

เมือ่มโีรคใหม่อบุตัขิึน้ในครัง้หน้า การเฝ้่าระวงัทีดี่ของภาครฐัจากบทเรยีนในการ 
ระบาดคร้ังนี ้จะสามารถหยดุยัง้การระบาดร้ายแรงลงได้ อย่างทีเ่ห็น ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีคือปัจจัยหลักท่ีชะลอการระบาดครั้งนี้ และสามารถรักษาชีวิต 
ผูู้ค้นได้มากมายกว่าในอดตี อย่างกรณไีข้หวดัสเปนในปี 1918 ทีม่ผีูู้เ้สียชวีติมาก
ถึง 50 ล้านคน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยกีารสือ่สารท�าให้เราตรวจพบ และปิดกัน้การแพร่ระบาดได้เรว็ขึน้ 
ในปีหน้า AI จะถูกเพิม่หวัข้อเข้าไปในการพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถจดัการกบั
โรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อลักอรทิมึ AI ส่วนใหญ่มุง่ไปทีก่ารท�านาย และหน่วยงานทีจ่ะได้รบัผู้ลประโยชน์ 
มากจากจดุเด่นนี ้ คือด้านระบาดวทิยา ผู่้านการสร้างระบบทีท่�านายได้แม่นย�าว่า 
การระบาดในอนาคตจะเกิดข้ึนเม่ือใด และท่ีใด งานวิจัยนี้ด�าเนินการมาระยะ 
หนึง่แล้ว และในความเป็นจรงิการแจ้งเตอืนทีเ่รว็ทีส่ดุบางส่วนเกีย่วกบัการระบาด 
ในปัจจุบันก็ถูกสร้างข้ึนจากเทคโนโลยี AI น่ันเอง โดยเครื่องมือของบริษัท 
BlueDot ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ท�าการสแกนแหล่ง 
ข้อมูลของรัฐบาล และสื่อ 100,000 แห่ง ทุกๆ วัน และได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรค
ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019

คาดกันว่าการวิจัย AI จะมีเกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นภายในปี 2023 ซึ่งจะช่วย 
เพิ่มความสามารถในการระบุ และตอบสนองต่ออันตรายจากการแพร่ระบาด 
ของไวรัส แต่สิ่งนี้จะเกิดข้ึนได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกอย่างต่อเน่ือง 
ระหว่างรัฐบาล ภาคการศึกษา และอุตสาหกรรมเอกชน ซึ่งประเด็นนี้ส่วนใหญ่ 
จะมกีารเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องด้วยอย่างเลีย่งไม่ได้ ด้วยเหตนุี ้การเข้าถงึชุดข้อมลู 
ทางการแพทย์ และการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างประเทศ จงึกลายเป็นประเดน็ 
ที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ
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ศ.ดร.ธนารกัษ์ ธรีะมัน่คง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มธ.) และ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ราชบณัฑติยสภา ในฐานะนายกสมาคมปัญญาประดษิฐ์ประเทศไทย ได้ให้ความ
เห็นว่า

หากจะกล่าวถึงการแทรกแซงมนุษย์โดย
ปัญญาประดิษฐ์นั้น คนมักคิดว่ำแรงงำนจะเป็นกลุ่ม

ที่ได้รับผลกระทบ แต่ในมุมมองของ ศ.ดร.ธนำรักษ์ นั้น 

เมื่อมองย้อนกลับไปสมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ 

มนุษย์ก็กลัวถูกคอมพิวเตอร์เข้ำมำแย่งงำน

แต่ในปัจจุบัน เด็กที่เกิดใหม่มีควำมเป็น Native Digital 

สูง สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่เด็ก 

หำกเทียบเคียงกับเด็กที่เกิดในยุคสมัยปัญญำประดิษฐ์ 

ก็จะต้องมีควำม Native แบบนั้นเช่นกัน
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สรุปคือ จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนแน่นอน แต่ไม่ถึงขั้นถูกแทรกแซง และที่ 
ส�าคัญคือ แม้จะมีอาชีพหนึ่งที่หายไป แต่ก็จะมีอาชีพหนึ่งทดแทนขึ้นมา มนุษย์
อาจจะเป็นนายจ้างของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทน หรือท�างานในสาขาอื่น
แทนก็เป็นได้ทั้งสิ้น 

ปัญหาของประเทศไทยที่ยังมีการตื่นตัวในเรื่องนี้ช้าประการหนึ่งก็คือ ทุกวันนี ้
คนสนใจเรือ่งแบบนีก็้จะมแีต่คนทีส่นใจด้านเทคโนโลย ีโลกดจิทิลัออนไลน์ ตาม
โซเชียลมีเดีย แต่ส�าหรับคนในโลกออฟไลน์กลับเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้น 
สิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าตอนน้ี นอกจากการผู้ลิตก�าลังคนให้ขึ้นมาเป็น Native AI 
ตัง้แต่เดก็ และช่วยผู้ลกัดันให้ไปไกลกว่าเดิมแล้ว การให้ความรูก้บัโลกฝ่ั่งออฟไลน์ 
ก็เป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้กัน อาจจะต้องช่วยส่งเสริมความเข้าใจเทคโนโลยี AI ใน
ด้านการประยุกต์ใช้ มากกว่าด้านการเขียนโปรแกรม

การใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์น้ัน คนไทยจ�าเป็นต้องปรับตัวไป 
ตามกระแสโลก เพราะการเข้ามาของ AI จะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
สิ่งที่ควรท�าคือการปรับตัวให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยี พัฒนาทักษะอย่าง 
สม�า่เสมอ และทีส่�าคญัทีส่ดุ คอืความพร้อมในการเรยีนรู ้เพือ่เตรยีมตวัให้พร้อม
กับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4!
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เพ่ือเตรยีมความพร้อมเข้าสูย่คุปัญญาประดษิฐ์ และเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร 
และการบริการของภาครัฐ การพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์จึงมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งยวด ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. สนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่โลกใหม่ โดยการน�าเสนอหนังสือกรอบการท�างานปัญญา 
ประดิษฐ์ภาครัฐ ที่ประกอบไปด้วย

 ตรวจสอบระดบัการใช้งานเทคโนโลย ีAI ของหน่วยงานรฐั ณ ปัจจบุนั ถอื 
 เป็นคร้ังแรกทีมี่การรวบรวมข้อมูลประเภทนีใ้นหน่วยงานจากทกุกระทรวง 
 ของรัฐบาล สรุปออกมาเพื่อให้เห็นแนวโน้มโครงการปัญญาประดิษฐ์ใน 
 ประเทศไทย
 
 แนวทางการส�ารวจความพร้อมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงาน  
 และงานประเภทใดบ้างที่ควรน�าเทคโนโลยี AI มาใช้งาน 

 การสร้างระบบ AI (Step by step) เพื่อท�าความเข้าใจหลักการท�างาน 
 ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 วิธีเริ่มท�าโปรเจค AI ส�าหรับภาครัฐ แต่ยังไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทันที  
 เพราะจ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมก่อนน�ามาใช้งานจรงิ โดยเฉพาะภาค 
 รัฐที่มีขนาดใหญ่ และมีผูู้้เกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก



สถำนกำรณ์์ปัจจุบันและกำรด�ำเนินกำร AI

ในหน่วยงำนภำครัฐ

บทำทำ่� 2



หน์ังสุ้อเล่มน์ี� ได้จากีกีารสุำารวุจค์วุามพร้อมของเทค์โน์โลยีปิัญญาปิระดิษฐ์์ (AI) 

ผ่าน์แบุบุสุอบุถามจากีหน์่วุยงาน์ภาค์รัฐ์ทั�งหมด 135 หน์่วุยงาน์ และได้รับุ

ค์วุามร่วุมม้อจากีหน์่วุยงาน์ภาค์รัฐ์ใน์กีารติอบุแบุบุสุอบุถาม จำาน์วุน์ทั�งสุิ�น์ 

114 หน์่วุยงาน์

สรุป : บทที่ 2
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ในปัจจบุนั ค�าว่า AI (Artificial Intelligence) หรอืท่ีแปลเป็นไทยว่า “เทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์” คงจะไม่ใช่ค�าที่แปลกใหม่ส�าหรับมนุษย์เราอีกต่อไปแล้ว AI 
คอืการสร้างความสามารถให้แก่เครือ่งจกัร และคอมพิวเตอร์ผู่้านอลักอรทิมึ และ 
กลุม่เครือ่งมอืทางสถติเิพือ่สร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาทีส่ามารถเลยีนแบบความ
สามารถอันซับซ้อนของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดจ�า แยกแยะ ให้เหตุผู้ล 
ตัดสินใจ คาดการณ์ หรือการสื่อสารกับมนุษย์

ข้อมูลที่น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้ ได้จากการส�ารวจความพร้อมของเทคโนโลยี 
ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ผู่้านแบบสอบถามจากหน่วยงานภาครฐัทัง้หมด 135 หน่วย
งาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการตอบแบบสอบถาม  
จ�านวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Paradigm Shifts in Technology

1. อุปสรรคในการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  
 งานท่ีท�าซ�้าๆ งานท่ีต้องใช้ข้อมูลมหาศาล งานท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณา 
 หน้างาน งานท่ีมีการเปล่ียนแปลงของข้อมูลบ่อยคร้ัง และสุดท้ายคืองาน 
 ให้ค�าปรึกษา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังพบเจอกับ 
 ปัญหาในการท�างานซ�้าๆ อยู่เป็นจ�านวนมาก และนั่นย่อมส่งผู้ลกระทบต่อ 
 เวลาในการพฒันาความรู ้ ความสามารถตามสายงานทีไ่ด้เรยีนมาของพนกังาน 
 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ตวัอย่างของงานทีท่�าซ�า้ๆ กนัส่วนใหญ่เป็นงานภายในหน่วยงาน เช่น งานบคุลากร  
งานบญัช ีงานการเงนิ งานพสัด ุงานสารบรรณ งานจัดซือ้จดัจ้าง และงานธุรการ
ต่างๆ ซึง่นอกจากจะเสยีเวลาในการท�าเอกสารเป็นเวลานานแล้ว ยงัอาจจะมคีวาม
ผู้ดิพลาดในการกรอกเอกสารได้อีก แทนทีจ่ะเป็นแบบนัน้ การเลอืกพฒันาระบบ
งานให้เป็นแบบดิจิทัล แล้วน�าเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ จะช่วยลดเวลา
ในการท�างานซ�้าๆ ของพนักงานได้มากกว่า พร้อมกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ทีเ่ป็นระเบยีบมากข้ึน สะดวกต่อการค้นหาข้อมลูในภายหลงั พร้อมปรมิาณการ
ใช้กระดาษที่จะลดลงเป็นผู้ลพลอยได้ด้วย

ส่วนงานที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาล คือการน�าข้อมูลจ�านวนมากที่มีอยู่ในระบบมา 
วเิคราะห์ ตามแต่จดุประสงค์ทีผูู่้ใ้ช้ต้องการ โดยมตีวัอย่างจากส�านกังานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม ทีเ่ลือกน�าเทคโนโลย ีAI มาใช้ในโครงการพฒันาระบบการจดัการฐาน
ข้อมลูขนาดใหญ่เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม 
การใช้เทคโนโลย ี AI มาช่วยวเิคราะห์ฐานข้อมลูในมอืจะช่วยให้ผูู้้บรหิารสามารถ
วางแผู้นงานในอนาคตได้ถกูต้องแม่นย�ามากข้ึน เช่นเดยีวกนัการวางแผู้น และจดัสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาอตุสาหกรรม และภาครฐั

2. หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่คิดว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยลดระยะเวลาท�างาน,  
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�างานได้ทันสถานการณ์โลก และเพิ่มความแม่นย�า 
 ในการท�างาน ตามล�าดับ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี AI จะ 
 ช่วยให้หน่วยงานภาครฐัลดเวลาท�างานในส่วนงานซ�า้ๆ การท�างานจะรวดเร็ว 
 ขึน้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
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3. สถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยี AI ในงานที่ 
 ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมหาศาล งานท่ีต้องการความแม่นย�าของผู้ลลัพธ์  
 และงานทีเ่กีย่วกบัระบบความปลอดภยั ตามล�าดบั แสดงให้เหน็ว่า หน่วยงาน 
 ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการใช้ข้อมูล และคิดว่าการใช้เทคโนโลยี AI  
 มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล จะท�าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผู้นงานได้มี 
 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ในอีก 3 ปีข้างหน้า หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ จะมีความต้องการใช้เทคโนโลยี  
 AI ในการตัดสินใจจากข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผูู้้ใช้บริการ และเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพในกระบวนการ ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยี AI  
 สามารถช่วยให้ผูู้บ้รหิารมองทศิทางในอกี 3 ปีข้างหน้าของหน่วยงานได้เป็น 
 รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

5. การให้ความส�าคัญกับการใช้ข้อมูล หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ (64 หน่วยงาน)  
 ให้ความส�าคัญกับการใช้ข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจมากที่สุด แสดงให้ 
 เห็นว่า ผูู้้บริหารเห็นความส�าคัญของการใช้ข้อมูล เพราะข้อมูลคือการ 
 สะท้อนให้เหน็ถงึผู้ลลพัธ์ และประสิทธภิาพของระบบงาน รวมทัง้การตดัสนิ 
 ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทุนในระยะสั้น-ยาวอีกด้วย

6. ข้อมูลภายในหน่วยงานมีความพร้อมส�าหรับการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล หน่วยงาน 
 ภาครัฐส่วนใหญ่ (50 หน่วยงาน) มคีวามพร้อมส�าหรบัการวเิคราะห์เชงิดจิทิลั 
 ระดบัมาก เช่น กรมพัฒนาธรุกจิการค้า เนือ่งจากปัจจุบนังานบริการจองชือ่ 
 นิติบุคคลมีผูู้้ใช้บริการมากกว่า 270,000 ค�าขอ/ปี หน่วยงานจึงน�าการ 
 วเิคราะห์เชงิดิจทิลัมาใช้ เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการพจิารณาตรวจสอบ 
 ค�าขอของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
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7. การจดัเกบ็ข้อมลูให้เป็นระบบดจิทิลั หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ (54 หน่วยงาน)  
 มกีารจดัเกบ็ข้อมลูเป็นระบบดจิทัิลระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่า หน่วยงานภาค 
 รฐันั้นมีความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบดิจิทัล 
 ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

8. ข้อมลูท่ีพร้อมใช้งานท่ีอยู่ในระบบเนต็เวร์ิค จากแบบสอบถาม ภาครฐัส่วนใหญ่  
 (48 หน่วยงาน) มีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน จัดเก็บเข้าในระบบเน็ตเวิร์คแล้ว  
 อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตื่นตัว และเห็น 
 ความส�าคัญของการน�าข้อมูลที่จัดเก็บเข้าระบบมาใช้งานมากขึ้น
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9. การขาดแคลนนกัวเิคราะห์ข้อมลู และนักจดัการข้อมลู หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่  
 (57 หน่วยงาน) มพีนกังานในต�าแหน่งนกัวเิคราะห์ข้อมลูอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด  
 การเพิ่มจ�านวนของบุคลากรในต�าแหน่งดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร 
 เพิ่มเติม หรือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเอง คือสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าโดยเร็ว 
 ที่สุด เพื่อน�ามาวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลจ�านวนมากของภาครัฐ

10. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลมากขึ้น  
 สือ่ให้เหน็ถงึความต้องการพฒันาระบบบรหิารงานภายในส�านกังานให้ทนัโลก  
 ลดเวลาการท�างาน พร้อมระบบบริการที่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 มากขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

 10.1 พัฒนาบุคลากรเดิมของหน่วยงาน (Reskill)
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  หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (42 หน่วยงาน) เลือกจะพัฒนาบุคลากร 
  เดมิในระดบัมาก แสดงให้เหน็ถงึความต้องการของภาครฐัทีอ่ยากให้ 
  บุคลากรภายในหน่วยงานได้พัฒนาตัวเอง ผู้่านการอบรมหลักสูตร 
  วิทยาการข้อมูล และกลับมาพัฒนาหน่วยงานของตัวเองต่อไป

 10.2 รับบุคลากรเฉพาะทางเพิ่มเติม

  หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ (31 หน่วยงาน) เลอืกรบับคุลากรเฉพาะ 
  ทางเพิม่เตมิในระดับมาก เนือ่งจากปัจจบุนับคุลากรในหน่วยงานยงั 
  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลค่อนข้างน้อย เพราะบุคลากรใน 
  หน่วยงานเป็นเพยีงนักวชิาการคอมพวิเตอร์ หรอืนกัวชิาการทางสถติิ  
  ซึ่งหน้าท่ีรับผู้ิดชอบไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง การเร่งสรรหาบุคลากร 
  ภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการข้อมูลโดยตรง จะ 
  ช่วยให้หน่วยงานนัน้ๆ ได้พฒันางานตามความต้องการได้รวดเรว็มากขึน้
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 10.3 จัดจ้างบุคคลภายนอก

  หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ (34 หน่วยงาน) มกีารจดัจ้างบคุคลภายนอก 
  อยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะการจดัจ้างแต่ละครัง้ใช้เวลานาน เนือ่งจาก 
  เหตุผู้ลหลายประการ เช่น การจัดท�าข้อก�าหนดขอบเขตของการ 
  จัดจ้างบุคคลภายนอก (TOR) การขออนุมัติจากผูู้้บริหารของหน่วยงาน 
  นั้นๆ รวมถึงงบประมาณที่จ�ากัด เป็นต้น

11. หลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ (35 หน่วยงาน) ท�าตามหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดของ 
 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อยู่ในระดับ 3 และระดับ 4  
 เพราะความตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีติดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
 ส่วนบุคคลเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ
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12. การจัดการข้อมูลโดยผ่านข้อก�าหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (40 หน่วยงาน) มีการจัดการข้อมูลโดยผู้่านข้อ 
 ก�าหนดมาตรฐานธรรมาภบิาลข้อมลูภาครัฐในระดบักลาง และหากหน่วยงานใด 
 มีข้อสงสัยในข้อก�าหนด ก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 ผู้่านทางสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้ทุกๆ เดือน

13. การเตรยีมการรองรับนวตักรรมใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Digital Disruption)

 หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (61 หน่วยงาน) อยู่ในช่วงด�าเนินการจัดท�าแผู้น  
 เพราะความตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมเทคโนโลยี AI ให้พร้อม 
 ส�าหรับนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบ (Digital Disruption)
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14. โครงการปัญญาประดิษฐ์ของภาครัฐที่น่าสนใจ ได้แก่

 14.1 โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ (Video  
  Analytics) เพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่ง 
  มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  ระบบจะใช้วิธีตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ 
  คลังข้อมูลใบหน้าบุคคลต้องสงสัย ท�าให้การค้นหาด้วยใบหน้า หรือ 
  อัตลักษณ์ของบุคคลต้องสงสัยในพื้นท่ีความรับผู้ิดชอบของ รฟม.  
  เป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความ 
  ปลอดภยัของผูู้้ใช้บรกิาร อกีทัง้ยงัสามารถนบัจ�านวนผูู้้ใช้บรกิารแบบ 
  อัตโนมัติ น�ามาประมวลผู้ลเป็นข้อมูลความหนาแน่นในแต่ละพื้นที่  
  เช่นเดยีวกบัระบบตรวจจับป้ายทะเบยีนรถยนต์ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารใน 
  พืน้ทีค่วามผู้ดิชอบของ รฟม. ซึง่จะน�าข้อมลูมาจากวดิโีอมาประมวล 
  ผู้ล เพื่อยกระดับการให้บริการต่อไป
 14.2 โครงการการวินิจฉัยศัตรูพืชของส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ โดยการตรวจสอบความผิดปกติของพืช
  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือวางแผู้น และตัดสินใจท�าเกษตรบน 
  ฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่เพิม่ปรมิาณคุณภาพผู้ลผู้ลิต ลดความสูญเสีย  
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  ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น�้า  
  การใช้แรงงานคน ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร จากการคาดการณ์ 
  ผู้ลผู้ลติทีส่ามารถหาตวัเลขได้แม่นย�ามากขึน้ ช่วยให้การวางแผู้นการ 
  ตลาดเป็นเรือ่งง่าย โดยเฉพาะการก�าหนดราคาตลาดล่วงหน้า ทีจ่ะช่วย 
  รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี
 14.3 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลภาพการใช ้
  ทางหลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ของกรมทางหลวง
  เป็นการตรวจจับภาพของยานพาหนะบนทางหลวง ผู้่านเทคโนโลยี  
  AI ทีพ่ฒันาโปรแกรมเชือ่มต่อข้อมลูความหนาแน่นของหน้าด่านจดัเกบ็ 
  ค่าผู่้านทาง และในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ของกรมทางหลวง โดยระบบจะสามารถ  
  Check In/Check Out และค�านวณค่าธรรมเนียมผู้่านทางได้อย่าง 
  รวดเร็ว พร้อมป้องกันปัญหาอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ และเพิ่ม 
  ความปลอดภัยไปในตัว
 14.4 โครงการการระบชุนดิสมนุไพรด้วยภาพของกรมการแพทย์แผนไทย  
  และการแพทย์ทางเลือก
  การตรวจภาพสมุนไพรที่มีเก็บบันทึกไว้อยู่ในระบบ ท�าให้การค้นหา 
  ข้อมูลชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวังได้สะดวกรวดเร็ว 
  ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ในด้านสขุภาพต่อประชาชนแบบครบ 
  วงจรตั้งแต่เกษตรกรผูู้้ปลูกสมุนไพร ผูู้้ผู้ลิต ผูู้้ค้า ไปจนถึงผูู้้บริโภค 
  ผู้ลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก
 14.5 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่านแอปพลิเคชันไดอะเมท
  เป็นการตรวจภาพอาหาร และค่าระดับน�้าตาลในเลือดของผูู้้ที่ป่วย 
  เป็นโรคเบาหวาน วตัถุประสงค์ของโครงการนี ้คือการช่วยควบคุมปัจจยั 
  ส�าคญัของผูู้ป่้วย เช่น ระดบัน�า้ตาลในเลอืด และประเภทอาหาร ให้ม ี
  ประสทิธภิาพมากขึน้จากการวเิคราะห์ข้อมลูทีบ่นัทกึไว้ โดยค�าแนะน�า 
  จากนกัก�าหนดอาหารวชิาชพี ท่ีจะก�าหนดสัดส่วนอาหารทีเ่หมาะสม  
  ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ และการใช้ยา ในระหว่างทีผูู้่้ป่วยไม่ได้ 
  พักรักษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล ลดโอกาสในการเป็นโรคแทรกซ้อนอืน่ๆ  
  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว รวมถึงลดการสูญเสียอวัยวะ  
  และชีวิตด้วย



งำนประเภทใดบ้ำง

ต้องน�ำเทคโนโลยี AI มำใช้งำน

บทำทำ่� 3



กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ33

สรุป : บทที่ 3
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ปี 2020 หน่ึงในการระบาดคร้ังร้ายแรงท่ีสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เกิดข้ึน  
และก็เป็นอีกคร้ังท่ีมีความกังวลกันว่า “มนุษย์” จะถูกแทนท่ีด้วย “ปัญญา 
ประดิษฐ์” แต่เร่ืองน้ี ความจริงอาจเป็นแค่เพียงบางส่วนเท่าน้ัน เพราะในปัจจุบัน 
สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อีกมาก การออกนโยบายภาครัฐ การอบรมท�าความเข้าใจครูอาจารย์ และเด็ก 
คือส่ิงท่ีควรท�าเป็นอันดับต้นๆ และในปี 2015 ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระม่ันคง 
ก็ได้จัดต้ังสมาคม ปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยข้ึนมา เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย 

ด้วยพืน้ฐานของคนไทย เราอาจต้องการเพียงผู้ลลพัธ์ของเทคโนโลย ีAI แต่แท้จรงิ
แล้ว ยงัมขีัน้ตอนเตรยีมการอกีมากมาย กว่าท่ีเราจะสามารถน�าเทคโนโลยปัีญญา
ประดิษฐ์มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดิมที ปัญญาประดิษฐ์ ถูกใช้กันอยู่แค่ในวงการวิจัย แต่ในปัจจุบัน ความพร้อม
ของคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกลง ปริมาณของข้อมูล เมื่อน�ามารวมกับการศึกษาที่
มีอย่างยาวนานของอัลกอริทมึ ก็ท�าให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถท�าเร่ืองท่ีซบัซ้อน 
และใกล้ตัวได้มากข้ึน จนบางคร้ังก็อาจสร้างความวิตกกังวลให้กับมนุษย์ ว่าตัวเอง 
จะถูกแทนท่ีด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่า

งานในกลุ่มที่ใช้ทักษะเฉพาะทางต�่าจะมีโอกาสในการถูกแทนที่สูง มีการจัดท�า
เว็บไซต์ Will Robots Take My Job เมื่อใส่ต�าแหน่งงานที่ต้องการทราบระดับ
ความเสี่ยงในการถูกแทนที่ ระบบจะประเมินความเสี่ยงออกมาให้ดูทันทีพร้อม
ค�าอธิบายประกอบว่าเพราะอะไร Dimitar Raykov และ Mubashar Iqbal 
ออกแบบระบบน้ีโดยใช้ฐานข้อมลูจากรายงาน “The Future of Employment: 
How susceptible are jobs to computerisation?” และจากกระทรวง
แรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา
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1  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Telemarketers)
2  เจ้าหน้าที่เสมียนบัญชี (Bookkeeping Clerks)
3  ผู้จัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation &  

  Benefits Manager)
4  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Receptionists)
5  เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (Proofreaders) 
6  เจ้าหน้าทีส่นบัสนนุทางคอมพวิเตอร์ (Computer Support Specialists)
7  เจ้าหน้าท่ีให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย (Legal Associate Professionals)
8  นกัข่าว/นกัเขยีน/ล่าม/นกัแปลภาษา (Journalists/Writers/Translators)

ตัวอย่างงานที่มีโอกาสถูกแทนที่สูงในภาครัฐ
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ในส่วนนี้ ได้แก่งานจิตอาสา งานเพื่อสังคม นางพยาบาล นักบ�าบัด นักจิตวิทยา 
งานทีต้่องใช้ทกัษะด้านเจรจา โดยเฉพาะสายอาชพีศลิปะแขนงต่างๆ ทีใ่ช้สมอง
ซกีซ้ายในการคดิเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึงานทีใ่ช้อารมณ์ความรูสึ้กเข้ามาเกีย่วข้อง 
เช่น ศิลปิน และนักออกแบบ ที่อาชีพยังอยู่รอดปลอดภัย เพราะอาชีพเหล่านี้
อาศัยทักษะพิเศษ มีความคิดแบบ Original Idea ยากที่จะลอกเลียน และไม่มี
แพทเทิร์นที่ตายตัว กล่าวคืองานที่:
  มีจินตนาการ
  ท�างานได้ดีโดยไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีภาพจ�านวนมาก
  อนุมานบริบทเพ่ิมเติมได้หากค�าตอบไม่ปรากฏในข้อมูล

1   ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Managers)
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์น้ันจ�าเป็นต้องใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ 
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผู้ล เราจึงยังจ�าเป็นต้องใช้ผูู้้จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี 
เป็นมนุษย์อยู่ ส่วนปัญญาประดิษฐ์ก็ใช้ส�าหรับการแบ่งงานบางส่วนแทน

2   นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Analysts)
นกัวเิคราะห์ระบบคอมพวิเตอร์เป็นอกีหนึง่กลุม่ทีย่งัมีความจ�าเป็นต้องใช้มนษุย์ 
แม้ว่าจะเป็นงานท่ีเกีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ แต่ยิง่มกีารออกแบบระบบทีซ่บัซ้อน
มากข้ึนเท่าไหร่ ก็จ�าเป็นที่ต้องให้มนุษย์เข้ามาด�าเนินการ เตรียมการ และแก้
ปัญหามากขึ้นเท่านั้น

แล้วงานใดจะยังจ�าเป็นที่ต้องใช้มนุษย์?
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3   ครูผู้สอน (Teachers)
ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู ้มากมายให้ผูู้ ้เรียนเลือกศึกษา แต่ครูก็ยังคงเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในระบบการศึกษา เพราะการเรียนไม่ใช่แค่เร่ืองวิชาการเท่าน้ัน  
แต่ต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มนุษย์เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

4   ผูพิ้พากษาและทนายความในคดทีีม่คีวามซบัซ้อน (Judges and Lawyers)
ปัญญาประดิษฐ์สามารถจับคู่ข้อกฎหมายกับคดีที่เกิดขึ้นได้เป็นบางส่วน อย่าง
รวดเร็วแม่นย�า แต่ในส่วนของการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์คดี การเจรจาต่อรอง 
ความรูเ้ชงิอตัวสิยั และการให้ความคดิเหน็ยงัเป็นสิง่ทีปั่ญญาประดษิฐ์ไม่สามารถ
ท�าได้ในปัจจุบัน
 

5   นักวิจัย (Researcher)
เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเรื่องหน่ึงสูง ต้องรวบรวมกลั่นกรอง
องค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อตีพิมพ์ผู้ลงานให้สามารถน�าไปใช้ต่อยอดได้ 
ในปัจจุบัน แม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แต่ก็ยัง
มีความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลในระดับจ�ากัด นักวิจัยที่เป็นมนุษย์ จึงมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องเป็นผูู้้สรุปรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

6   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officers)
ผูู้้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ส�าคัญในการกระตุ้น และผู้ลักดันทีมงาน หัวหน้า หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารต้องกระตุ้นทีมงานจ�านวนมากเพื่อให้ทีมท�าตามวัตถุประสงค์ 
และบรรลภุารกจิของบรษิทั ทีส่�าคัญในปัจจบุนัคนยงัคงให้ความมัน่ใจกบับรษิทั
ทีบ่รหิารโดยมนษุย์มากกว่าหุน่ยนต์ งานผูู้บ้รหิารระดบัสูงไม่สามารถตดัสินออก
มาได้ด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังต้องมีจิตวิทยา และการใช้วิจารณญาณมนุษย์ ซึ่ง
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถรับมือกับความซับซ้อนเช่นนี้ได้

7   ข้าราชการการเมือง (Politicians)
ถึงแม้ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารประเทศ จะสามารถน�าเสนอตัวเลือกที่ดี
ทีส่ดุให้ประเทศเราได้ แต่คนส่วนใหญ่กย็งัไม่ให้ความเชือ่มัน่กบัระบบ ประชาชน
ต่างหวังให้นักการเมืองมีความสามารถ และความเก่งกาจในการจัดการ
สถานการณ์ที่ไม่คาดฝ่ัน
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8   ศัลยแพทย์ (Surgeons)
แม้ว่าการผู้่าตัดส่วนใหญ่จะมีระบบอัตโนมัตเข้ามาใช้ แต่เราก็ยังต้องการให้ 
การผู้่าตัดเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ แม้ว่าเคร่ืองจักรจะช่วยใน 
การผู้่าตัดได้หลายวิธี แต่ศัลยแพทย์ก็ยังจ�าเป็นต้องเช่ือมต่อกับผูู้้ป่วยในหลาย 
ระดับ และหุ่นยนต์ไม่สามารถท�าเช่นน้ันได้

หากมองเป็นภาพรวมอุตสาหกรรม

จากการส�ารวจของ PWC แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่มนุษย์ยังเป็นหลักใน
การด�าเนนิงานอนัดบัต้นๆ คอื อตุสาหกรรมสขุภาพ อตุสาหกรรมด้านวทิยาศาสตร์ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสาร ในส่วน
ของกลุม่งานทีปั่ญญาประดษิฐ์มศีกัยภาพในการทดแทนก�าลังมนษุย์ อนัดบัหนึง่ 
คอืงานในสายการผู้ลติทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะเฉพาะ อนัดบัสองคอือตุสาหกรรม
ขนส่ง และการจัดเก็บ อันดับสามคือการบริหารราชการแผู้่นดิน 

Source : Pwc
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จุดแข็งของปัญญาประดิษฐ์
จุดแข็งของ AI คือการพัฒนาการเก็บข้อมูล เมื่อก่อน AI จะท�างานตามค�าสั่งที่
ป้อนให้ แต่ภายหลังเราเริ่มให้ตัวอย่าง และปล่อยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
แทน เป็นสิ่งที่ท�าให้ AI พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจาก 1 เป็น 2 และเป็น 3 ได้ 
เพราะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน การป้อนค�าสั่งเพียงอย่างเดียวไม่น�าไปสู่อะไรที่
ใหม่ แต่การเก็บข้อมูล เริ่มวิเคราะห์ และหาตัวอย่างเพิ่มด้วยตัวเอง จะท�าให้ AI 
เกิดกระบวนการคิด และน�าไปสู่พัฒนาการที่เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ คือการเรียนรู้ด้วยข้อมูลหลอก และการจับผู้ิด วิธีพัฒนาแบบนี้
คอืเราจะให้ AI เริม่ป้อนข้อมลูหลอกกนัไปกนัมากบั AI อกีตวั ถ้าตวัไหนสามารถ
จ�าแนกข้อมูลจริงออกจากข้อมูลปลอมได้แม่นย�ากว่า เราก็เลือกใช้ตัวนั้น กลาย
เป็น AI ที่เก่ง และพัฒนาไวที่สุด อย่าง AI ที่มีชื่อว่า AlphaGo ที่ถูกพัฒนาจน
สามารถเอาชนะเกมโกะ หรอืหมากล้อม กับนกัเล่นโกะมอือาชพีระดบัแชมป์โลก
ได้ และทุกวันนี้ ก็ยังมีความพยายามสร้าง AI ตัวใหม่ๆ เพื่อน�ามาท้าชิงกับ Al-
phaGo อยู่เช่นกัน

