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ค�ำนิยม
เทคโนโลยีหนึง่ ทีท่ กุ คนยอมรับว่า จะเข้ามาเปลีย่ นโฉมหน้าของสังคมมนุษย์อย่างมาก
คือ เทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์
สามารถเรียนรูเ้ ข้าใจ และท�ำงานทีม่ คี วามชาญฉลาดเหมือนมนุษย์ได้ดี หรือบาง
ครั้งดีกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถท�ำได้ ท�ำให้งานบางอย่างที่ซ�้ำซาก และต้อง
จัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างมหาศาล กลายเป็นงานอัตโนมัติ เราเริม่ เห็นสิง่ ต่างๆ
รอบตััวสามารถมองเห็็นเข้้าใจ ตอบสนอง หรืือคุุยกัับเราได้้มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
คอมพิิวเตอร์์ เริ่่�มจดจำำ�ใบหน้้าผู้ใ้� ช้้ได้้ ซอฟต์์แวร์์ต่า่ งๆ เริ่่�มเรีียนรู้้�และทำำ�นายนิิสัยั
หรือความต้องการของเราได้จากข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
กลายเป็็นสภาพแวดล้้อมที่่�อยู่่�ร่่วมและทำำ�งานกัับมนุุษย์์ในอนาคตอย่่างมาก
ทำำ�ให้้เราทำำ�งานได้้ดีขึ้้�ี น เร็็วขึ้้�น สะดวกขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันก็็สร้้างความวิิตกใน
การที่่�เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�จะเข้้ามาทดแทน ทำำ�ให้้คนบางกลุ่่�มลดบทบาทและความ
สำำ�คััญลง สิ่่�งเหล่่านี้้�ต้้องการการสื่่�อสาร ให้้สัังคมตระหนัักรู้้�ว่่าเทคโนโลยีีปััญญา
ประดิิษฐ์์คืืออะไร นำำ�ไปประยุุกต์์ได้้อย่่างไร และ เราควรจะปรัับตััวเข้้าสู่่�โลกแห่่ง
อนาคตที่่�ต้้องทำำ�งานร่่วมกัันกัับระบบปััญญาประดิิษฐ์์ได้้อย่่างไร โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการปรัับตััวของภาครััฐจะทำำ�อย่่างไรที่่�จะนำำ�เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ไปเพิ่่�ม
พลัังให้้สามารถบริิการประชาชนได้้ดีขึ้้�ี น เร็็วขึ้้�น ง่่ายขึ้้�น
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เป็็นเรื่่�องน่่ายิินดีีอย่่างมากที่่�ทาง สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั ได้้จัดั ทำำ�หนัังสืือ
เล่่มนี้้�ออกมา และได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�น่่าสนใจว่่าเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
คืืออะไร มีีความสามารถอย่่างไร สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์อย่่างไรโดยมุ่่�งเน้้นการ
ใช้้งานในภาครััฐ รวมทั้้�งให้้แนวคิิดในการเริ่่�มโครงการด้้านปััญญาประดิิษฐ์์
อย่่างเป็็นขั้้�นเป็็นตอน เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐมีีจุดุ เริ่่�มต้้นที่่�ดีีในการทำำ�ความเข้้าใจ
และนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เหล่่านี้้�ไปใช้้ หนัังสืือเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์อย่่างมาก
ในการเปลี่่�ยนผ่่านของ กระบวนการภาครััฐเข้้าสู่่�บริิการอัันชาญฉลาด เพื่่�อให้้
ตอบสนองการบริิหารงานและการบริิการประชาชนให้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น หนัังสืือได้้รวบรวม
ความต้้องการภาครััฐ ตััวอย่่างการใช้้งานเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�น่่าสนใจ
ทั้้�งในและต่่างประเทศ มาเขีียนในรููปแบบที่่�อ่่านง่่าย เพื่่�อให้้เข้้าถึึงคนจำำ�นวนมาก
ที่่�ไม่่ได้้มีพื้้�ี นฐานทางเทคนิิคมากนััก ได้้อ่า่ นอย่่างสนุุกสนาน
สุุดท้้ายนี้้�ต้อ้ งขอขอบคุุณทางสำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั และทีีมงานเป็็นอย่่างสููง
ที่่�ใช้้ความมานะพยายาม ที่่�จะให้้ความรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์กัับสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
และขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดรััฐบาลดิิจิิทััลที่่�ชาญฉลาดโดยประชาชนเพื่่�อประชาชนขึ้้�น
ในประเทศไทยของเราสืืบไป
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ค�ำนิยม
ทุุกวิิกฤตย่่อมมีีโอกาสเป็็นประโยคเตืือนใจที่่�ทุุกคนพึึงระลึึกถึึงเสมอเมื่่�อพบ
ปััญหา เพราะมัันเป็็นโอกาสดีีที่่�จะทำำ�ให้้สิ่่�งใหม่่ที่่�ดีีๆ เกิิดขึ้้�น
ช่วงปี คศ. 2019-2021 การอุบัติตัวของโควิด 19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่เกิด
ขึ้น ท่ามกลางกระแสดิจิทัล โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) ที่ก�ำลังรุ่ง
สุดๆ
ในวิกฤตนี้ เราจะเห็นโอกาสและทางเลือกมากมายที่เกิดจากเอไอ ที่กระตุ้นให้
เราทำำ�ความรู้้�จักั เรีียนรู้้�และทดลองใช้้มันั เพื่่�อเสริิมความสามารถของเราให้้ก้า้ วสู่่�
สัังคมดิิจิิทััลอย่่างชาญฉลาดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) เล็งเห็นโอกาสนี้ ในการน�ำความ
สามารถของ AI ไปท�ำให้การท�ำงานและด�ำเนินชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของคนไทยดีขึ้น
ทางส�ำนักงานฯ จึงพยายามกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้เข้าถึง AI และน�ำ AI มา
ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางานและให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วทันโลกและมี
ประสิทธิภาพ
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หนัังสืือ AI Government Framework กรอบการทํํางานปััญญาประดิิษฐ์์
ภาครััฐ เล่่มนี้้�นัับเป็็นมิิติิเริ่่�มที่่�สรุุปความหมาย หลัักการ วิิธีีการทำำ�งานของ AI
และตััวอย่่างการนำำ� AI ไปใช้้งาน ได้้อย่่างครอบคลุุม
หนังสือเล่มนี้มีคุณประโยชน์อย่างสูงที่รัฐบาล และ หน่วยงานภาครัฐ หรือแม้
กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือบุคคลทั่วไป สามารถน�ำไป
ศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวเตรียมความพร้อม และทดลองใช้งาน AI ด้วยตัวเองหรือ
ในหน่วยงานของตนได้
เมื่อแต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจคิดน�ำ AI ไปทดลองใช้ได้ ก็จะส่งผลดีเกิดเป็น
พลังช่วยขับเคลือ่ นสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั ทีช่ าญฉลาดซึง่ จะท�ำให้ประเทศเราขับเคลือ่ น
ก้าวไกลในระดับสากล เพื่อประเทศเราจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ปัญญาประดิษฐ์
จะเปลี่่�ยนโลกอย่่างไร