จุดอ่อนของปัญญาประดิษฐ์
จุดอ่อนส�าคัญคือการท่ีไม่มีจิตใจ ไม่มีความอยาก ไร้ซึ่งกิเลส ท�าให้ AI ยังไม่
สามารถเข้าใกล้ความสามารถของมนษุย์ได้อย่างเตม็ท่ี ทกุวนันีท้ี ่AI ตดัสนิใจท�า
อะไรบางอย่าง ก็เป็นเพราะแรงจูงใจเบื้องต้นที่มนุษย์ป้อนข้อมูลให้แต่เริ่ม ก่อน
ที่จะเอาไปพัฒนาต่อเอง AI ไม่สามารถคิดได้เองว่า วันนี้รู้สึกอยากท�าสิ่งนี้ แล้ว
จงึตดัสนิใจลงมอืท�า แต่ปัจจบุนัผูู้พ้ฒันากก็�าลงัแก้ไขจดุอ่อนตรงนีอ้ยู ่เพือ่ให้น�า
ไปสู่ AI ในอนาคตที่มี “ความต้องการ” และถ้าจุดนั้นมาถึงจริงๆ เราอาจจะเห็น 
AI ครองโลกแบบในภาพยนตร์ได้เหมือนกัน

จุดอ่อนอีกอย่างคือความหัวอ่อน และความหูเบาของ AI ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ให้ข้อมูลเชิงลบว่าฆ่าคนแล้วได้บุญ หรือบริจาคของเท่ากับท�าบาป AI ก็จะเชื่อ 
เพราะตวั AI เองยงัไม่มคีวามสามารถในการแยกแยะ ไม่มจิีตวญิญาณ และไร้ซึง่
ประสบการณ์แบบมนุษย์

จรงิหรอืทีต่่อไปปัญญาประดษิฐ์จะพฒันาตวัเองโดยไม่ต้องพึง่พามนษุย์แล้ว?
หากได้ชมภาพยนต์ที่กล่าวถึงเทคโนโลยี AI แล้ว จะพบว่าภาพยนต์หลายเรื่อง 
ได้เล่าถึงจุดที่ ปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาตนเองได้จนไม่ยอมรับค�าสั่งจาก
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มนษุย์อกีต่อไป เมือ่กล่าวถงึเรือ่งนี ้ต้องเล่าย้อนกลบัไปยงัยคุทีน่กัพฒันาพยายาม
ให้ปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้กันเองเพื่อหาซอฟต์แวร์ท่ีเก่งท่ีสุด อาจเคยได้ยินข่าวที่
บอกว่า มีเหตุการณ์ที่ปัญญาประดิษฐ์สองตัวของ บริษัทเฟซบุ๊ก คุยกันเองด้วย
ภาษาที่มนุษย์ไม่รู้จัก เกิดเป็นคลื่นความตกใจเล็กๆ ในวงการ ศ.ดร. ธนารักษ์ 
ธรีะมัน่คง ให้ความเห็นว่า ปัจจบัุนยงัอยูห่่างจากจดุทีปั่ญญาประดษิฐ์จะสามารถ
พัฒนาตัวเองได้ ปัญญาประดิษฐ์ในยุคนี้ยังคงช�านาญเป็นเรื่องๆ ไป ยังจ�าเป็นที่
จะต้องใช้มนษุย์ในการป้อนข้อมลูให้ ข้อดีคอืในบางเรือ่ง ปัญญาประดษิฐ์มคีวาม
สามารถมากกว่ามนุษย์ และตัวมนุษย์เองก็สามารถก่อความผู้ิดพลาดในแบบท่ี 
เรียกว่า Human-Error ได้ ซ่ึงสมรรถนะของมนุษย์ในช่ัวขณะเวลาหน่ึงๆ หรือ 
แม้กระท่ังการท�างานเป็นทีม ก็จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการเพ่ือความเข้าใจกัน 
แตกต่างจาก ปัญญาประดิษฐ์ ท่ีจะไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง สามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันโดยไม่ติดกรอบของกิเลส ไม่มีความรู้สึกใดๆ ไม่ว่าชอบ หรือ
เกลียด พร้อมรับข้อมูลต่างๆ จนกระทั่งสามารถท�างานที่ยากขึ้นได้ดีกว่ามนุษย์
นั่นเอง

แม้มีอาชพีทีห่ายไป แต่ก็จะมอีาชพีอืน่ทีข่ึน้มาแทน แล้วโอกาสทีม่นุษย์จะถกู
แทรกแซงโดย AI มีมากขนาดไหน?
คนมักคิดว่าแรงงานจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผู้ลกระทบ แต่มองย้อนกลับไปสมัยที่ยัง
ไม่มีคอมพิวเตอร์ มนุษย์ก็กลัวถูกคอมพิวเตอร์เข้ามาแย่งงานเหมือนกัน แต่ใน
ปัจจบุนั เดก็เกดิใหม่มคีวามเป็น Native Digital สงู สามารถใช้งานคอมพวิเตอร์
คล่องแคล่ว ใช้แท็บเล็ตได้ตั้งแต่เด็ก และต่อไป เด็กที่เกิดในยุค AI ก็จะมีความ 
Native แบบนี้เช่นกัน เขาจะมีการปรับตัวตามยุคสมัย อาจไม่ได้น่ากลัวเหมือน
ในหนังไซ-ไฟ แต่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลง มันเกิดขึ้นแน่นอน ที่ส�าคัญคือ แม้
จะมีอาชีพหนึ่งที่หายไป แต่ก็จะมีอาชีพใหม่ทดแทนขึ้นมา มนุษย์อาจจะเป็น
นายจ้างของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทน หรือท�างานในสาขาอื่นแทนก็เป็น
ได้ทัง้สิน้ แต่ในระดบัที ่AI จะก้าวขึน้มาแทรกแซงมนษุย์นัน้คงเป็นไปได้ยาก โดย
เฉพาะสาขาอาชีพท่ีเก่ียวกับความบันเทิง ส�าหรับตัว AI เอง อาจพัฒนาจน
สามารถก้าวข้ึนมาท�างานแบบน้ีได้จริง แต่จะได้ท�าไหมก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงมอง 
อีกด้าน ก็มีความเป็นไปได้อยูเ่หมือนกัน เพราะน่ีเป็นประเด็นระดับปัจเจกบุคคลมาก  
เช่น ถ้าในอนาคตสังคมยอมรับหุ่นยนต์จริงๆ เรามี AI เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์  
มี Soft-Robotic ท่ีเป็นแฟนเรา หรือเลยเถิดไปมีลูก สืบเช้ือสายกับเราได้ 
ตอนนั้นโลกจะเป็นอย่างไร จุดนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกัน
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การปรับตัวร่วมกันในเทคโนโลยียุคปัญญาประดิษฐ์
 เราต้องปรับตัวตามกระแสโลก ปัญหาการถูกแทรกแซงโดย AI จะเกิดขึ้นต่อไป
เร่ือยๆ เช่นเดยีวกบัประเทศไทย แต่สดุท้าย คนเราก็จะก็หาลูท่างในงานประเภท
บริการ หรือสร้างสรรค์มากข้ึน หรือเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบเลย และอาจจะมี
งานเยอะขึน้ด้วยในอนาคต เพราะว่างานบางส่วน กย่็อมเกดิขึน้จากการมอียูข่อง 
AI ด้วยเหมือนกัน เช่นงานที่ต้องใข้คนบันทึกข้อมูลพื้นฐานให้กับ AI ซึ่งงาน
ประเภทนี้จะมีเรื่อยๆ เพียงแค่เราปรับตัวไปพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้น

อีกเร่ืองส�าคัญคือ การเรียนรู้ท�าความเข้าใจ AI ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีสุด คนใน 
ยุคน้ีถึงเวลาต้องเร่ิมสนใจ AI แล้ว โดยเฉพาะคนท่ีอายุยังน้อย เพราะเขาคือแรง
ขับเคล่ือนส�าคัญในอนาคต เป็นตัวแปรส�าคัญท่ีต้องเข้าใจ AI และใช้เทคโนโลยีน้ี 
ให้เกิดประโยชน์คุณค่า ส่วนคนท่ีเลยช่วงอายน้ีุไปแล้ว อาจมสีถานะเป็นผูู้บ้ริโภค 
มากกว่าผูู้้ผู้ลิต

การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของภาครัฐ
ญ่ีปุ่นเตรียมความพร้อมมาร่วม 50 ปี เพ่ือให้มนุษย์มีความคุ้นเคยกับหุ่นยนต์  
ยกตัวอย่างง่ายๆ คือการใช้ โดราเอม่อน การ์ตูนยอดนิยมเพ่ือลดภาพลักษณ์ท่ี 
น่ากลัวของหุ่นยนต์ และสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจของเด็กในยุคดิจิทัล
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รัฐบาลของประเทศใดท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดษิฐ์ได้ ประเทศน้ัน 
ย่อมสร้างความได้เปรียบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการอ�านวยความสะดวก  
สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทัลในการท�างานของรฐั เพ่ือประชาชน ลดความ 
ซ�้าซ้อนในการท�างานมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ

แต่เนือ่งจากปัญญาประดษิฐ์เป็นเทคโนโลยใีหม่ ประเทศไทยยงัขาดผูู้เ้ชีย่วชาญ
ที่จะมารองรับความต้องการทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา การ
พฒันาผูู้เ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขานีจ้ะใช้เวลานาน ส่งผู้ลให้ทกุภาคส่วนจ�าเป็นต้อง
ลงทนุกบัเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ในมูลค่าทีส่งู และท�าให้การพฒันาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เกิดในวงจ�ากัดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

สพร. ตระหนกัถงึ ความส�าคญัของการพัฒนา ด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย 
ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ AI สร้างผู้ลงานและแจ้งเกิดอย่างเป็นรูปธรรม น�า
มาสู่การก่อตั้ง กฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ไทย ซึ่งมีข้อตกลงหรือบรรทัดฐาน
ด้านความร่วมมือของสมาชิกหรือชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันท่ี 
14 กันยายน 2563

จากแนวความคิดท่ีจะรวบรวมผูู้้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และผูู้้ที่มีแรง
บันดาลใจ มีความตั้งใจพัฒนาตนเอง มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนี้
ร่วมกนั และสร้างชุมชนปัญญาประดษิฐ์ (AI Community) โดยมจีดุมุง่หมายให้
เกิดผู้ลงานเป็นรูปธรรม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการ
ศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ความร่วมมือก่อตั้งกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ไทยในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงหรือ
บรรทดัฐานในความร่วมมือของสมาชกิหรอืชมุชนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย 
โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัคอืการพฒันาแพลตฟอร์มกลางส�าหรบัเทคโนโลยปัีญญา
ประดิษฐ์พร้อมใช้ในประเทศไทย และพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์ในสาขาวิชา
ต่างๆ ให้ท�างานได้จริง เพื่อก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศทั้งในแง่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน การลดค่าใช้จ่าย การยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
เพิ่มศักยภาพด้านผู้ลผู้ลิต (productivity) ของประเทศ
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การรวมตัวครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่
สงัคมปัญญาประดษิฐ์ ทีเ่กดิจากองค์กรท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
กว่า 60 องค์กร และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะ (1) ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ใน
บริบทของประเทศไทย (2) ผู้ลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมการผู้ลิตและ
บริการด้วยปัญญาประดษิฐ์ (3) เป็นศนูย์กลางในการแลกเปลีย่น การให้ค�าแนะน�า 
การตรวจสอบ การรับรองเครือข่ายชุมชนปัญญาประดิษฐ์บนฐานการท�างานที่
มคีณุภาพระดบัสากล และ (4) แสวงหาโอกาสในการขยายเครอืข่ายไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ 
ต่อไปในอนาคต

โดยในระยะเริ่มต้น สพร. ได้ผู้ลักดัน โครงการ AIaaS Platform ที่ได้รับความ
ร่วมมอืจากพนัธมติร น�าเอาปัญญาประดษิฐ์มาให้หน่วยงานภาครฐัได้ทดลองใช้ 
บนฟ้ืนฐานของ Low-code platform ท่ีแม้แต่ผูู้ไ้ม่ช�านาญในภาษาคอมพวิเตอร์
กส็ามารถทดลองใช้งานปัญญาประดษิฐ์พืน้ฐานได้เพือ่ทดสอบว่าปัญญาประดษิฐ์
สามารถตอบโจทย์ในสิง่ทีต้่องการได้หรอืไม่ ก่อนตดัสนิใจใช้งานอย่างเตม็รปูแบบ

ตัวอย่างการใช้งานจากต่างประเทศ แบ่งตามล�าดับข้ันของปัญญาประดิษฐ์

1    ปัญญาประดษิฐ์พ้ืนฐาน (เป็นการใช้งานระดบัท่ัวไป ยังไม่มีการประยกุต์ 
เทคนิคต่อยอด)
อินเดีย: ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่องาน
บริหารจากทั้ง 22 ภาษา ภายในประเทศ
อินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการจัดท�ากลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ โดยมี
แนวทางที่ไม่เหมือนใคร คือนอกจากมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว 
อินเดีย ยังเลือกใช้ประโยชน์จาก AI ในแง่มุมของสังคมด้วย NITI Aayog หน่วย
งานคลังสมองของรัฐบาล เรียกแนวทางนี้ว่า #AIforAll ผู้ลที่ตามมาคือกลยุทธ์
ชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
 (1) เสริมสร้าง และเพิ่มศักยภาพให้กับชาวอินเดียด้วยทักษะในการหางาน 
    ที่มีคุณภาพ
 (2)  ลงทุนงานวิจัยในภาคส่วนที่สามารถเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 
    มีผู้ลกับสังคมสูงสุด
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 (3)  ปรับขนาดโซลูชัน AI ท่ีผู้ลิตในอินเดียให้กับประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ 
    ด้วยขนาดท่ีใหญ่โตของประเทศ ท�าให้ อินเดีย มีการใช้ภาษาราชการ 
    มากถงึ 22 ภาษา รฐับาลอนิเดยีจงึน�าปัญญาประดษิฐ์ด้านการประมวลผู้ล  
    ภาษาธรรมชาติ (NLP) มาแก้ปัญหาน้ี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความ 
    ต้องการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้า 

ญีปุ่น่: คดักรองนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีอ่อกเดนิทางด้วยเทคโนโลยจีดจ�า
ใบหน้า
ญี่ปุ่นเป็นประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆ ของนักเดินทางทั่วโลก ในปี 2018 สถิติ
นกัท่องเทีย่วท่ีเดนิทางไปประเทศญีปุ่น่ เพิม่สงูเป็นประวตักิารณ์ที ่31.19 ล้านคน 
และด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหา
การต่อคิวยาวที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบินหลักของประเทศ
ญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวน่าจะได้รับการคลี่คลายในระดับหนึ่ง เพราะทาง
ญ่ีปุ่นก�าลังด�าเนินการติดต้ังเทคโนโลยีจดจ�าใบหน้าในโครงการ Automated 
Gates through Trusted Traveler Program เข้ากับเคร่ือง Autogate ให้ 
นักท่องเท่ียวต่างชาตไิด้ใช้ในเท่ียวบินขาออกนอกประเทศญ่ีปุ่นตามสนามบนิหลัก 
ท่ัวประเทศ

ระบบจะจดจ�าใบหน้าของนกัท่องเทีย่ว และท�าการเปรยีบเทยีบข้อมลูว่าตรงกบั
ข้อมูลใบหน้าที่เก็บไว้ในไมโครชิพของหนังสือเดินทางของบุคคลคนน้ันหรือไม่ 
และประตจูะเปิดเมือ่การระบตุวัตนเสรจ็สิน้ โดยกระบวนการทัง้หมดจะใช้เวลา
เพียงแค่ 15 วินาที เท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่กังวลว่าถ้าผู้่าน Autogate แล้ว
จะไม่มีตราประทับขาออกในหนังสือเดินทาง ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่
ประจ�าอยู่บริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย ระบบดังกล่าวอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่อยู่
ไม่เกนิ 3 เดอืนมสีทิธิใ์ช้ Autogate เท่านัน้ หากผูู้ใ้ดทีข่อวซ่ีามาด้วยสถานะอืน่ๆ 
จะต้องผู้่านพิธีการโดยเจ้าหน้าท่ีตามปกติเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ระบุในวีซ่า
ประเภทนั้นๆ ของแต่ละบุคคล
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2   ปัญญาประดิษฐ์ข้ันกลาง (เป็นการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 
ในการวิเคราะห์เฉพาะเร่ือง)
อังกฤษ: ใช้ AI ตรวจจับ Fake News 
หนึ่งสิ่งที่สร้างปัญหาอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตตอนน้ี ก็คือการปล่อยข้อมูลเพื่อ
บิดเบือนข่าวสาร หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความวุ่นวายในสังคม เป็นที่รู้จัก
กันในชื่อว่า Fake News แปลตรงตัวว่า ข่าวลวง แต่เราสามารถแบ่งกลุ่มข่าว
ลวงย่อยได้อีก 6 ประเภท คือ
 1. Satire or Parody เสียดสีหรือตลก
 2. False Connection จับแพะชนแกะ
 3. Misleading ท�าให้เข้าใจผิู้ด
 4. False Context เน้ือหาผิู้ด
 5. Impostor บิดเบือนท่ีมา
 6. Manipulated การปลอมแปลงตัดต่อ
 7. Fabricated ป้ันน�้าเป็นตัว

รัฐบาลอังกฤษ ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองข่าวลวง  
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โดยประกาศเพ่ิมทักษะใหม่การแก้ปัญหา Fake News และ Confirmation Bias 
เข้าไปในหลักสูตรการเรียน รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐท่ี์จะ 
ใช้ตรวจสอบข่าวลวงด้วย 

รัฐบาลอังกฤษท�าการศึกษาด้านข้อมูลและข่าวปลอม เพ่ือน�าไปหารือกับบริษัท
ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Twitter และ Apple และได ้
เปิดตัวเทคโนโลยี AI ท่ีสามารถตรวจสอบข่าวปลอมเบ้ืองต้น ให้เจ้าหน้าท่ีผูู้้ดูแล
สามารถจัดการกับข่าวลวงได้รอบด้านขึ้น โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดไป
ยังคอมพิวเตอร์ หรือบนโทรศัพท์มือถือของตัวเองได้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานด้วยการใช้ทีมนักข่าว และนักวิเคราะห์ท่ีเป็นมนุษย์เพ่ือประเมินและ
ให้คะแนนความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ข่าว ซ่ึงเม่ือตรวจสอบแล้ว จะท�าการ 
ติดฉลาก เป็นสีเขียวหรือสีแดง เพ่ือให้ผูู้้ใช้งานสามารถรู้ตัวจากข่าวปลอมได้อย่าง 
ทันท่วงที บริษัทผูู้้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมท้ังหลาย 
ต่างก็ได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลอังกฤษ ในการรับผิู้ดชอบต่อข่าวลวงท่ีมีอยู่ใน 
พ้ืนท่ีรับผิู้ดชอบของตน อังกฤษมีความแน่วแน่ในการปราบปรามข่าวลวงจนถึงข้ัน 
ก่อต้ังแผู้นก Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) 
ข้ึนมา มีการคัดเลือกคณะกรรมการ เพ่ือติดตามเฝ้่าระวังโดยเฉพาะ

รัสเซีย: ใช้ Big Data และ AI รับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในขณะทีรั่ฐบาลทัว่โลกประสบปัญหากับผู้ลกระทบของ COVID-19 ทัง้เรือ่งการ
ห้ามเดินทาง และการเว้นระยะทางสังคม การสอดส่งจากภาครัฐก็ถูกต่อต้าน
จากประชาชน แต่ที่มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย รัฐบาลใช้เครือข่ายกล้องจดจ�า
ใบหน้า เพือ่ตดิตามกลุม่เสีย่ง เมอืงหลวงของรสัเซยี มเีครอืข่ายกล้องรกัษาความ
ปลอดภัยอยูป่ระมาณ 170,000 ตวั ตดิตัง้อยูต่ามถนน และสถานรีถไฟใต้ดินทัว่
เมอืง มกีารเชือ่มโยงเข้ากบัระบบปัญญาประดษิฐ์ ในช่วงแรกของการด�าเนนิงาน 
สามารถระบุตัวผูู้้ฝ่่าฝ่ืนข้อบังคับได้ประมาณสองร้อยคน

3   ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง (เป็นการใช้การบูณาการของปัญญาประดิษฐ์)
สหรัฐอเมริกา: ใช้การประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ในการวางแผนป้องกัน
ประเทศ ระบุจุดล่อแหลม และเปราะบาง
นายพลของสหรัฐฯ กล่าวว่า หากไม่มีปัญญาประดิษฐท่ีมีประสิทธิภาพ กองทัพ
ก็มีความเส่ียงท่ีจะแพ้สงครามในคร้ังต่อไป เน่ืองจากสงครามยุคหน้าเป็นการ 
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แข่งขันระหว่าง อัลกอริทึม ชัยชนะจะข้ึนอยูกั่บว่าใครมีอัลกอริทึมท่ีดีมากกว่ากัน  
ไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธยุโธปกรณ์มากกว่า เหมือนกับสงครามโลกคร้ังเก่า
 
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นสาขาเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็ว และมีผู้ลต่อความม่ันคง
ของชาติ ด้วยเหตุนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DOD) และประเทศอื่นๆ จึงต่าง
พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ส�าหรับฟังก์ชันทางทหารที่หลากหลายมากขึ้น

การวจัิยด้าน AI ของสหรฐัฯ เน้นพฒันาในด้านการรวบรวม และวเิคราะห์ข่าวกรอง 
ฅโลจิสติกส์ ปฏิบัติการไซเบอร์ การส่ังการและ การควบคุมยานพาหนะก่ึงอัตโนมัติ 
รวมถึงยานยนต์อิสระหลากหลายประเภท

AI ถูกน�ามาใช้ปฏิบัติการทางทหารใน อิรัก และซีเรีย แล้ว การด�าเนินการของ
รัฐสภามีศักยภาพพอท่ีจะก�าหนดรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป โดยการ
ตดัสนิใจด้านงบประมาณ และกฎหมายทีม่อีทิธพิลต่อการเตบิโตของการใช้งาน
เทคโนโลยี AI การป้องกัน AI ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญของ สหรัฐอเมริกา 
การน�า AI เชิงพาณิชย์เข้ามาใช้งาน ก็จ�าเป็นจะต้องท�าการปรับแต่งโปรแกรมให้
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือท่ีกองทัพจะได้น�าโปรแกรมไปใช้อย่างปลอดภัย

คู่แข่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในตลาด AI ก�าลังสร้างแรงกดดันให้สหรัฐฯ 
เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงนวัตกรรมการใช้งาน AI ทางทหาร จีน เป็นคู่แข่งชั้นน�าใน
เรื่องนี้ ที่ก�าหนดแผู้นขึ้นมาในปี 2017 ในการก้าวขึ้นเป็นผูู้้น�าระดับโลกด้าน AI 
ภายในปี 2030 ปัจจบุนั จนี เน้นการใช้ AI เป็นหลกัเพือ่ท�าการตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 
และมข้ีอมลูทีดี่มากข้ึน เช่นเดยีวกบัการพฒันายานยนต์ทางทหารทีห่ลากหลาย 
ซึ่ง รัสเซีย มีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ทางทหารของ จีน โดยจะเน้นหลักไปใน
เรื่องของหุ่นยนต์

จีน: ใช้การระบุตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อดูแลประชาชน
รัฐบาลจีนนัน้มกีารใช้กล้องวงจรปิดตรวจดคูวามเรยีบร้อยของเมอืง โดยตวัอย่าง
ความส�าเร็จแรกคือปี 2017 ท่ีต�ารวจสามารถตอบสนองต่อสัญญาญเตือนจาก
กล้องเฝ่้าระวังในสถานีรถไฟ มีการใส่ข้อมูลของผูู้้มีประวัติอาชญากรรม และผูู้้
เจ็บป่วยทางจิตเภท ผูู้้เคยใช้ยาเสพติด รวมไปถึงการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
สวัสดิการรัฐ เช่น เบี้ยคนชรา เป็นต้น 
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มีเมืองเทศบาล และจังหวัดท่ัวประเทศจีนอย่างน้อย 16 แห่ง เร่ิมใช้ระบบจดจ�า
ใบหน้า ท่ีสามารถสแกนประชากรท้ังประเทศได ้ถึง 1.4 พันล ้านคน 
โดยมีอัตราความแม่นย�าอยู่ท่ี 99.8% การเฝ้่าระวังการจดจ�าใบหน้าของจีนได้พิ
สูจน์แล้วว่าได้ผู้ลดีเยีย่ม ต�ารวจในเมืองหนานชางทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
สามารถค้นหา และจับกุมผูู้้ต้องสงสัยได้จากงานคอนเสิร์ต ท่ามกลางผูู้้ชม 
60,000 คนเม่ือต้นเดือนเมษายน 2018

ในต้นปี 2018 ต�ารวจจีนเริ่มใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แว่นตาจดจ�าใบหน้า ที่จะ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลท่ี และสามารถจับคู่บุคคลกับผูู้้ต้องสงสัยในคดีอาญาได้ 
แว่นตาดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถระบุตัวบุคคลท่ีต้องสงสัยว่ามีการ 
กระท�าผิู้ดต้ังแต่การละเมิดกฎจราจรไปจนถึงการก่ออาชญากรรม
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พร้อมที่จะเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรรัฐหรือยัง?
ข้อพิจารณาในการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้งาน มีหลายปัจจัยท่ีต้องน�ามาคิด  
ท้ังเหตุผู้ลด้านจริยธรรม ความปลอดภัยของ AI กฎหมาย และการบริหาร
  คณุภาพข้อมลู: ความส�าเรจ็ของโครงการ AI ขึน้อยูก่บัคุณภาพของข้อมลู 
  เป็นส�าคัญ
  ความยุติธรรม: ผูู้้ใช้ต้องผู้่านการฝ่ึกอบรมแบบจ�าลอง ซึ่งทดสอบด้วยชุด 
  ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้น�าระบบ AI ไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  และไม่มีอคติ
  ความรับผิดชอบ: พิจารณาว่าใครเป็นผูู้้รับผิู้ดชอบองค์ประกอบของ 
  ผู้ลลพัธ์และผูู้้ออกแบบกบัผูู้้ด�าเนนิการระบบ AI จะรบัผิู้ดชอบงานอย่างไร
  ความเป็นส่วนตัว: ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (Personal  
  Data Protection Act) 
  การอธิบายและความโปร่งใส: เพื่อให้ผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบได้ว่าแบบ 
  จ�าลอง AI ท�าการตัดสินใจขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
  ต้นทุน: พิจารณาว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการสร้าง ด�าเนินการ  
  และบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมถึงการฝ่ึกอบรมให้ความรู้แก ่
  พนักงาน

การท�าให้มั่นใจว่าการใช้ AI สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ AI สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลู
ส่วนบคุคล พ.ศ.2562 PDPA (Personal Data Protection Act) รวมถงึประเดน็
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจอตัโนมัต ิท่ีต้องมกีารปรกึษาผูู้้เชีย่วชาญด้านกฎหมาย
ด้วย การตัดสินใจอัตโนมัติในบริบทน้ี จะเป็นการตัดสินใจโดยปราศจากการ
แทรกแซงของมนุษย์ ซ่ึงมีผู้ลทางกฎหมาย หรือมีนัยส�าคัญในท�านองเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจทางออนไลน์เพื่อมอบทุนธุรกิจ

ประเมินว่า AI เป็นทางออกที่ถูกต้องหรือไม่
AI เป็นเพยีงเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยตัีวหน่ึงในการให้บรกิาร การออกแบบบรกิาร 
ใดๆ ล้วนเร่ิมต้นมาจากความต้องการของผูู้้ใช้ท้ังส้ิน หากคิดว่า AI คือตัวเลือก 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูู้้ใช้ได้ ก็จะต้องน�าข้อมูล  
และเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีต้องการใช้มาพิจารณา โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
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จะใช้ข้อมูลท่ีมีน�ามาสร้างโมเดล AI เพ่ือประเมินว่า AI จะสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผูู้้ใช้ได้หรือไม่ตามหลักการดังน้ี:
 มีข้อมูลที่ต้องการแม้ว่าจะมีการปลอมแปลงฝ่ังอยู่
 มีจริยธรรม และปลอดภัยในการใช้ข้อมูล-อ้างอิงถึง ธรรมาภิบาลข้อมูล 
 ภาครัฐ (Data Governance for Government) ของส�านักงานพัฒนา 
 รัฐบาลดจิทิลั
 มีข้อมูลที่เรียงล�าดับถูกต้องส�าหรับการเรียนรู้ของโมเดล AI
 งานมีขนาดใหญ่ และซ�้าซากพอที่มนุษย์จะหาทางลัดในการด�าเนินการ
 ให้ข้อมูลที่ทีมสามารถน�าไปใช้งานได้ แต่ต้องจ�าไว้ว่า AI ไม่ใช่ทางออก 
 อเนกประสงค์ AI ต่างจากมนุษย์ตรงที่ไม่สามารถอนุมานได้ และสามารถ 
 ผู้ลิตผู้ลลัพธ์ตามข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ากับโมเดลเท่านั้น

พิจารณาสถานะข้อมูลปัจจุบัน
เพื่อให้แบบจ�าลอง AI ท�างานได้ จ�าเป็นจะต้องเข้าถึงชุดข้อมูลจ�านวนมาก และ
มีประเภทของข้อมูลที่เหมาะสม ต้องท�างานร่วมกับผูู้้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้าน
ข้อมลูอย่างนกัวทิยาศาสตร์ข้อมลู เพือ่ประเมนิสถานะของข้อมลูว่ามคีณุภาพสงู
เพียงพอส�าหรับ AI หรือไม่ ตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้:
 ความแม่นย�า
 ความสมบูรณ์
 เอกลักษณ์
 ทันเวลา
 ความถูกต้อง
 ความเพียงพอ
 ความเกี่ยวข้อง
 การเป็นตัวแทน
 ความมั่นคง

ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือซื้อ
การประเมินว่า AI จะช่วยตอบสนองความต้องการของผูู้ใ้ช้ได้หรือไม่ ให้พจิารณา
ว่าจะจัดหาเทคโนโลยีอย่างไร ควรก�าหนดกลยุทธ์การซ้ือในแบบเดียวกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ว่าจะสร้าง ซื้อ หรือใช้ซ�้า ก็ขึ้นอยู่กับข้อควรพิจารณาหลาย
ประการ รวมถึง:



กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ51

  ความต้องการน้ันไม่ซ�้ากับท่ีองค์กรมีอยู่ หรือสามารถใช้โปรแกรมท่ัวไป 
  จัดการได้
  เวลาวางจ�าหน่ายผู้ลิตภัณฑ์
  ข้อก�าหนดทางจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยี AI

สร้างโซลูชัน AI ภายในองค์กร
การสร้าง หรือดดัแปลงโมเดล AI ข้ึนเองภายในองค์กร เวลาท�าการตดัสินใจ ควร
ปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า:
  ทีมมีทักษะในการสร้างโมเดล AI ภายในองค์กรหรือไม่
  ทมีปฏบิติัภายในองค์กรมีทกัษะในการใช้งาน และบ�ารุงรกัษาโมเดล AI หรอืไม่

จัดหาโซลูชัน AI
ถ้าต้องการใช้งานโปรแกรม AI ทั่วๆ ไป เช่น Optical Character Recognition 
การซื้อผู้ลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเลยเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถ้าต้องการใช้งานด้วย
ความต้องการเฉพาะทาง นัน่หมายความว่าผูู้ผู้้ลติอาจต้องเริม่ต้นเขยีนโปรแกรม
จากศูนย์ หรือปรับเปลี่ยนโมเดล AI อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งก็ต้องมาพิจารณากัน
เป็นกรณีไป

Check List ประเมนิความพร้อมส�านกัเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (หน้า 33)
สามารถประเมินความพร้อมออกมาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. พร้อมที่จะเริ่มใช้งาน AI ในหน่วยงาน สามารถเริ่มได้ทันที หากตอบใช่  
   ในข้อ 1-8 
 2. มีความพร้อมใช้งาน AI ค่อนข้างมาก โดยเพิ่มความพร้อมในบางส่วน  
   หากตอบใช่ ในข้อ 1-6 
 3. มีความพร้อมใช้งาน AI แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายส่วน  
   หากตอบใช่ ในข้อ 1-3 
 4. ยังไม่พร้อมส�าหรับ AI หากตอบไม่ใช่ ในข้อ 1-3

จากแบบประเมินตนเองเพ่ือประเมินความพร้อมน้ัน จะเห็นได้ว่า หากหน่วยงา
นมีข้อมูลและมีการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานไว้แล้วจึงจะสามารถด�าเนินการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ได้ 