สรุป : บทที่ 1

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ประเทศไทยจะดีขึ้น
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมจะลดลง ความเสมอภาคจะมากขึ้น
ความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจจะเพิ่มขึ้น ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ความมั่นคงของชาติจะเข้มแข็ง ด้วยการป้องกัน และตรวจจับอัตโนมัติ
ศักยภาพคนจะถูกพัฒนาส่งเสริม
คนในชาติจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะพัฒนา และมีความสมดุล

“AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักร
และคอมพิิวเตอร์์ ด้้วยอััลกอริิทึึมและกลุ่่�มเครื่่�องมืือ
ทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถ
เลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น
จดจำำ� แยกแยะ ให้้เหตุุผล ตััดสิินใจ คาดการณ์์
สื่่�อสารกัับมนุุษย์์ เป็็นต้้น ในบางกรณีีอาจไปถึึงขั้้�น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส�ำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

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

ปี 2019 หนึง่ ในการระบาดครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติได้เกิดขึน้
และเป็็นอีีกครั้้�งที่่�การเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี AI กลัับมาเป็็นกระแสอย่่างกว้้างขวาง
อีีกครั้้�งในทุุกอุุตสาหกรรม การระบาดของโรค COVID-19 ส่่งผลกระทบหลาย
ด้้าน ทั้้�งธุุรกิิจ และการใช้้ชีีวิิตของประชาชน แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ก็็เป็็นตััวเร่่งให้้
ได้้ศึึกษา และพััฒนาเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์กัันมากขึ้้�น เพราะมนุุษย์์จำำ�เป็็น
ต้้องมีีเครื่่�องมืือที่่�จะใช้้รัับมืือกัับโรคระบาดอื่่�นๆ ซึ่่�งมีีแนวโน้้มร้้ายแรงยิ่่�งขึ้้�นใน
อนาคต วิิกฤตทางสุุขภาพครั้้�งนี้้�ส่่งผลต่่อเนื่่�องสู่่�วิิกฤตทางเศรษฐกิิจ และกำำ�ลััง
ขยายตััวเป็็นขนาดของวิิกฤตที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อนในประวััติิศาสตร์์มนุุษยชาติิ ส่่ง
ผลกระทบต่่อทุุกภููมิิภาค และทุุกประเทศทั่่�วโลก ในช่่วง 3 เดืือนแรกของการ
ระบาด ประเทศจีีน ประเทศที่่�ได้้ชื่่�อว่่ามีีความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจกลัับมีีตัวั เลข
การเจริิญเติิบโตของเศรษฐกิิจในไตรมาสแรกถดถอยลดลงถึึง 6.8% สููงสุุดเป็็น
ประวััติกิ ารณ์์ ส่่วนเศรษฐกิิจของสหภาพยุุโรป ก็็หดตััวสููงสุุดในรอบ 14 ปีีที่่�ผ่า่ นมา
ในบางประเทศเศรษฐกิิจหดตััวสููงมากถึึง 20% ส่่งผลกระทบเป็็นวงกว้้างต่่อวิิถีี
ชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�ของคนในชาติิอย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้ การระบาดครั้้�งนี้้� ให้้บทเรีียนสำำ�คััญ
กัับโลก ไม่่ว่่าจะเป็็นสุุขภาพหนึ่่�งเดีียว (One World One Health) ทุุกประเทศ
ต้้องบููรณาการข้้อมููลเพื่่�อร่่วมฝ่่าวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกััน การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�โลก
ดิิจิิทััล (Digital Transformation) ซึ่่�ง Covid-19 เป็็นจุุดสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการ
ปรัับตััวแบบก้้าวกระโดดของดิิจิทัิ ลั (Leapfrog Digitalization) เพื่่�อให้้การเชื่่�อม
โยงทางดิิจิิทััลเป็็นไปอย่่างสมบููรณ์์ สามารถผลัักดัันเศรษฐกิิจ และสัังคมให้้ไป
ต่่อได้้ในช่่วงเวลานี้้� ความยืืดหยุ่่�นของซััพพลายเชน (Supply Chain Resilience)
ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งบทเรีียนสำำ�คััญ การหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน ทำำ�ให้้แต่่ละหน่่วย
งานต้้องหาทางรัับมืือ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการจััดการแบบลีีน หรืือการกระจายความเสี่่�ยง
โดยเฉพาะการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั การลงทุุนทางสัังคม (Social Investment)
ให้้เป็็นการลงทุุนที่่�มุ่่�งประสงค์์ (Purposeful) ให้้เกิิดผลดีีแก่่สังั คม พร้้อมให้้ตรวจ
สอบ (Accountable) เอาใจใส่่ (Respectful) และมีีจริิยธรรม (Ethical) เพื่่�อ
รัับมืือกัับวิิกฤตและความเสี่่�ยงระดัับโลก
จากเหตุการณ์นี้ ปัญญาประดิษฐ์พิสูจน์แล้วว่าจะเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้
ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤติการณ์ระดับโลกในครั้งนี้ไปได้
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี

ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมจะลดลง ความเสมอภาคจะมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของเทคโนโลยี AI ประมวลผลออกมาเป็นข้อมูล
เชิงลึก เพิม่ ประสิทธิภาพงาน และเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้มากยิง่ ขึน้
ในช่วงการระบาดนี้ เราได้เห็นการเกิดขึน้ ของข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล นัน่ ตามมา
ด้วยความจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ และใช้งานเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ ให้เท่าทันโลก
เท่าทันรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงศูนย์รับผิดชอบด้านสุขภาพทั่วโลก มี
การแบ่งปันข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลทั่วโลก
การเติบโตของจ�ำนวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เพียงอย่างเดียว
เกิิดขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก มีีเอกสารเกี่่�ยวกัับ Covid-19 มากกว่่า 28,000 ฉบัับ
ถููกตีีพิิมพ์์ขึ้้�นในเดืือนเมษายนปีี 2020 มีีเครื่่�องมืือค้้นหาเฉพาะที่่�ขัับเคลื่่�อนโดย
อัลกอริทึม การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ท�ำให้การเข้าถึงของข้อมูล
เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI
นอกจากนีย้ งั มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาโซลูชนั AI ทีจ่ ะช่วยจัดการ
ปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบัน
การพััฒนาได้้รับั ผลกระทบชั่่�วคราวเนื่่�องจากทรััพยากรถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่�อรัับมืือกัับ
Covid-19 แทน ส่่วนในปีี 2021 มีีแนวโน้้มที่่�เราจะได้้เห็็นการนำำ� AI มาใช้้ใน
แขนงการแพทย์ดา้ นอืน่ ด้วย ไม่เพียงแต่การรับมือกับไวรัสเพียงอย่างเดียว อาทิ
เช่น การดูแลสุขภาพ เป็นต้น
และด้วยการพัฒนาความสามารถในการน�ำชุดข้อมูลทัว่ โลกแบบเรียลไทม์ขนาด
ใหญ่ มาประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาด้วย Machine Learning ท�ำให้เราสามารถ
ตรวจพบการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น การติดต่อ และติดตามผู้ติดเชื้อท�ำให้เรา
สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นย�ำ การผลิตวัคซีนก็สามารถพัฒนาได้ไปพร้อมๆ กับ
วิวัฒนาการของไวรัส Covid-19 แบบเรียลไทม์

AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจ
จะเพิ่มขึ้น ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิต การท�ำงาน และการเข้าสังคม
ของมนุษย์ ได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้ เราได้เห็นว่ายอดขายของ Amazon
ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เพราะแม้แต่ผู้ที่ไม่สนใจการซื้อของออนไลน์ ก็ต้องถูกบังคับให้ต้องใช้บริการ
ช่องทางการซื้อใหม่นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้
เครือ่ งมือ และแพลตฟอร์ม AI ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว จะช่วยให้แต่ละธุรกิจเข้าใจวิธที ลี่ กู ค้า
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ องค์กรที่ตามหลังในการใช้ช่องทาง
ดิจิทัลเพื่อการค้า ต้องตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ และน�ำวิธีการ
ของโลกยุคใหม่เข้ามาใช้ ไม่วาจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรม หรือการปรับ
เปลีย่ นองค์กรของตัวเองให้ทนั สถานการณ์ เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้แต่ละธุรกิจเข้าถึง
เทคโนโลยีนี้ด้วยตนเองได้จะแพร่หลายมากขึ้นตลอดปี 2021 เนื่องจากองค์กร
ขนาดเล็ก และขนาดกลางต่างก็ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย
กันทั้งสิ้น

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี

ความมั่นคงของชาติจะเข้มแข็ง ด้วยการป้องกัน และตรวจจับอัตโนมัติ
ในวิกฤติครั้งนี้ มีการใช้โดรนในเขตอ�ำนาจศาลหลายแห่ง รวมถึง สหรัฐอเมริกา
เพือ่ ทดสอบความเป็นไปได้ ทีจ่ ะใช้โดรนเพือ่ ตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือไม่ โดรนประเภทนีม้ คี วาม
สามารถในการตรวจจับอาการ Covid-19 จากการวัดอุณหภูมใิ นบุคคล น�ำข้อมูล
จากกล้องบนโดรนมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูด้ แู ลท้องถิน่ ได้
ทราบถึงสถิติ และความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส
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การเติิบโตที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกประการหนึ่่�ง คืือการใช้้เทคโนโลยีีจดจำำ�ใบหน้้า โดย
อััลกอริิทึึมการมองเห็็นด้้วยคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกััน เนื่่�องจากวิิธีีนี้้�
มุ่งเน้นไปที่การระบุตัวบุคคลมากกว่ารูปแบบของกลุ่มคน โดยต�ำรวจจะใช้การ
จดจ�ำใบหน้าเพื่อตรวจจับ และปิดล็อก ผู้หลีกเลี่ยงการกักกันตัว ตลอดจนการ
ติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลที่แสดงอาการภายในฝูงชน
หลักฐานชี้ให้เห็นว่าประชาชนเริ่มมีความอดทนต่อกลยุทธ์การเฝ้าระวังมากขึ้น
ซึง่ ก่อนหน้านีม้ องว่าเข้มงวดเกินไป และแนวทางการเฝ้าระวังนีจ้ ะมีการทดสอบ
เพิ่มเติมในอีก 18 เดือนข้างหน้า จากการท�ำงานของนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ
มากขึ้น

#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี
ศักยภาพคนจะถูกพัฒนาส่งเสริม

AI ท�ำให้กจิ กรรมพืน้ ฐานด้านการศึกษา ด�ำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ การให้คะแนน
การบ้าน และการทดสอบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อส�ำหรับผู้สอน และยังต้องใช้เวลา
มากมายในการค�ำนวนสูตรต่างๆ เพื่อหาค่ากลาง หรือเพื่อตัดเกรด แต่การน�ำ
ระบบ AI มาใช้ จะท�ำให้การตรวจคะแนน บันทึก และประเมินผล กลายเป็น
เรือ่ งง่าย ลดเวลาการท�ำงานได้อกี มาก แม้ในปัจจุบนั จะยังท�ำได้แค่ขอ้ สอบแบบ
ตัวเลือก แต่ในอนาคตเชื่อว่าข้อสอบแบบเขียน ก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตรวจ
และให้คะแนนได้อย่างแน่นอน
AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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ซอฟต์์แวร์์การศึึกษา ตำำ�ราเรีียนแบบออนไลน์์จะเป็็นมากกว่่าหนัังสืือธรรมดา
เพราะสามารถปรัับให้้เข้้ากัับความต้้องการของนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล ระบบจะ
จดจำำ� และตอบสนองความต้้องการของนัักเรีียน หากอ่่านหนัังสืือในส่่วนนี้้�
ไม่่รู้้�เรื่่�องซ้ำำ��ๆ ก็็จะมีีวีีดีีโอแนะนำำ�เพิ่่�มเติิมให้้นัักเรีียนนำำ�ไปศึึกษาต่่อได้้
การปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนจากข้้อเสนอแนะจะทำำ�ได้้แบบเรีียลไทม์์ เพราะ
นัักเรีียนคืือผู้ใ้� ช้้งานหลัักสููตรจริิง AI จะเรีียนรู้้�ความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น นำำ�ปััญหา
ที่่�นัักเรีียนเจอ มาวิิเคราะห์์ประมวลผลเป็็นข้้อมููลเชิิงลึึกให้้ผู้้�ออกแบบหลัักสููตร
ได้้นำำ�ไปปรัับปรุุง นอกจากนั้้�น ผู้้�เรีียนยัังสามารถส่่งข้้อเสนอแนะไปถึึงผู้้�สอนได้้
โดยตรงอีีกด้้วย
การใช้้ระบบปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อการศึึกษา มีีแนวโน้้มที่่�จะสนัับสนุุนคุุณภาพ
การศึึกษาให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การพััฒนาตััวนัักเรีียนสามารถทำำ�ได้้แบบ
รายบุุคคล เพราะระบบการเรีียนผ่่านเทคโนโลยีี AI จะจดจำำ�ข้้อมููลการใช้้งาน
ความสนใจ และจุุดแข็็งจุุดอ่่อนแบบเฉพาะตััว ข้้อมููลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�พััฒนาหลัักสููตร
ผู้้�สอนสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ และพััฒนาการสอนให้้เหมาะกัับตััวนัักเรีียน
ต่่อไป