บทที่ 4

วิิธีีการสร้างระบบ AI



แนวทางและกระบวนการพััฒนาระบบ AI เบ้�องต้้น
แบ่งได้้เป็็น 7 ขั้ั�นต้อนหลักๆ ด้ังน้�

สรุป : บทที่ 4

“ในอนาคตเทคโนโลยีี AI จะก็็ต้องเป็็นอีก็หน่�ง “เครื่่�องมืือ” ที�จะมืาช่่วยีให้

เพิ่่�มืป็รื่ะสิิทธิิภาพิ่ก็ารื่ทำางานของคน”



“ในอนาคต เทคโนโลยีี AI จะเป็็นอีก็หน่�ง “เครื่่�องมืือ” ที�ช่่วยีเพิ่่�มืป็รื่ะสิิทธิิภาพิ่

ก็ารื่ทำางานของคน”

ในปัจจบุนั โลกของเราก�าลังก้าวเข้าสูย่คุดจิทิลั พฤตกิรรม และความคุ้นเคยของ
ผู้คนก�าลังเปลี่ยนแปลงไป จากเทคโนโลยีท่ีแทรกเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวัน 
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Internet ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ท�าให้เรา
สามารถส่ังเปิด-ปิดแอร์ด้วย Application บนสมาร์ทโฟนได้ การส่ังซ้ือสินค้า
ออนไลน์ระหว่างเดนิทางกลบับ้าน หรอืแม้แต่ข่าวการน�าหุน่ยนต์มาช่วยงานด้าน
อุตสาหกรรมที่เห็นอยู่เป็นประจ�า

ส่วนภาครัฐ เราได้เห็นความพยายามปรับปรุงระบบการท�างานของหน่วยงาน 
อย่างเช่น แนวคิดในการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Paperless หรือการเปลี่ยนระบบ
เอกสารต่างๆ ให้มาอยู่ในรูปแบบของเอกสารดิจิทัลแทน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้บริการ และการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐ

AI เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะเข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั และชวีติการท�างานมาก
ขึ้นเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่ิงที่เราควรท�าคือเรียนรู้ 
ท�าความเข้าใจ และปรับตัวไปพร้อมกับอนาคต

บททีผ่่านมา เราได้คาดการณ์กนัถึงอนาคตทีเ่ทคโนโลย ีAI จะเข้ามามผีลกระทบ
กบังานประเภทต่างๆ ซึง่แต่เดมิใช้คนท�างาน แต่ในอนาคตมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ
ถูกทดแทนด้วย AI กันบ้างแล้ว ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน

ในปัจจบุนั ไม่ว่าหน่วยงานหรอืองค์กรใดๆ ทัง้ภาครฐั และโดยเฉพาะเอกชน ต่าง
ก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี AI และพยายามที่จะน�า AI เข้ามาใช้งานให้เร็ว
ที่สุด
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สิ่งที่ตามมา คือความต้องการเทคโนโลยี AI ที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงความต้องการ
ตามกระแส แต่ยังขาดความเข้าใจลึกซึ้ง ในบทนี้ เราจะมาท�าความเข้าใจกันให้
ชัดเจนว่า AI คืออะไร จากนั้นเราจะมาดูว่าวิธีการสร้าง AI ขึ้นมาต้องมีขั้นตอน
อะไรบ้าง

แท้จริงแล้ว AI คืออะไร ท�ำไมตอนนี้ใครๆ ก็อยำกได้
AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ถ้าจะอธิบายแบบให้เข้าใจ
ง่ายๆ AI ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาขึ้นมาจากอัลกอริทึมของสมการ
ทางคณติศาสตร์ทีม่คีวามซบัซ้อน โดยมีจดุประสงค์ท่ีจะท�าให้คอมพวิเตอร์ หรอื
เครื่องจักรมีความฉลาดได้เท่าๆ กับคน
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แนวคดิของการท�า AI นัน้ไม่ใช่สิง่ทีเ่พิง่จะเกดิขึน้มาใหม่ แต่เป็นแนวคิดทีเ่กดิขึน้
ตั้งแต่ปี 1957 และถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ น�ามาสู่ค�าถามอีกข้อที่หลายคน
สงสัย คือท�าไม AI ถึงได้เป็นที่พูดถึงมากขึ้นในเวลานี้ เหตุผลหลักๆ มีอยู่ทั้งหมด 
3 ข้อด้วยกัน

1  โปรแกรม AI ฉลำดขึ้นกว่ำเดิมมำก
อย่างที่บอกเนื่องด้วย AI ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1957 เป็นเวลานานกว่า 60 ปี 
และมกีารแบ่งย่อยสาขาการพฒันาในหลายๆ ด้าน อาทเิช่น Natural Language 
Processing (NLP) สาขาหนึง่ของ AI ทีม่เีป้าหมายท�าให้คอมพวิเตอร์เข้าใจภาษา
ของคนได้ หรือ Computer Vision ที่มีเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลภาพ หรือวิดีโอ เพื่อแยกแยะ จดจ�า ท�าความเข้าใจในรูปแบบเดียว
กับที่สมองของคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ตามองเห็นได้
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“เวลาที�เรื่าได้ยีินคนพิู่ดถ่ง AI ในป็ัจจุบัน โดยีสิ่วนมืาก็จะหมืายีถ่ง

Machine Learning นั�นเอง”

นอกเหนือจากสาขาของ AI ที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้น อีกหนึ่งสาขาของ AI ที่มี
พฒันาการก้าวกระโดด เป็นสาเหตสุ�าคญัที ่AI ได้รบัความนยิมอยูใ่นตอนนี ้กคื็อ 
Machine Learning (ML)

Machine Learning เป็นแนวคดิในการพฒันาโปรแกรม หรอือลักอรทิมึส�าหรบั
การท�าให้คอมพวิเตอร์มีสามารถในการเรียนรู้ ความฉลาดในการคดิ การตัดสินใจ  
หรือจดจ�าส่ิงต่างๆ ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลท่ีเราป้อนให้ ปัจจุบัน Machine 
Learning ได้กลายมาเป็นรากฐานส�าหรับการพัฒนา AI ในแขนงต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีความฉลาดมากขึ้น

กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ57



2  เรำมีข้อมูล Digital จ�ำนวนมำก
อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่า AI จ�าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับปัจจุบันท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคของข้อมูลจ�านวนมหาศาล 
ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ หรือวิดีโอที่ถูกแชร์ขึ้นมาบนเว็บไซต์ บนโซเชียลมีเดีย
ทุกๆ วันจากทั่วทุกมุมโลก

3  เรำอยู่ในยุคของ Cloud
Cloud เป็นรูปแบบของบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ท�าให้เราสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ตั้งแต่การใช้งานทั่วๆ ไปอย่างเช่น Google Drive ที่
มีการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ไปจนถึง Cloud ส�าหรับการประมวลผล ที่
ท�าให้เราประมวลผลคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้ง่ายกว่าเม่ือก่อนมาก รวมไปถึง
ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนัเอง ทีม่ปีระสทิธิภาพในการประมวผล 
และหน่วยความจ�าทีส่งูมาก หากเทยีบกบัความสามารถของคอมพวิเตอร์ในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา

ด้วยเทคโนโลย ีณ ปัจจบุนัทีม่คีวามพร้อมในหลายๆ ด้าน ท�าให้เราเหน็การน�า
เทคโนโลย ีAI มาใช้งานมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกจิต่างๆ ดงันัน้ ภาค
รัฐเอง กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรับตวัให้พร้อมกับการมาถงึของ AI เพือ่ประโยชน์
ของประชาชนทัว่ไป และเพือ่การท�างานของบุคลากรในภาครฐัเองด้วย
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ควำมฉลำดของ AI ในปัจจุบัน
อย่างทีไ่ด้กล่าวถงึ ปัจจบุนัเรามคีวามพร้อมส�าหรบัการใช้งานเทคโนโลย ีAI แล้ว 
แต่ค�าถามคือ ตอนนี้ AI เก่งได้ขนาดไหนแล้ว? ลองมาดูตัวอย่างความสามารถ
หนึ่งของ AI อย่าง Computer Vision ที่เปรียบกับการท�าให้คอมพิวเตอร์มอง
เห็นได้กัน

การมองเหน็ของคน เป็นหนึง่ในความสามารถทีท่�าให้เรารบัรูส้ภาพแวดล้อมรอบ
ตัวโดยใช้ดวงตาของเราเป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก จากนั้นจึง
ส่งให้สมองประมวลผลว่าสิ่งท่ีตาเราก�าลังมองเห็นน้ันคืออะไร เร่ิมต้ังแต่ตอนที่
เป็นเด็กทารก เราอาจไม่ค่อยรู้จักสิ่งของต่างๆ รอบตัว แม้กระทั่งภาษา หรือ
ข้อความ แต่เนื่องจากคนเรามีความสามารถในการเรียนรู้ แยกแยะ และจดจ�า
สิ่งต่างๆ ได้เมื่อได้รับการสอน

ด้วยหลักการเดียวกันนี้ หากเราต้องการให้ AI ท�าสิ่งที่คล้ายๆกัน เราก็ต้องใช้ทั้ง
กล้องทีท่�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนดวงตา และกต้็องใช้ AI ประเภท Computer Vision 
มาท�าหน้าที่เหมือนกับสมองส่วนที่ท�าให้คนสามารถมองเห็น และเข้าใจภาพได้

ในปี 2016 Google ซ่ึงเป็นบรษิทัท่ีให้บรกิารด้านเทคโนโลยอีนัดบัต้นๆ ของโลก 
และเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีท�าการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี AI เพื่อน�ามาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ท�าการทดสอบประสิทธิภาพการท�างานของ AI ในด้านการมองเห็น 
และแยกแยะ (Image Recognition) โดยน�ามาเปรียบเทียบกับคน แสดงผล 
ออกมาเป็นกราฟด้านบน เราจะเห็นว่า AI ในปัจจุบัน มองเห็น และแยกแยะได้
แม่นย�ามากกว่าสายตาคนแล้ว

Source : Google IO Keynote 2017
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นอกจากความสามารถในการมองเห็น ปัจจุบันเรายังมีเทคโนโลยี AI ด้านอื่นๆ 
อีกมากมายท่ีมีประสิทธิภาพการท�างานสูงมาก อย่างไรก็ตาม ความฉลาดของ 
AI ยงัเป็นความฉลาดท่ีค่อนข้างเฉพาะด้านอยู ่กล่าวได้ว่าในตอนนี ้AI จะสามารถ
เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ และช่วยให้กระบวนการท�างานของคนมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะเลือกใช้ AI ให้เหมาะสมกับงานเป็นส�าคัญด้วย

ข้อมูล (ดิจิทัล) คืออะไร
การที่ชีวิตประจ�าของเรามีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นเวลาท�างานหรือในชีวิตประจ�าวัน พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ข้อมูลดิจิทัลในปริมาณมหาศาล และข้อมูลเหล่านี้เอง ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ
ส�าหรับการพัฒนา AI ขึ้นมา

แต่ค�าว่าข้อมลูดจิทิลัทีเ่ราก�าลงัพดูถงึอยูน่ี ้กม็อียูห่ลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์
เอกสารทั่วๆ ไป อย่างเช่น Word Excel PDF หรือข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 
(Database) รวมไปถึงไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม 
หากเราแยกประเภทของข้อมูล โดยอาศัยโครงสร้างของข้อมูลเป็นตัวแบ่ง จะมี
อยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

1  ข้อมูลที่มีโครงสร้ำง (Structured Data)
เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบโครงสร้างชัดเจน สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ทันที และมี
คุณลักษณะ (Attribute) ที่ระบุชัดเจน เช่น อายุ ที่เป็นตัวเลขธรรมดาๆ หรือ 
รหัสไปรษณีย์ ที่เขียนอยู่ในรูปแบบตัวเลขเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีความหมายใน
เชิงการค�านวณ แม้แต่ ช่ือคน ชื่อจังหวัด หรือสถิติตัวเลขต่างๆ ก็ถือเป็น 
Structured Data เช่นเดียวกัน
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ข้อมูลประเภทนี้มักจะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลเช่น ไฟล์ Excel ทั่วๆ 
ไป รวมถึงไฟล์ในฐานข้อมูล ลองดูตัวอย่างข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ถูกเก็บ
อยู่ในรูปแบบของตารางปรกติ และมีข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ประกอบอยู่ เช่น 
ล�าดับผู้ติดเชื้อ อายุ เพศ เป็นต้น

กรอบการท�างาน
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2  ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Data)
ข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลท่ีเราพบเห็นได้บ่อยท่ีสุด ข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ ไฟล์
รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง รวมไปถึงข้อความทั่วๆ ไปตามเว็บไซต์ ไปจนถึง
ข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์เอกสาร

แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะเร่ิมปรับเปล่ียน น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน  
ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษ และเปล่ียนมาจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบมี 
โครงสร้างมากข้ึน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีมีการจัดเก็บมาตลอดกย็งัเป็นข้อมลูแบบ
ไม่มีโครงสร้าง ท�าให้หลีกเล่ียงความซับซ้อนในการน�ามาใช้งานไม่ได้  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการน�าข้อมูลมาพัฒนาเป็น AI 

สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ IDC ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนระหว่างข้อมูลทั้ง 
2 ประเภท รวมถงึอตัราการการเพิม่ขึน้ของข้อมลูประเภท Unstructured Data 
ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนรวดเร็วกว่าอัตราการเพิ่มข้ึนของข้อมูลประเภท Struc-
tured Data อย่างมาก

Source : IDC
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กระบวนกำรพัฒนำโมเดล AI
เราได้อธบิายความหมายของเทคโนโลย ีAI จนถงึความส�าคัญของข้อมลูทีต้่องใช้
พัฒนา AI กันไปแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจะมาท�าความเข้าใจกันว่า การสร้าง AI ขึ้น
มาจริงๆ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขั้นตอนเหล่าน้ี เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น 
เนื่องจากในการพัฒนาระบบจริงนั้น อาจจะขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกระบวนการพัฒนาระบบ AI นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 7 
ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1  ท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ (Problem Understanding)
การท�าความเข้าใจปัญหา หรือลักษณะงานที่น�าไปสู่ความต้องการใช้โปรแกรม 
AI เป็นขัน้ตอนแรกของการพฒันาระบบ เนือ่งจาก AI นัน้ยงัมคีวามฉลาดเฉพาะ
ทาง การท�าความเข้าใจปัญหา และการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
ด้วย AI จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

จากตวัอย่างข้างต้น เราคาดเดาได้ว่าแอปพลเิคชนัดงักล่าว มทีีม่าจากปัญหาของ
ประชาชนที่เวลาจะค้นหาข้อมูลพืชผักสมุนไพรสักชนิดหนึ่ง แล้วท�าได้ค่อนข้าง
ยาก เช่น ถ้าเราเจอต้นไม้ที่ไม่รู้จักโตขึน้มาในบรเิวณบ้าน หรือแม้แต่ต้นไม้ที่วาง
ขายอยู่ตามร้านค้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ชนิดดังกล่าว เป็นต้นไม้ หรือ
สมุนไพรชนิดใด มีประโยชน์ หรือโทษอย่างไร เพราะเรายังไม่รู้แม้แต่ชื่อในการ
จะไปเร่ิมต้นค้นข้อมลูต่อได้เลย จากปัญหาดงักล่าว กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก จึงได้น�าเทคโนโลยี AI ในการจดจ�ารูปร่างหน้าตาของ
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สมนุไพรมาพัฒนาเป็นแอปพลเิคชัน ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถดาวน์โหลดค้นหา
ข้อมูล หรือน�าไปเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

2  กำรรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
AI ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยการเลียนแบบความสามารถในการเรียนรู้ และก็เช่น
เดียวกันกับคน การที่คนเราจะมีความสามารถในการท�าส่ิงใดส่ิงหน่ึงขึ้นมา ก็
ต้องเริม่จากการเรยีนรูเ้ป็นอนัดบัแรก และเมือ่ผ่านการเรยีนรูท้ีม่ากพอ เรากจ็ะ
มีความช�านาญมากขึ้น ดังนั้น สิ่งส�าคัญในการพัฒนาระบบ AI ให้มีความฉลาด 
และความสามารถในการท�าส่ิงใดๆ ส�าคัญที่สุดก็คือ “ข้อมูล” น้ันมีมากพอ
ส�าหรับให้ AI น�าไปใช้เรียนรู้หรือไม่

ในขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู เราต้องเริม่ตัง้แต่การวางแผนคัดเลือกข้อมลูที่
เหมาะสม ก่อนจะเร่ิมต้นรวบรวมข้อมูลจริงๆ ยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน Herb 
ID การจะสอนให้ AI รูจ้กัแยกแยะสมนุไพรอย่างแม่นย�าได้นัน้ เรากต้็องคดิ และ
วางแผนก่อน เช่น