#ถ้้าปััญญาประดิิษฐ์์ดีี

คนในชาติิจะเติิบโตมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีท่่ามกลางธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อมคุุณภาพ
ตลอดรอบปีีที่่�ผ่า่ นมา ทุุกคนต่่างก็็ให้้ความสนใจในเทคโนโลยีี AI กัันเป็็นจำำ�นวนมาก
โดยเฉพาะผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว AI ยัังสามารถทำำ�อะไร
ได้้อีีกมากให้้กัับมนุุษย์์ ปััญญาประดิิษฐ์์สามารถช่่วยให้้การจััดการทรััพยากร
และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปได้้อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการจััดการขยะ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ขยะติิดเชื้้�อ และขยะพลาสติิกจำำ�นวนมหาศาลที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงการแพร่่ระบาด
ครั้้�งนี้้� ปััญญาประดิิษฐ์์ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการขยะ และการรีีไซเคิิล
เพราะการคััดแยกขยะติิดเชื้้�อเป็็นงานที่่�สกปรกและอัันตราย แต่่ด้ว้ ยความสามารถ
ของปััญญาประดิิษฐ์์ งานคััดแยกขยะก็็จะดำำ�เนิินไปได้้อย่่างรวดเร็็วและปลอดภััย
ยิ่่�งขึ้้�น
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#ถ้าปัญญาประดิษฐ์ดี

ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะพัฒนา และมีความสมดุล
เมือ่ มีโรคใหม่อบุ ตั ขิ นึ้ ในครัง้ หน้า การเฝ้าระวังทีด่ ขี องภาครัฐจากบทเรียนในการ
ระบาดครัง้ นี้ จะสามารถหยุดยัง้ การระบาดร้ายแรงลงได้ อย่างทีเ่ ห็น ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีคือปัจจัยหลักที่ชะลอการระบาดครั้งนี้ และสามารถรักษาชีวิต
ผูค้ นได้มากมายกว่าในอดีต อย่างกรณีไข้หวัดสเปนในปี 1918 ทีม่ ผี เู้ สียชีวติ มาก
ถึง 50 ล้านคน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการสือ่ สารท�ำให้เราตรวจพบ และปิดกัน้ การแพร่ระบาดได้เร็วขึน้
ในปีหน้า AI จะถูกเพิม่ หัวข้อเข้าไปในการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถจัดการกับ
โรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัลกอริทมึ AI ส่วนใหญ่มงุ่ ไปทีก่ ารท�ำนาย และหน่วยงานทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์
มากจากจุดเด่นนี้ คือด้านระบาดวิทยา ผ่านการสร้างระบบทีท่ ำ� นายได้แม่นย�ำว่า
การระบาดในอนาคตจะเกิดขึ้นเมื่อใด และที่ใด งานวิจัยนี้ด�ำเนินการมาระยะ
หนึง่ แล้ว และในความเป็นจริงการแจ้งเตือนทีเ่ ร็วทีส่ ดุ บางส่วนเกีย่ วกับการระบาด
ในปัจจุบันก็ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI นั่นเอง โดยเครื่องมือของบริษัท
BlueDot ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ท�ำการสแกนแหล่ง
ข้อมูลของรัฐบาล และสื่อ 100,000 แห่ง ทุกๆ วัน และได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับโรค
ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019
คาดกันว่าการวิจัย AI จะมีเกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นภายในปี 2023 ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการระบุ และตอบสนองต่ออันตรายจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างรัฐบาล ภาคการศึกษา และอุตสาหกรรมเอกชน ซึ่งประเด็นนี้ส่วนใหญ่
จะมีการเมืองเข้ามาเกีย่ วข้องด้วยอย่างเลีย่ งไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงชุดข้อมูล
ทางการแพทย์ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศ จึงกลายเป็นประเด็น
ที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ
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ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมัน่ คง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(มธ.) และ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชบัณฑิตยสภา ในฐานะนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้ให้ความ
เห็นว่า

หากจะกล่าวถึงการแทรกแซงมนุษย์โดย
ปัญญาประดิษฐ์นั้น คนมักคิดว่าแรงงานจะเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบ แต่ในมุมมองของ ศ.ดร.ธนารักษ์ นั้น
เมื่อมองย้อนกลับไปสมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์
มนุษย์ก็กลัวถูกคอมพิวเตอร์เข้ามาแย่งงาน
แต่ในปัจจุบัน เด็กที่เกิดใหม่มีความเป็น Native Digital
สูง สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่เด็ก
หากเทีียบเคีียงกัับเด็็กที่่�เกิิดในยุุคสมััยปััญญาประดิิษฐ์์
ก็็จะต้้องมีีความ Native แบบนั้้�นเช่่นกััน
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สรุปคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอน แต่ไม่ถึงขั้นถูกแทรกแซง และที่
ส�ำคัญคือ แม้จะมีอาชีพหนึ่งที่หายไป แต่ก็จะมีอาชีพหนึ่งทดแทนขึ้นมา มนุษย์
อาจจะเป็นนายจ้างของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทน หรือท�ำงานในสาขาอื่น
แทนก็เป็นได้ทั้งสิ้น
ปัญหาของประเทศไทยที่ยังมีการตื่นตัวในเรื่องนี้ช้าประการหนึ่งก็คือ ทุกวันนี้
คนสนใจเรือ่ งแบบนีก้ จ็ ะมีแต่คนทีส่ นใจด้านเทคโนโลยี โลกดิจทิ ลั ออนไลน์ ตาม
โซเชียลมีเดีย แต่ส�ำหรับคนในโลกออฟไลน์กลับเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้น
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำตอนนี้ นอกจากการผลิตก�ำลังคนให้ขึ้นมาเป็น Native AI
ตัง้ แต่เด็ก และช่วยผลักดันให้ไปไกลกว่าเดิมแล้ว การให้ความรูก้ บั โลกฝัง่ ออฟไลน์
ก็เป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กัน อาจจะต้องช่วยส่งเสริมความเข้าใจเทคโนโลยี AI ใน
ด้านการประยุกต์ใช้ มากกว่าด้านการเขียนโปรแกรม
การใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้น คนไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัวไป
ตามกระแสโลก เพราะการเข้ามาของ AI จะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
สิ่งที่ควรท�ำคือการปรับตัวให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยี พัฒนาทักษะอย่าง
สม�ำ่ เสมอ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความพร้อมในการเรียนรู้ เพือ่ เตรียมตัวให้พร้อม
กับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4!

AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูย่ คุ ปัญญาประดิษฐ์ และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
และการบริิการของภาครััฐ การพััฒนาความรู้้�ด้า้ นปััญญาประดิิษฐ์์จึงึ มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งยวด สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล หรืือ สพร. สนัับสนุุนการเตรีียม
ความพร้้อมเข้้าสู่่�โลกใหม่่ โดยการนำำ�เสนอหนัังสืือกรอบการทำำ�งานปััญญา
ประดิษฐ์ภาครัฐ ที่ประกอบไปด้วย
ตรวจสอบระดับการใช้งานเทคโนโลยี AI ของหน่วยงานรัฐ ณ ปัจจุบนั ถือ
เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารรวบรวมข้อมูลประเภทนีใ้ นหน่วยงานจากทุกกระทรวง
ของรัฐบาล สรุปออกมาเพื่อให้เห็นแนวโน้มโครงการปัญญาประดิษฐ์ใน
ประเทศไทย
แนวทางการส�ำรวจความพร้อมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงาน
และงานประเภทใดบ้างที่ควรน�ำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน
การสร้างระบบ AI (Step by step) เพื่อท�ำความเข้าใจหลักการท�ำงาน
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
วิธีเริ่มท�ำโปรเจค AI ส�ำหรับภาครัฐ แต่ยังไม่สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที
เพราะจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนน�ำมาใช้งานจริง โดยเฉพาะภาค
รัฐที่มีขนาดใหญ่ และมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก
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บทที่ 2

สถานการณ์์ปััจจุุบัันและการดำำ�เนิินการ AI
ในหน่่วยงานภาครััฐ

สรุป : บทที่ 2
หนังสือเล่มนี้ ได้จากการส�ำรวจความพร้อมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ผ่านแบบสอบถามจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 135 หน่วยงาน และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการตอบแบบสอบถาม จ�ำนวนทั้งสิ้น
114 หน่วยงาน

ในปัจจุบนั ค�ำว่า AI (Artificial Intelligence) หรือทีแ่ ปลเป็นไทยว่า “เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์” คงจะไม่ใช่ค�ำที่แปลกใหม่ส�ำหรับมนุษย์เราอีกต่อไปแล้ว AI
คือการสร้างความสามารถให้แก่เครือ่ งจักร และคอมพิวเตอร์ผา่ นอัลกอริทมึ และ
กลุม่ เครือ่ งมือทางสถิตเิ พือ่ สร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาทีส่ ามารถเลียนแบบความ
สามารถอันซับซ้อนของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดจ�ำ แยกแยะ ให้เหตุผล
ตัดสินใจ คาดการณ์ หรือการสื่อสารกับมนุษย์
Paradigm Shifts in Technology