 1) ความหลากหลายของข้อมูลสมุนไพรท่ีเราต้องการให้ AI เรียนรู้นั้น 
   มีทั้งหมดกี่ชนิด กี่ประเภท จะอ้างอิงจากที่ไหน

 2) แหล่งข้อมลูทีเ่ราจะน�ามาใช้ น�ามาจากทีไ่หน ข้อมลูจากแต่ละแหล่งทีเ่กบ็มา  
   มลีกัษณะเหมอืน หรอืแตกต่างกนัอย่างไร เช่น ถ้าหากเราสร้างข้อมลูขึน้ 
   มาใหม่ส�าหรบัการน�ามาใช้กับ AI นี ้เราก็จะได้ข้อมลูทีส่มบรูณ์ตรงตามความ 
   ต้องการ แต่ถ้าหากข้อมลูทีใ่ช้นัน้เป็นข้อมลูเก่า กจ็ะต้องมขีัน้ตอนจดัเตรยีม 
   ข้อมูลที่ยุ่งยากตามมา หลังขั้นตอนการรวบรวม
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 3) จ�านวนข้อมลูหรอืรปูภาพของสมนุไพรแต่ละชนดิ เพราะย่ิงจ�านวนข้อมลู  
   (รูปภาพ) สมุนไพรแต่ละชนิดมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่ง 
   แยกแยะ หรอืจดจ�าได้มากข้ึนเท่านัน้ เปรยีบเทยีบกบัการทีค่นเราจะรูจ้กัต้น 
   สมนุไพรซกัชนดิ เราก็ต้องเคยเหน็สมนุไพรดงักล่าวมาแล้วหลายๆ ต้น และ 
   หลายๆ มมุ ถึงจะสามารถแยกแยะสมนุไพรได้โดยช�านาญ

แม้ว่าเราจะมีอัลกอริทึมตั้งต้นส�าหรับ AI ที่ดีมากขนาดไหนก็ตาม แต่หากเรามี
ข้อมูลตั้งต้นที่ไม่เหมาะสม หรือมีจ�านวนข้อมูลที่น้อยเกินไปนั้น ก็มีความเป็นไป
ได้สูงที่เราจะได้ AI ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกมา เปรียบเสมือน เอาหนังสือเรียน
ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องไปสอนเด็ก แม้จะสอนเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดแค่ไหน เด็ก
ก็ย่อมถูกบิดเบือนความคิดไปกับข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
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3  การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
หลังจากคัดเลือก และรวบรวมข้อมูลส�าหรับการพัฒนาระบบ AI เสร็จแล้ว  
ข้ันตอนต่อมาคือการพิจารณาคุณภาพ แก้ไข และจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน 
สมบรูณ์ ส�าหรับการเรียนรู้ของ AI โดยปรกต ิข้ันตอนการจดัเตรียมข้อมลูจะเป็น 
ข้ันตอนท่ีใช้เวลานานท่ีสุด โดยการเตรียมข้อมูลจะข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูล 
ท่ีเรามี เช่น

 1) หากเราต้องการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาข้อความ แต่เอกสารดังกล่าว 
   อยูใ่นรปูแบบของไฟล์ PDF หรอืไฟล์รปูภาพจากการสแกน ซึง่เป็นวธิกีาร 
   เก็บข้อมูลเอกสารที่เรามักจะพบเห็นอยู่เสมอ ไฟล์ข้อมูลประเภทนี้จะไม่ 
   สามารถน�ามาใช้ได้ทันที ต้องมีขั้นตอนในการดึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ออก 
   มาก่อน อาจจะใช้วธีินัง่พมิพ์ข้อมลูออกมาใหม่ ซ่ึงต้องใช้เวลา และแรงงาน 
   อย่างมาก หรอือาจจะใช้โปรแกรมทีส่ามารถแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็น 
   ไฟล์ข้อความได้โดยอตัโนมตั ิด้วยอลักอรทิมึท่ีเรยีกว่า Optical Character  
   Recognition (OCR) แต่การแปลงแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ก็ยังมีข้อ 
   จ�ากัดอยู่ เช่น ความแม่นย�าในการแปลง หรือฟอร์แมทของไฟล์เอกสาร

ต้ัวอย่่างการแป็ลงภาพัถ่่าย่จากหนังสื้อ เป็็นขั้้อความด้้วย่ OCR ขั้อง Google Docs
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 2) หากข้อมูลท่ีเรารวบรวมเป็นรูปภาพ อย่างกรณีแอปพลิเคชัน Herb ID  
   ท่ีต้องใช้รูปสมุนไพร เรากต้็องมาพจิารณาลกัษณะของภาพว่ามคีวามสมบรูณ์  
   มีความละเอียดเพียงพอหรือไม่ เราอาจต้องปรับให้รูปภาพท้ังหมดอยูใ่น  
   Format เดียวกัน หรือปรับขนาด และความละเอียดของรูปให้เท่ากัน 
   ท้ังหมด เป็นต้น และสุดท้าย ก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละรูปภาพน้ันเป็นสมุนไพร 
   ประเภทไหน เพ่ือน�าไประบุป้าย (Label) ให้กับข้อมูลด้วย

 3) ส่วน Structured Data อย่าง ไฟล์ Excel หรอืข้อมลูใน Database เราจะ 
   พบปัญหาที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็น

    ข้อมลูทีผ่ดิรปูแบบ ยกตวัอย่าง การเก็บชือ่จงัหวดักรงุเทพฯ ทีอ่าจ 
    พบได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น กทม กทม. กรุงเทพ กรุงเทพ  
    กรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkok

    ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดหายไปบางส่วน หรือข้อมูลที่กรอกมาผิด

ในการจดัเตรยีมข้อมลู เราจะต้องแก้ไขข้อมูลทัง้หมดให้ถกูต้องครบถ้วนก่อน จงึ
จะน�าไปใช้พัฒนาระบบ AI ได้ หลังจากได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มาแล้ว โดยท่ัวไปเรา
จะต้องน�าข้อมูลมาแบ่งเป็น 3 ส่วน เพ่ือเตรียมไปใช้งานต่อดังน้ี

 1) ข้อมลูส�าหรบัการน�าไปสอนหรอื Train โมเดล AI ทีไ่ด้เลือกไว้ (Training Set)
 2) ข้อมูลส�าหรับการค้นหาตัวแปรของ AI เพื่อปรับปรุงให้โมเดลท�างานได ้
   อย่างมีประสิทธิภาพ (Validation Set)
 3) ข้อมูลส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลก่อนน�าไปใช้งานจริง 
   (Test Set)
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นอกจากการท�าให้ข้อมลูมคีวามสมบรูณ์แล้ว ในขัน้ตอนนีเ้ราจะต้องส�ารวจข้อมลู
ทั้งหมดด้วย เพื่อดูว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนั้นเพียงพอ และมีปริมาณ
ท่ีสมดุลกันหรือไม่ บางคร้ังเราอาจจ�าเป็นต้องตัดข้อมูลบางส่วนท่ีมากเกิน 
หรือไม่จ�าเป็นออกไป แม้กระท่ังย้อนกลับไปยังข้ันตอนการรวบรวมเพ่ือท�าการ 
คัดเลือก และหาข้อมูลเพ่ิมเติมอีกคร้ัง

4  กำรเลือก AI (Choosing AI)
ในขั้นตอนนี้เราต้องศึกษาถึงประเภทของ AI หรือชนิดของอัลกอริทึม เพื่อที่เรา
จะได้เลือกใช้ AI ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาของเรามากที่สุด เช่น หากเรามี
โจทย์ในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแยกแยะรูปภาพสมุนไพร เราก็จะต้องใช้ AI 
ที่วิเคราะห์แยกแยะ หรือจดจ�าภาพ (Computer Vision) ได้

ต้ัวอย่่างการนำา AI มาใช้้ต้ามความสืามารถ่
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5  กำรสอน AI ด้วยข้อมูล (Train)
หลงัจากทีเ่ราเลือกชนดิของ AI หรอือลักอรทิมึทีเ่หมาะสมได้แล้ว ขัน้ตอนต่อมา
จะเป็นการพัฒนา AI ให้เป็นโมเดล เพื่อใช้งานตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เราจะ
ป้อนข้อมูลที่เตรียมไว้ส�าหรับการสอน (Training Set) เข้าไป จากนั้นเราก็จะได้
โมเดล AI ขั้นต้นมา

และเนื่องจาก AI ทุกชนิด โดยแท้จริงแล้วก็คืออัลกอริทึม หรือโค้ดคอมพิวเตอร์
ที่แปลงมาจากสมการทางคณิตศาสตร์ การจะปรับปรุงโมเดลให้มีประสิทธิภาพ 
(Optimization) จึงท�าได้โดยการใช้ข้อมูล Validation Set มาทดสอบโมเดล
เพื่อหาค่าตัวแปร (Parameter) ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ AI ของเรานั่นเอง

6  กำรประเมินผลโมเดล (Evaluation)
เมือ่เราได้โมเดลมาแล้ว เราจะทดสอบการท�างานของโมเดลด้วยข้อมลู Test Set 
ที่ได้แบง่ไวเ้พื่อเป็นการวดัประสิทธภิาพของโมเดล ว่าจะท�างานเป็นอย่างไร กับ
ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

การทดสอบโมเดลกับข้อมลู Test Set ในข้ันตอนนี ้จะท�าให้เราได้รูป้ระสทิธิภาพ 
เช่น ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของโมเดล ก่อนที่เราจะน�าไปใช้งานจริง และ
หากประสิทธิภาพของโมเดลยังไม่ดีพอ เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และหา
แนวทางการแก้ไข ที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น
  หากปรมิาณข้อมลูทีไ่ด้จากขัน้ตอนรวบรวมข้อมลูมน้ีอยเกนิไป อาจจะต้อง 
  พิจารณาดูแนวทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติม

  ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่ยัง 
  ไม่ถูกต้อง หรือการแบ่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

  โมเดลที่ได้จากขั้นตอนการเลือก AI ยังไม่เหมาะสมกับปัญหาดังกล่าว  
  เนือ่งจาก AI ส�าหรบัการแก้ปัญหาแต่ละประเภทมีความสามารถแตกต่างกนั

หากเราสามารถวิเคราะห์ หรือคาดเดาสาเหตุท่ีท�าให้โมเดล AI ของเรายังไม่มี
ประสทิธภิาพ เราก็จะสามารถย้อนไปแก้ไขในขััน้ตอนทีเ่ป็นสาเหตน้ัุนได้ อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาที่เรามักจะพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ก็คือ
ปรมิาณข้อมลูส�าหรบัการน�ามาใช้พฒันาโมเดล AI ท่ีมน้ีอยเกนิไป และเป็นปัญหา
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ที่ไม่สามารถแก้ได้ในทันที จ�าเป็นต้องแก้ไขท่ีระบบการท�างานให้น�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น (Digital Transformation)

7  กำรน�ำระบบไปใช้งำนจริง (Deployment)
ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากได้โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพตามต้องการแล้ว เราก็น�า
โมเดล AI ดงักล่าวมาสร้าง “ระบบ” เพือ่น�าไปใช้งานจรงิ ซึง่สามารถท�าได้หลาย
รูปแบบ เช่น แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื หรอืการพฒันาออกมาเป็นเวบ็ไซต์ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน ซึ่งการพัฒนาระบบ และน�าไปใช้งานจริงนั้น 
เรายังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มจากผู้ใช้งานจริง เพื่อน�ามาพัฒนาโมเดลให้มีความ
แม่นย�ามากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

เทคโนโลยี Internet of Things เครื่องมือใหม่ส�ำหรับเก็บข้อมูล
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง คือ
เทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อที่ท�าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงส่ิงของธรรมดาทั่วไป
สามารถเช่ือมต่อกันอินเตอร์เน็ตได้ และผลลัพธ์ท่ีออกมาก็คือ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
(Smart Device) ท่ีช่วยให้ชีวิตประจ�าวันของเราสะดวกสบายมากข้ึน ความสามารถ 
หรือความฉลาด (Smart) ท่ีเทคโนโลยี IoT สามารถเพ่ิมให้กับส่ิงของต่างๆ 
(Things) จนกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) โดยท่ัวไป 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี

 1. ความสามารถในการควบคุมการท�างานของอุปกรณ์ผ่านอินเตอร์เน็ต  
  ยกตัวอย่าง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านรุ่นใหม่ๆ ท่ีเราสามารถ 
  ควบคุมการเปิด-ปิดได้โดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

 2. ความสามารถส�าคัญอีกอย่างของ IoT ก็คือ การรับค่าข้อมูลต่างๆ  
  ในสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์ (Sensor) ท่ีติดอยู ่ กับอุปกรณ์  
  ยกตัวอย่างเช่น ค่า PM 2.5 ในอากาศท่ีวัดโดยเคร่ืองกรองอากาศ  
  แม้กระท่ังภาพถ่าย หรือวิดีโอจากกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ 
  อินเตอร์เน็ตได้
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และด้วยความสามารถในการรับ-ส่งค่าข้อมูลของอุปกรณ์ IoT น้ีเอง ท�าให้เรา 
สามารถใช้อุปกรณ์ IoT เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือป้อนให้กับ AI  
ได้ตลอดเวลา รวมถึงการท�าหน้าท่ีเป็นแขนขาจากค�าส่ังของ AI ในการท�าส่ิง 
ต่างๆ ด้วย 

โดยจะเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ AI ได้จากโครงการ 
ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะของ เมืองพิตต์สเบิร ์ก (Pittsburgh)  
สหรัฐอเมริกา ท่ีได้พูดถีงไปในบทท่ี 2 โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยี IoT เพ่ือ 
พัฒนากล้องวงจรปิดจากแยกจราจรหลายๆ แห่งให้ส่งข้อมูลผ่าน Internet มายงั 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรม AI คอยประมวลผล และส่ังการผ่าน Internet เพ่ือ 
ส่งสัญญาณไฟเขียว ไฟแดง บริเวณแยกให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

“ถ้า AI คือสิมือง, IoT ก็็คือรื่่างก็ายี”

ป็รื่ะโยีคหน่�งจาก็บทความืของ Maciej Kranz (ผูู้้บรื่ิหารื่จาก็ Cisco 

ที�เขียีนหนังสิือขายีดีช่ื�อ Building the Internet of Things) 

ในนิตยีสิารื่ EE Times
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บทที่ 5

วิิธีีเริ่มท�าโครงการปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence: AI) ส�าหรับภาครัฐ



เจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลากรของทางภาครฐั มกัหนไีม่พ้นเรือ่งทีจ่ะต้องท�า TOR เพือ่
จัดจ้าง หรือจัดซื้อระบบท่ีใช้ส�าหรับงานของหน่วยงาน หรือให้บริการ 
ประชาชน และมกัพบปัญหาในขัน้ตอนการท�า TOR โดยเฉพาะระบบทีไ่ม่เคยท�า 
หรือเรื่องใหม่ ๆ อย่างหนึ่งคือ รายละเอียดทางเทคนิค หรือจะกล่าวได้ว่า เรื่อง 
AI คือเรื่องใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องใหม่นี้ควรเริ่มจากอะไรดี? ในบทนี้ 
จะเล่าถงึการใช้ CANVAS เพือ่ให้สามารถถาม-ตอบด้วยตวัเอง เพือ่ให้ได้บทสรปุ 
และน�าไปใช้ใน TOR ได้โดยท่ีการถาม-ตอบตาม CANVAS จะช่วยให้สามารถท�า
เรื่อง AI ได้อย่างถูกทาง

เขั้้ย่น TOR มาเป็็นร้อย่ 

แต่เขียนเรื่องที่รู้น้อยหน้าจ๋อยทุกที!