ข้อมูลที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ได้จากการส�ำรวจความพร้อมของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแบบสอบถามจากหน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด 135 หน่วย
งาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.	อุุปสรรคในการทำำ�งานของหน่่วยงานภาครััฐ เรีียงจากมากไปน้้อย ได้้ แ ก่่
งานที่่�ทำำ�ซ้ำำ��ๆ งานที่่�ต้้องใช้้ข้้อมููลมหาศาล งานที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องพิิจารณา
หน้้างาน งานที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของข้้อมููลบ่่อยครั้้�ง และสุุดท้้ายคืืองาน
ให้ค�ำปรึกษา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังพบเจอกับ
ปัญหาในการท�ำงานซ�้ำๆ อยู่เป็นจ�ำนวนมาก และนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อ
เวลาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามสายงานทีไ่ ด้เรียนมาของพนักงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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ตัวอย่างของงานทีท่ ำ� ซ�ำ้ ๆ กันส่วนใหญ่เป็นงานภายในหน่วยงาน เช่น งานบุคลากร
งานบัญชี งานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานจัดซือ้ จัดจ้าง และงานธุรการ
ต่างๆ ซึง่ นอกจากจะเสียเวลาในการท�ำเอกสารเป็นเวลานานแล้ว ยังอาจจะมีความ
ผิดพลาดในการกรอกเอกสารได้อกี แทนทีจ่ ะเป็นแบบนัน้ การเลือกพัฒนาระบบ
งานให้เป็นแบบดิจิทัล แล้วน�ำเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ จะช่วยลดเวลา
ในการท�ำงานซ�้ำๆ ของพนักงานได้มากกว่า พร้อมกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ทีเ่ ป็นระเบียบมากขึน้ สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง พร้อมปริมาณการ
ใช้กระดาษที่จะลดลงเป็นผลพลอยได้ด้วย
ส่วนงานที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาล คือการน�ำข้อมูลจ�ำนวนมากที่มีอยู่ในระบบมา
วิเคราะห์ ตามแต่จดุ ประสงค์ทผี่ ใู้ ช้ตอ้ งการ โดยมีตวั อย่างจากส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ทีเ่ ลือกน�ำเทคโนโลยี AI มาใช้ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
การใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ฐานข้อมูลในมือจะช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถ
วางแผนงานในอนาคตได้ถกู ต้องแม่นย�ำมากขึน้ เช่นเดียวกันการวางแผน และจัดสรร
งบประมาณเพือ่ ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม และภาครัฐ
2. หน่่วยงานภาครััฐส่่วนใหญ่่คิิดว่่าเทคโนโลยีี AI จะช่่วยลดระยะเวลาทำำ�งาน,
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�ำงานได้ทันสถานการณ์โลก และเพิ่มความแม่นย�ำ
ในการท�ำงาน ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี AI จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐลดเวลาท�ำงานในส่วนงานซ�ำ้ ๆ การท�ำงานจะรวดเร็ว
ขึน้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
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3. สถานการณ์์ปััจจุุบััน หน่่วยงานภาครััฐส่่วนใหญ่่ มีีการใช้้เทคโนโลยีี AI ในงานที่่�
	ต้้องการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจำำ�นวนมหาศาล งานที่่�ต้อ้ งการความแม่่นยำำ�ของผลลััพธ์์
และงานทีเ่ กีย่ วกับระบบความปลอดภัย ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน
ภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูล และคิดว่าการใช้เทคโนโลยี AI
มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล จะท�ำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ในอีีก 3 ปีีข้้างหน้้า หน่่วยงานภาครััฐส่่วนใหญ่่ จะมีีความต้้องการใช้้เทคโนโลยีี
AI ในการตััดสิินใจจากข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกจากผู้้�ใช้้บริิการ และเพิ่่�ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการ ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยี AI
สามารถช่วยให้ผบู้ ริหารมองทิศทางในอีก 3 ปีขา้ งหน้าของหน่วยงานได้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
5. การให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูล หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (64 หน่วยงาน)
ให้ความส�ำคัญกับการใช้ข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญของการใช้ข้อมูล เพราะข้อมูลคือการ
สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของระบบงาน รวมทัง้ การตัดสิน
ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทุนในระยะสั้น-ยาวอีกด้วย

6. ข้อมูลภายในหน่วยงานมีความพร้อมส�ำหรับการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ (50 หน่วยงาน) มีความพร้อมส�ำหรับการวิเคราะห์เชิงดิจทิ ลั
ระดับมาก เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนือ่ งจากปัจจุบนั งานบริการจองชือ่
นิติบุคคลมีผู้ใช้บริการมากกว่า 270,000 ค�ำขอ/ปี หน่วยงานจึงน�ำการ
วิเคราะห์เชิงดิจทิ ลั มาใช้ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการพิจารณาตรวจสอบ
ค�ำขอของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
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7. การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบดิจทิ ลั หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (54 หน่วยงาน)
มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบดิจทิ ลั ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาค
รัฐนั้นมีความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบดิจิทัล
ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

8. ข้อมูลทีพ่ ร้อมใช้งานทีอ่ ยู่ในระบบเน็ตเวิรค์ จากแบบสอบถาม ภาครัฐส่วนใหญ่
(48 หน่วยงาน) มีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน จัดเก็บเข้าในระบบเน็ตเวิร์คแล้ว
อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตื่นตัว และเห็น
ความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลที่จัดเก็บเข้าระบบมาใช้งานมากขึ้น
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9. การขาดแคลนนักวิเคราะห์ขอ้ มูล และนักจัดการข้อมูล หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่
(57 หน่วยงาน) มีพนักงานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
การเพิ่มจ�ำนวนของบุคลากรในต�ำแหน่งดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร
เพิ่มเติม หรือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเอง คือสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมากของภาครัฐ

10. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลมากขึ้น
สือ่ ให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาระบบบริหารงานภายในส�ำนักงานให้ทนั โลก
ลดเวลาการท�ำงาน พร้อมระบบบริการที่อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
มากขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้
10.1 พัฒนาบุคลากรเดิมของหน่วยงาน (Reskill)
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หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (42 หน่วยงาน) เลือกจะพัฒนาบุคลากร
เดิมในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการของภาครัฐทีอ่ ยากให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้พัฒนาตัวเอง ผ่านการอบรมหลักสูตร
วิทยาการข้อมูล และกลับมาพัฒนาหน่วยงานของตัวเองต่อไป

10.2 รับบุคลากรเฉพาะทางเพิ่มเติม
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หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (31 หน่วยงาน) เลือกรับบุคลากรเฉพาะ
ทางเพิม่ เติมในระดับมาก เนือ่ งจากปัจจุบนั บุคลากรในหน่วยงานยัง
มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลค่อนข้างน้อย เพราะบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นเพียงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาการทางสถิติ
ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง การเร่งสรรหาบุคลากร
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการข้อมูลโดยตรง จะ
ช่วยให้หน่วยงานนัน้ ๆ ได้พฒ
ั นางานตามความต้องการได้รวดเร็วมากขึน้
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10.3 จัดจ้างบุคคลภายนอก