สรุป : บทที่ 5

บทที�ผู้่านมืาเรื่าพิู่ดถ่ง 

Model CANVAS ที�เป็็นตัวช่่วยีให้

ก็ารื่ตัดสิินใจทำาโครื่งก็ารื่ AI เป็็น

เรื่ื�องง่ายีข่้น คำาถามืที�ผูุ้ดข่้นต่อมืาคือ 

แล้ว CANVAS ช่วยอะไรได้จริงหรือไม่? 
บทที� 5 นี้ จะเป็็นข้อพิ่ิสิูจน์ว่า CANVAS 

คือตัวช่่วยีที�มืีป็รื่ะสิิทธิิภาพิ่สิำาหรื่ับ

ก็ารื่พิ่ิจารื่ณาโครื่งก็ารื่นำาเทคโนโลยีี AI 

มืาใช่้งาน
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การท�าข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term Of Reference) ซึ่งเป็นปัญหากังวลใจ 
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ในการท�าข้อก�าหนดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ AI

การทำาขั้้อกำาหนด้คุณสืมบัต้ิทางเทคนิค และต้ัวอย่่าง



กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ75

ปัญหาน่าเบื่ออย่างหน่ึงท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมักพบเจอ คือการท�าข้อก�าหนด 
คณุสมบติัของโครงการ หรอืทีเ่ราเรียกสัน้ๆ ว่า TOR หรือ Term of Reference 
ที่เจอกันทุกครั้งเป็นต้องหลุดปากมาค�าแรกเลยว่า จะเริ่มยังไงดี? จะเอาอะไร 
มาเขียนดีถึงจะเหมาะสม? เป็นเรื่องที่รู้จุดเริ่มต้น แต่ไม่รู้ทางไปต่อ  

บททีผ่่านมาเราพดูถึง Model CANVAS ทีเ่ป็นตวัช่วยให้การตดัสนิใจท�าโครงการ 
AI เป็นเร่ืองง่ายข้ึน ค�าถามท่ีผุดข้ึนต่อมาคือ แล้ว CANVAS ช่วยอะไรได้จริงหรือไม่?  
บทท่ี 5 น้ีจะเป็นข้อพิสูจน์ว่า CANVAS คือตัวช่วยท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับ 
การพิจารณาโครงการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้งาน

ส่วนแนวทางการท�า Model CANVAS หากท�าเป็นขัน้เป็นตอน อาจดมูแีบบแผน 
มากเกนิไป เราจงึจะใช้วธิใีช้ยกตวัอย่างข้อก�าหนดคณุสมบตัขิองโครงการแทนการ 
อธิบายแต่ละจุดแบบเดิม เพื่อให้เข้าใจว่า CANVAS มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร 
ด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า
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ต้ัวอย่่างการใช้้เคร้่องม้อ CANVAS และต้ัวอย่่างการทำาขั้้อกำาหนด้ขั้องผู้ว่าจ้าง

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(OCPB Complaint) เดมิอยูแ่ล้ว ระบบเป็นลกัษณะรบัการแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์  
ที่ผู้บริโภคสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีการเชื่อม 
ข้อมลูบคุคลของกรมการปกครอง เข้ากบัข้อมลูการรบั และการส่งเรือ่งร้องทกุข์
กบั สพธอ. กสทช. และศนูย์บรกิารประชาชน (GCC1111) ระบบเริม่ใช้งานตัง้แต่ 
ปี 2555 จนถงึปัจจบุนั แม้จะท�างานได้ด ีแต่ยงัมบีางจดุของกระบวนการทีส่ามารถ 
เพิม่ประสทิธภิาพได้ เช่น การวเิคราะห์ และการคดัแยกกลุ่มเรือ่งร้องเรยีน ทีท่าง 
สคบ. พิจารณาที่จะน�าระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานแทนการใช้บุคลากร 
เพือ่ช่วยให้กระบวนการคดัแยกกลุม่ข้อมลูเรือ่งราวร้องทกุข์ หรอืส่งต่อเรือ่งร้อง
เรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รวดเร็วมากข้ึน น่ีจึงเป็นท่ีมาของการน�าเคร่ืองมือ  
CANVAS เข้าช่วยตัดสินใจน่ันเอง

จากตาราง Model CANVAS จะเหน็ว่ามช่ีองให้กรอกข้อมลูค่อนข้างเยอะ และ 
ผู้ใช้งานใหม่ก็อาจสับสนว่าควรเร่ิมอย่างไรดี มาดูกันว่าในแต่ละหัวข้อ เราควรจะ 
น�าข้อมูลอะไรใส่ลงไปบ้างเพ่ือให้แบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ และน�าไปใช้งานต่อได้

ต้ัวอย่่าง



กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ77

 Opportunity หมายถึงสิ่งท่ีตั้งใจจะท�า หรือตรวจเจอปัญหาแล้วอยากจะ
แก้ไขอะไรบ้าง จากตัวอย่างของ สคบ. ช่องนี้คือสิ่งที่พบปัญหา แล้วอยากใช้ AI 
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น

จะสงัเกตได้ว่า ข้อมลูในช่องนี ้จะเชือ่มโยงกบัหวัข้อ “วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิ 
โครงการ” ของ TOR ส�าหรับ AI ในตัวอย่างที่ยกมานั่นเอง

 Users หมายถงึ ผูท้ีต้่องการให้ระบบสามารถตดัสินใจแทนได้ เช่น เจ้าหน้าที ่
ประชาชน เป็นต้น จากตัวอย่างของ สคบ. เราสามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

Opportunity:  Why do it?

Users: Who needs it?

2

1



78AI GOVERNMENT FRAMEWORK

การกรอกข้อมลูในหวัข้อ Users จะเชือ่มโยงกับหวัข้อ “ขอบเขตของโครงการ” ใน
บางส่วน ซึง่ต้องเขยีนขอบเขตอืน่ๆ ใน TOR เพิม่เติมอกีที

 Strategy หมายถึง บริการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานได้อย่างไร มี
อะไรที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์จากการบริการที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น บริการรับเรื่อง 
ร้องเรียน พบว่าการวิเคราะห์กลุ่มการร้องเรียน ใช้เวลาในการด�าเนินการเป็น
เวลานาน หรือใช้เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์จ�านวนมาก หากใช้ AI เข้ามาช่วย
ด�าเนินการ จะท�าให้กระบวนการร้องเรียนถูกด�าเนินการเพ่ือเข้ากระบวนการ
ไกล่เกลี่ยได้รวดเร็วขึ้น จากตัวอย่างของ สคบ. สามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

การกรอกข้อมูลใน Strategy ตามตัวอย่างจะไปเชื่อมโยงกับหัวข้อ “ความเป็น
มาของโครงการ” บางส่วน หากเขียนได้อย่างละเอียดแบบตัวอย่าง จะสามารถ 
เชื่อมโยงกับหัวข้อ “ขอบเขตการด�าเนินโครงการ” ได้ในบางส่วนด้วย

3

Strategy: Why us? 



กรอบการท�างาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ79

 Policy and Process หมายถึง นโยบาย หรือกระบวนการอะไรที่มีความ 
จ�าเป็นต่อการด�าเนินโครงการบ้าง หากมองถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ์
ของชาต ิจะมหัีวข้อการบรกิารประชาชน และประสทิธิภาพของภาครฐัทีส่ามารถ 
อ้างอิงถึงได้

4

ป็ระเด้็นการบริการป็ระช้าช้นและป็ระสืิทธิภาพัภาครัฐ
ก็ารื่ป็รื่ับสิมืดุลและพิ่ัฒนารื่ะบบก็ารื่บรื่ิหารื่จัดก็ารื่ภาครื่ัฐเป็็นทั้งเป็้าหมืายีและเครื่ื�องมืือ

ก็ลไก็ ในก็ารื่รื่องรื่ับก็ารื่ขับเคลื�อนของยีุทธิศาสิตรื่์ช่าติด้านอื�นๆ ให้สิามืารื่ถดำาเนินก็ารื่

จนบรื่รื่ลุเป็้าหมืายีและ วิสิัยีทัศน์ที�วางไว้ ดังนั้นแผู้นแมื่บทภายีใต้ยีุทธิศาสิตรื่์ช่าติ 

ป็รื่ะเด็น ก็ารื่บรื่ิก็ารื่ป็รื่ะช่าช่นและป็รื่ะสิิทธิิภาพิ่ ภาครื่ัฐจ่งมืุ่งเน้นพิ่ัฒนารื่ะบบก็ารื่บรื่ิหารื่

จัดก็ารื่ภาครื่ัฐให้มืีความืทันสิมืัยี มืีขนาดเหมืาะสิมืก็ับภารื่ก็ิจ มืีสิมืรื่รื่ถนะสิูง ตอบสินอง

ป็ัญหาความืต้องก็ารื่ของป็รื่ะช่าช่น และสินับสินุนให้เป็็นป็รื่ะเทศไทยี 4.0 ที�สิามืารื่ถก็้าวทัน

ความืเป็ลี�ยีนแป็ลง และพิ่ัฒนาได้อยี่างยีั�งยีืน ด้วยีหลัก็ก็ารื่ “ภาครื่ัฐของป็รื่ะช่าช่น เพิ่ื�อ

ป็รื่ะช่าช่นและป็รื่ะโยีช่น์สิ่วนรื่วมื”

ทั้งนี้ เพิ่ื�อให้เป็็นไป็ตามืหลัก็ก็ารื่ข้างต้น แผู้นแมื่บทภายีใต้ยีุทธิศาสิตรื่์ช่าติฉบับนี้จ่งให้

ความืสิำาคัญก็ับ ความืพิ่่งพิ่อใจของป็รื่ะช่าช่นในคุณภาพิ่ก็ารื่ให้บรื่ิก็ารื่ของภาครื่ัฐ ซ่�งจะ

ต้องมืีไมื่น้อยีก็ว่ารื่้อยีละ 90 ภายีในช่่วงป็ี พิ่.ศ. 2561 - 2580 โดยีก็ารื่ป็รื่ะเมืิน

ความืพิ่่งพิ่อใจของป็รื่ะช่าช่นฯ ในป็ี พิ่.ศ. 2561 พิ่บว่าป็รื่ะช่าช่นช่าวไทยีมืีความืพิ่่งพิ่อใจ

ต่อก็ารื่ให้บรื่ิก็ารื่ของภาครื่ัฐรื่้อยีละ 84 ซ่�งพิ่ิจารื่ณาจาก็สิองป็ัจจัยีหลัก็ ได้แก็่

ความืพิ่่งพิ่อใจด้านก็รื่ะบวนก็ารื่ขั้นตอนในก็ารื่ให้บรื่ิก็ารื่ และด้านเจ้าหน้าที�ผูู้้ให้บรื่ิก็ารื่ 

อยี่างไรื่ก็็ตามื จะมืีก็ารื่ป็รื่ับเพิ่ิ�มืป็ัจจัยีในก็ารื่ให้บรื่ิก็ารื่เพิ่ื�อให้เก็ิดก็ารื่สิะท้อนความืพิ่่งพิ่อใจ

ของป็รื่ะช่าช่นได้อยี่างแท้จรื่ิง



80AI GOVERNMENT FRAMEWORK

แผู้นแมื่บทภายีใต้ยีุทธิศาสิตรื่์ช่าติ ป็รื่ะเด็น ก็ารื่บรื่ิก็ารื่ป็รื่ะช่าช่นและป็รื่ะสิิทธิิภาพิ่ภาครื่ัฐ

ป็รื่ะก็อบด้วยี ๕ แผู้นยี่อยี ได้แก็่

ก็ารื่พิ่ัฒนาบรื่ิก็ารื่ป็รื่ะช่าช่น เพิ่ื�อให้บรื่ิก็ารื่ภาครื่ัฐสิามืารื่ถอำานวยีความืสิะดวก็ป็รื่ะช่าช่นได้

อยี่างรื่วดเรื่็ว โป็รื่่งใสิ ให้เป็็นภาครื่ัฐของป็รื่ะช่าช่น และเป็็นไป็เพิ่ื�อป็รื่ะช่าช่นอยี่างแท้จรื่ิง จาก็

ก็ารื่นำาเทคโนโลยีีดิจิทัล และนวัตก็รื่รื่มืมืาป็รื่ะยีุก็ต์ใช่้ในก็ารื่ให้บรื่ิก็ารื่ป็รื่ะช่าช่น โดยีมืีเป็้า

หมืายีและตัวช่ี้วัด ดังนี้

งานบรื่ิก็ารื่ภาครื่ัฐที�ป็รื่ับเป็ลี�ยีนเป็็นดิจิทัลเพิ่ิ�มืข่้น

สิัดสิ่วนความืสิำาเรื่็จของก็รื่ะบวนก็ารื่ที�ได้รื่ับก็ารื่ป็รื่ับเป็ลี�ยีนให้เป็็นดิจิทัล

ป็ี 61 - 65

รื่้อยีละ

100
2,180 

ก็รื่ะบวนงาน

ป็ี 66 - 70

รื่้อยีละ

100
5,360

ก็รื่ะบวนงาน

ป็ี 71 - 75

รื่้อยีละ

100

ป็ี 76 - 80

รื่้อยีละ

100

ภาพที่ 1 ยุทธีศาสตร์ชาติ เล่ม “สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธีศาสตร์ชาติ” หน้า 85/100

Policy and Process: What else must change?

ซึ่งมีการพัฒนาบริการประชาชน เป็น 1 ใน 5 แผนย่อย ส�าหรับแผนแม่บท 
ยทุธศาสตร์ชาต ิเป็นงานบรกิารภาครฐัทีป่รบัเปลีย่นการบรกิารเป็นระบบดจิทิลั 
โดยการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้กระบวนงานเกิดความรวดเร็ว สร้างความ 
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ จากตัวอย่างของ สคบ. สามารถ 
กรอกข้อมูลได้ดังนี้
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Solution: What is it?

การกรอกข้อมูล Policy and Process หากกรอกได้อย่างละเอียด อาจยกไปใช้
ในส่วนของ ขอบเขตการด�าเนนิโครงการหรอืข้อคณุสมบตัทิางเทคนคิทีต้่องท�าได้
บางส่วน

 Solutions หมายถึง ท�าอะไร? เพื่อแก้ไขปัญหาอะไร? สิ่งที่จะท�า ท�าเพื่อ
แก้ไขอะไรบ้าง? ซึง่การกรอกข้อมลูลงเป็นเรือ่งทีย่าก ลองดตูวัอย่างว่าต้องกรอกอะไร
บ้าง

ช่องนีส้�าคญัมากเพราะหากเทยีบกบั TOR แล้ว ช่องนีคื้อส่ิงทีก่�าหนดให้ผู้รบัจ้าง 
ต้องท�าให้ AI ด�าเนนิการตามทีก่ระบวนการของเจ้าหน้าทีภ่าครฐัต้องการ กล่าว
ง่ายๆ คือให้ AI ท�างานแทนเจ้าหน้าที่ ถือเป็นปัจจัยหลักในการตรวจรับงาน

 Data หมายถึง ข้อมูลน�าเข้า หรือข้อมูลที่ต้องการให้ AI ใช้ในการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ซ่ึงต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางอะไรเข้ามา เช่น 
ผ่านช่องทาง Call Center ของ สคบ. ผ่านช่องทาง Internet หรือแม้แต่การ 
เดนิทางเข้ามาร้องเรยีนด้วยตนเอง เป็นต้น เพือ่ให้มคีวามสมบรูณ์ครบถ้วนท�าให้ 
เทคโนโลยี AI สามารถตัดสินใจว่าแบ่งกลุ่ม และจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่
รับข้อร้องเรียนไว้ที่ใด ข้อมูลที่ด�าเนินการจัดเก็บท�าอย่างไร จัดล�าดับช้ันความ
ลับอย่างไร หรือมีการจัดส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีใด ลองดูตาม 
ตัวอย่าง

5

6
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จะสังเกตได้ว่ามีเพียงข้อมูลเรื่องการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็น 
ข้อมูลที่ต้องน�ามาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ หรือส่งต่อ หากข้อมูลไม่เพียงพอก็ย้อน
กระบวนการใหม่ ในช่องน้ีเป็นข้อก�าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของ TOR ได ้
บางส่วน หากมีข้อมูลอื่นๆ ท่ีมากกว่าน้ี อาจต้องท�าเป็นข้อก�าหนดให้ AI ท�า 
Machine Learning เพิ่มเติมใน TOR ได้ แต่สิ่งที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  
คอืการจัดเกบ็ข้อมลูทีด่เูป็นเรือ่งง่ายๆ แต่การจัดเกบ็ในทีท่ีม่คีวามปลอดภยัด้าน 
ข้อมูล จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ได้มากขึ้น เช่น Government Cloud ซึ่ง
การจัดท�า TOR ส�าหรับ Government Cloud สามารถดูตัวอย่างได้หัวข้อที่จะ
กล่าวถัดไป

 Transfer Learning หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ที่ท�าให้กระบวนการใดๆ 
เกดิขึน้ ตามตวัอย่างของ สคบ. คอืการร่วมมอืกบัทมีพฒันาระบบ ว่าจะปรบัเปลีย่น 
กระบวนการเพื่อรองรับการใช้ AI ได้อย่างไร ผลส�าเร็จวัดด้วยอะไร? มีการ 
บันทึกความถูกต้องของ AI เพื่อแก้ไขระบบอย่างไร? และถ้ามีประเด็นที่ AI ไม่
สามารถจัดการให้ส�าเร็จได้ เจ้าหน้าที่จะต้องด�าเนินการต่ออย่างไรบ้าง

7

Data: What are the model inputs?

Transfer Learning:  How will we build it?
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หัวข้อนี้ จะพบใน TOR บ้างเป็นบางครั้ง ในส่วนของคุณสมบัติทางเทคนิค หรือ
ในขอบเขตการด�าเนินการ แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะน�าไปใช้กับ TOR ได้ แต่ควร
บันทึกไว้ เพื่อจะได้น�ามาใช้ในช่วงแรกของการทดลองใช้ AI ซึ่งยังมีความผิด
พลาดเกิดขึ้นได้ และจ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่แทนเหมือนเดิม โดยที่
กระบวนงานไม่เสียหาย

 Success Criteria หมายถึง เกณฑ์์วัดความส�าเร็จ อาจจะวัดผลการน�า 
เทคโนโลยี AI มาใช้เป็นช่วง โดยใช้ ปริมาณข้อมูล เวลาท่ีใช้ในการท�าการเรียนรู้ 
และความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับ มาเป็นปัจจัยในการวัด ลองดูตัวอย่างจาก 
สคบ. เพ่ือเป็นแนวทางการกรอกข้อมูล

8

Success Criteria: How will we know it works?
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จากตัวอย่างของ สคบ. จะเห็นว่าเมื่อเริ่มต้นด�าเนินโครงการ เกณฑ์์วัดความ
ส�าเร็จของการแบ่งกลุ่มเรื่องร้องเรียนจะอยู่ที่ 20%-30% เท่านั้น หลายคนอาจ 
มองว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไป แต่ความจริงแล้ว นี่คือเรื่องปกติในช่วงแรกของ
โครงการ ที่เกณฑ์์วัดความส�าเร็จควรจะวัดกันที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ข้อมลู ระยะเวลาด�าเนนิการ และความถูกต้องของตัวโปรแกรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกบั 
AI ก่อนแล้วค่อยเพิม่จ�านวนข้อมลู เพือ่หาจดุสมดลุในแต่ละช่วงของโครงการ ซึง่
เกณฑ์์ความถูกต้องจะเพิ่มไปทีละล�าดับขั้นของโครงการ

ข้อมูลท่ีกรอกใน Success Criteria ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีเป็นเกณฑ์์วัดความส�าเร็จ 
เพ่ิมเติมอีก แต่ในท่ีน้ีจะไม่ลงรายละเอียดมากนัก เน่ืองจากบางหัวข้อไม่ได้เก่ียวข้อง 
กับโครงการโดยตรง
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การทำาขั้้อกำาหนด้คุณสืมบัต้ิทางเทคนิค และต้ัวอย่่าง

หวัข้อทีแ่ล้ว เราได้แนะน�า Model CANVAS เพือ่ช่วยตดัสนิใจในการเลอืกใช้ AI 
กันแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจะมาต่อกันที่ การท�าข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term Of 
Reference) ซึ่งเป็นปัญหากังวลใจของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ในการท�าข้อ
ก�าหนดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ AI

จากรูป เราได้ท�าการจับคู่ข้อมูลท่ีกรอกลงใน Model CANVAS แล้ว ช่วยให ้
ท�างานได้ง่ายข้ึน
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เมื่อท�าการกรอกข้อมูลลงใน Model CANVAS แล้ว เราสามารถน�าข้อมูลมาใส่
ในข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้างได้ดังนี้

วัต้ถุ่ป็ระสืงค์ขั้องโครงการ

•  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพ มีบริการ 
  รับเร่ืองร้องทุกข์ด้านผู้บริโภคท่ีครอบคลุม และแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ 
  ด้วยความรวดเร็วภายในเวลาท่ีเหมาะสม
  เพ่ือพัฒนาระบบร้องทุกข์ให้ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของส�านักงาน 
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  เพ่ือให้ระบบร้องทุกข์มีข้อมูลท่ีเช่ีอมโยงกันในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ขั้อบเขั้ต้งานท้่ต้้องศึึกษาและการด้ำาเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องท�างานครอบคลุมท้ังโครงการ ท้ังด้านการศึกษา การพัฒนา การจัดหา  
และติดต้ังระบบต่างๆ รวมถงึการฝึึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
ของ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
 
ศึึกษำวิเครำะห์กระบวนกำรและรูปแบบของระบบ

  จัดท�ารายละเอียดแผนโครงการ (Project Plan) ข้ันตอนวิธีการด�าเนินงาน  
  พร้อมจัดท�าแผนปฏิิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับระยะเวลา 
  ด�าเนินการ จัดส่งให้ สคบ. ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
  ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการร้องทุกข์ผู้บริโภควิธีการเดิม เพ่ือน�ามาปรับ 
  เปล่ียนให้เป็นกระบวนการร้องทุกข์ผู้บริโภคโดยเทคโนโลยี AI พร้อมระบบ 
  ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรองรับการเปล่ียนแปลง 
  ในอนาคต
  ศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของการส่งต่อข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล  
  การตรวจสอบข้อมูล การแจ้งเตือน และการบริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบความปลอดภัย และระบบ 
  ความปลอดภัยของข้อมูล

ต้ัวอย่่างบางสื่วน

1

5

2
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พััฒนาระบบผู้ช้่วย่อัจฉริย่ะ Artificial Intelligence

  ศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ รวบรวมข้อมูล 
  ภายใน และภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ การพยากรณ์ เช่น  
  ข้อมูลผู้ถูกร้อง, ข้อมูลประเภทเร่ืองร้องทุกข์ จากน้ันน�าเสนอการศึกษาข้อมูล  
  และผลส�ารวจทีไ่ด้ท้ังหมด ให้ สคบ. พจิารณาคัดเลอืกข้อมลูในการท�าระบบ 
  ข้อมูลแบบอัจฉริยะ
•  สร้าง Machine Learning เพือ่ศึกษาและวิเคราะห์ Model ทีเ่หมาะสมกับ 
  การท�างานของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
•  น�าข้อมูลการร้องทุกข์มาวิเคราะห์ตามความต้องการ โดยใช้ Model ที่ได้ 
  จากการท�า Machine Learning มาใช้การพฒันา โดยฐานข้อมลูภายใน สคบ.  
  ต้องเชื่อมโยงกันได้ อาทิ ข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้อง, ข้อมูลผู้ประกอบ 
  การที่มีใบอนุญาต เป็นต้น และน�าเสนอแนวทางการท�า AI ของระบบร้อง 
  ทกุข์ผูบ้รโิภค เพือ่รองรบัการน�าข้อมลูมาใช้กบัระบบปัญญาประดิษฐ์ต่อไป
•  ระบบผูช่้วยอัจฉรยิะ AI ทีส่ามารถรองรบัการคัดกรองเรือ่งทีไ่ม่เข้าเงือ่นไข 
  ในการด�าเนนิเรือ่งร้องทกุข์ เช่น เอกสารไม่ครบ ระบบจะต้องส่ง SMS หรือ 
  อีเมล์แจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยอัตโนมัติ
•  ระบบผูช่้วยอจัฉรยิะ AI ทีส่ามารถคดักรองส่วนงานการแจ้งเบาะแส และส่ง 
  เรื่องต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้โดยอัตโนมัติ
•  ระบบผูช่้วยอจัฉรยิะ AI ทีส่ามารถคดักรองเร่ืองร้องทุกข์ทีไ่ม่อยูใ่นภาระกจิ 
  ของ สคบ. โดยสามารถแยกเรือ่งร้องทุกข์ตรงตามภาระกจิแต่ละหน่วยงาน 
  ได้โดยอัตโนมัติ
•  ระบบผูช่้วยอจัฉรยิะ AI ทีส่ามารถคดักรองเร่ืองร้องทุกข์เพือ่ส่งต่อให้หน่วยงาน 
  ภายในทีรั่บผดิชอบ และสามารถส่งต่อให้เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผิดชอบได้โดยอตัโนมตัิ
•  ระบบผูช่้วยอจัฉรยิะ AI ทีส่ามารถวเิคราะห์ และอพัเดตสถานะเรือ่งร้องทกุข์ 
  แต่ละขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้โดยอัตโนมัติ
•  ระบบผูช่้วยอจัฉรยิะ AI ทีส่ามารถแจ้งเตือนข้อมูลผูบ้รโิภคผ่านช่องทางของ  
  สคบ. เช่น Line, Chatbot สคบ. (พีป่กป้อง) หากผูบ้รโิภคอยูใ่กล้พ้ืนที ่หรอื 
  สถานที่ผู้ถูกร้องเรียนได้โดยอัตโนมัติ

4
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การใช้้บริการ Government Cloud 

  ผู้รับจ้างจะต้องน�าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาไปติดต้ังไว้ท่ี Cloud ของภาครัฐ  
  ผู้รับจ้างจะต้องวิเคราะห์คุณสมบัติทาง Hardware และ Software รวมถึง 
  จ�านวน Cloud Server ท่ีต้องใช้ในโครงการให้เหมาะสม เพ่ือให้ ส�านักงาน 
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท�าเร่ืองขอใช้บริการ Cloud กับหน่วยงาน 
  ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับจ้างต้องท�าการติดต้ัง ทดสอบ และท�าการแก้ไขระบบ 
  ส่วนท่ีบกพร่องจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้รับจ้างต้องเป็น 
  ผู้ประสานงานทางเทคนิค กับผู้ให้บริการ
  ผู้รับจ้างจะต้องส�ารองข้อมูลระบบท่ีพัฒนาข้ึน เป็นประจ�าอาทิตย์ละ 2 คร้ัง  
  เป็นอย่างน้อย

65
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74การต้ิด้ต้ั�ง และทด้สือบการใช้้งานระบบ

  ด�าเนินการติดตั้งบนระบบ Cloud ของภาครัฐ รวมถึงพื้นที่ส�าหรับ 
  การส�ารองระบบ และฐานข้อมูลของระบบในกรณีฉุกเฉิน
  ตดิตัง้ระบบ และน�าเข้าข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด เพือ่ให้ระบบพร้อมใช้งาน 
  ได้ทันทีหลังจากครบก�าหนดส่งมอบงาน
  ปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพ (Performance Tuning) และทดสอบ 
  ระบบให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการของ  
  ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หากเกิดปัญหา/ข้อบกพร่องใดๆ  
  จะต้องแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลาท่ีด�าเนินการจ้าง 
  และตลอดระยะเวลาบ�ารุงรักษาระบบ
  ตรวจสอบการเข้าถงึการใช้งานบนระบบ Cloud ภาครฐั หากมกีารใช้รหสัผ่าน  
  ให้ตัง้ค่ารหัสผ่านตามหลกัความปลอดภยัในการตัง้ค่ารหสัผ่าน และด�าเนนิการ 
  แก้ไขรหัสผ่านเพือ่ให้ผูด้แูลระบบของผูว่้าจ้างสามารถตัง้รหสัผ่านเองได้ใน 
  การดูแลระบบต่อไป
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บทที่ 6

บทสรุป



ในภาพรวมของการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาครัฐนั้นถือว่ามีการ
พฒันาและแต่ละภาคส่วนให้ความสนใจน�ามาประยุกต์ใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ให้กับการท�างานมากขึ้น แต่ส่วนที่ภาครัฐประเทศไทยยังขาดอยู่คือการวาง
กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติ รวมถึงขนาดการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน
ภาครัฐไทยนั้นยังไม่สูงนัก ถึงจะมีการเตรียมการด้านข้อมูลไว้ในระดับหนึ่งแล้ว 
แต่ยังขาดความพร้อมที่จะน�าไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม 

ต้ัวช้้�วัด้และ มิต้ิขั้องด้ัช้น้ความพัร้อม ด้้านป็ัญญาป็ระด้ิษฐ์
ภาครัฐ 

สรุป : บทที่ 6

กรอบการท�างาน
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จากวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้นั่นคือ การผลักดันการใช้งานปัญญา
ประดิษฐ์ในภาครัฐเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการภาครัฐ 
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ของปัญญา
ประดิษฐ์ส�าหรับรัฐบาลทั่วโลกมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม

จากบริษัทยาที่ใช้ AI เพื่อช่วยในการพัฒนายาและวิธีการรักษาใหม่ๆ ไปจนถึง
การใช้ AI เพื่อช่วยในการติดตามผู้ติดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือและข้อมูลต�าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ช่วยให้รัฐบาลจัดการกับการระบาดของโรค
และอาจมีบทบาทในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะตามมา

กรณีการใช้งานเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างบางส่วนท่ี AI สามารถช่วยรัฐบาลได้ต้ังแต่ก
ารดูแลสุขภาพไปจนถึงการศึกษา และการขนส่ง AI สามารถปรับปรุงการให้ 
บริการสาธารณะได้

แต่รัฐบาลจะวางต�าแหน่งตัวเองเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท่ีขับเคล่ือน 
ด้วย AI น้ีได้อย่างไร?

ในรายงานฉบับนี้ Oxford Insights และ International Research Develop-
ment Center (IDRC) ได้น�าเสนอผลการวจิยัของ Government AI Readiness 
Index เพือ่ตอบค�าถามนี ้ในการท�าซ�า้ครัง้ทีส่ามนี ้Government AI Readiness 
Index ได้จดัอนัดบัความสามารถของรฐับาลในการน�า AI มาใช้ในการให้บรกิาร
สาธารณะของตน โดยใช้ตัวบ่งชี้ 33 ตัวใน 10 มิติและท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือใน
การเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันของความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลในประเทศ
และภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญ 9 คนส�าหรับแต่ละภูมิภาค
ของโลกและ 25 โปรไฟล์ประเทศที่เฉพาะเจาะจง ในปีนี้ Oxford Insights ได้
รวมอยู่ในดัชนีย่อย AI ที่รับผิดชอบเป็นครั้งแรกเพื่อดูว่ารัฐบาลเปรียบเทียบใน
ประเด็นการใช้งานที่รับผิดชอบอย่างไร
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ผลของ Government AI Readiness Index ของ Oxford Insights  ในปี 2020 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ซึ่งจะพบว่าอันดับตกจากปี 2019 ในอันดับที่ 56 
มา 4 อันดับ เม่ือเทียบผลของประเทศไทยกับในภูมิภาคแล้ว ประเทศไทยถูกจัด 
อยู่ในอันดับกลางๆ ผ่านค่าเฉล่ียของท้ังโลกมาเล็กน้อย

ซ่ึงในปีน้ี ทางผู้จัด ได้ต้ังสมมุติฐาน ออกมาเป็น 3 ข้อ คือ  

  รัฐบาลมีความต้องการที่จะน�า AI มาประยุกค์ใช้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
  รัฐบาลต้องการเคร่ืองมือ AI ท่ีดีจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีเทคโนโลยี 
  เคร่ืองมือท่ีน�ามาใช้งานต้องถูกสร้างด้วยข้อมูลท่ีมีคุณภาพ รวมถึง 
  ต้องมีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งต่อคุณประโยชน ์
  และให้บริการประชาชน 

โดยในปี 2020 ใช้ 33 ตัวช้ีวัด ใน 10 มิติ 
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จากประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ท�าให้สามารถคาดการได้ถึง Digital 
Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่ก่อเกิด นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบ กับรปูแบบการท�างานเดมิในหมูเ่จ้าหน้าทีร่ฐั แต่หวัหน้าหน่วยงาน 
สามารถเตรียมตัวเพื่อลดขนาดของผลกระทบให้น้อยที่สุดได้ 

ประกำรแรก หน่วยงานควรให้ความรู้ ท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานบางอย่าง การส่ือสารที่ดีจะ
ช่วยลดความเครียดของพนักงาน เมื่อต้องผ่านการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี 

ประกำรท่ีสอง ผู้น�าด้านเทคโนโลยีของหน่วยงาน ควรประสานงานกับฝ่ึายการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวางแผนการ Re-Skill และ Up-Skill ให้ตรงกับ 
แนวโน้มของงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ประกำรทีส่ำม ผูบ้รหิารฝ่ึายทรพัยากรมนษุย์ สามารถมส่ีวนช่วยพนกังานรบัมอื
กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้น ให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ หรอืสร้างแหล่งเรยีนรูห้รอื โปรแกรมเพ่ือดแูลหลกัสูตรและส่ิงจงูใจในการ
เรยีนรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้โปรแกรมดงักล่าวสามารถเพิม่ทกัษะ
ของพนักงานราชการในวงกว้าง

เพราะในท่ีสุดแล้ว ถึงแม้ฝ่ึาย IT หรือทีมนวัตกรรมจะน�าเสนอเทคโนโลยี หรือ 
โปรแกรมใหม่ๆ ท่ีอาจจะมีหรือไม่มี AI เป็นส่วนประกอบ แต่บุคคลากรซ่ึงเป็น 
ผู้ใช้งานก็ยังต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีน้ันๆ

และถงึแม้เทคโนโลยแีละผูใ้ช้งานจะมคีวามพร้อมมากเพยีงใด แต่หัวใจของความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ก็ยังต้องเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงในหน่วย
งานที่จะต้องมีความเข้าใจและมองเห็นความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
นั่นเอง
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