		
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (34 หน่วยงาน) มีการจัดจ้างบุคคลภายนอก
		
อยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะการจัดจ้างแต่ละครัง้ ใช้เวลานาน เนือ่ งจาก
		
เหตุุผลหลายประการ เช่่น การจััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดขอบเขตของการ
		จััดจ้้างบุุคคลภายนอก (TOR) การขออนุุมัติั จิ ากผู้บ้� ริิหารของหน่่วยงาน
		
นั้นๆ รวมถึงงบประมาณที่จ�ำกัด เป็นต้น
11. หลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (35 หน่วยงาน) ท�ำตามหลักเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดของ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อยู่ในระดับ 3 และระดับ 4
เพราะความตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐ ที่ติดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ
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12. การจัดการข้อมูลโดยผ่านข้อก�ำหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (40 หน่วยงาน) มีการจัดการข้อมูลโดยผ่านข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับกลาง และหากหน่วยงานใด
มีข้อสงสัยในข้อก�ำหนด ก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลภาครัฐ
	ผ่านทางสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้ทุกๆ เดือน
13. การเตรียมการรองรับนวัตกรรมใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงรูปแบบ (Digital Disruption)

หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (61 หน่วยงาน) อยู่ในช่วงด�ำเนินการจัดท�ำแผน
เพราะความตระหนักถึงความส�ำคัญในการเตรียมเทคโนโลยี AI ให้พร้อม
ส�ำหรับนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบ (Digital Disruption)
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14. โครงการปัญญาประดิษฐ์ของภาครัฐที่น่าสนใจ ได้แก่

14.1 โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ (Video
		
Analytics) เพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
		
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
		
ระบบจะใช้วิธีตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับ
		
คลังข้อมูลใบหน้าบุคคลต้องสงสัย ท�ำให้การค้นหาด้วยใบหน้า หรือ
		
อัตลักษณ์ของบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ รฟม.
		
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความ
		
ปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการ อีกทัง้ ยังสามารถนับจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการแบบ
		
อัตโนมัติ น�ำมาประมวลผลเป็นข้อมูลความหนาแน่นในแต่ละพื้นที่
		
เช่นเดียวกับระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ทเี่ ข้ามาใช้บริการใน
		
พืน้ ทีค่ วามผิดชอบของ รฟม. ซึง่ จะน�ำข้อมูลมาจากวิดโี อมาประมวล
		ผล เพื่อยกระดับการให้บริการต่อไป
14.2 โครงการการวินิจฉัยศัตรูพืชของส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
		
และสหกรณ์ โดยการตรวจสอบความผิดปกติของพืช
		
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือวางแผน และตัดสินใจท�ำเกษตรบน
		
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ปริมาณคุณภาพผลผลิต ลดความสูญเสีย
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ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น�้ำ
		
การใช้แรงงานคน ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร จากการคาดการณ์
		ผลผลิตทีส่ ามารถหาตัวเลขได้แม่นย�ำมากขึน้ ช่วยให้การวางแผนการ
		
ตลาดเป็นเรือ่ งง่าย โดยเฉพาะการก�ำหนดราคาตลาดล่วงหน้า ทีจ่ ะช่วย
		
รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี
14.3 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลภาพการใช้
		
ทางหลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ของกรมทางหลวง
		
เป็นการตรวจจับภาพของยานพาหนะบนทางหลวง ผ่านเทคโนโลยี
		
AI ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรมเชือ่ มต่อข้อมูลความหนาแน่นของหน้าด่านจัดเก็บ
		
ค่าผ่านทาง และในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของกรมทางหลวง โดยระบบจะสามารถ
		
Check In/Check Out และค�ำนวณค่าธรรมเนียมผ่านทางได้อย่าง
		
รวดเร็ว พร้อมป้องกันปัญหาอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
		
ความปลอดภัยไปในตัว
14.4 โครงการการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพของกรมการแพทย์แผนไทย
		
และการแพทย์ทางเลือก
		
การตรวจภาพสมุนไพรที่มีเก็บบันทึกไว้อยู่ในระบบ ท�ำให้การค้นหา
		
ข้อมูลชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวังได้สะดวกรวดเร็ว
		
ยิง่ ขึน้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพต่อประชาชนแบบครบ
		
วงจรตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ค้า ไปจนถึงผู้บริโภค
		ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก
14.5 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่านแอปพลิเคชันไดอะเมท
		
เป็นการตรวจภาพอาหาร และค่าระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ที่ป่วย
		
เป็นโรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือการช่วยควบคุมปัจจัย
		
ส�ำคัญของผูป้ ว่ ย เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และประเภทอาหาร ให้มี
		
ประสิทธิภาพมากขึน้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้ โดยค�ำแนะน�ำ
		
จากนักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ ทีจ่ ะก�ำหนดสัดส่วนอาหารทีเ่ หมาะสม
		
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และการใช้ยา ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ได้
		
พักรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาล ลดโอกาสในการเป็นโรคแทรกซ้อนอืน่ ๆ
		
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว รวมถึงลดการสูญเสียอวัยวะ
		
และชีวิตด้วย
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บทที่ 3

งานประเภทใดบ้้าง
ต้้องนำำ�เทคโนโลยีี AI มาใช้้งาน

สรุป : บทที่ 3

33

กรอบการท�ำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

ปีี 2020 หนึ่่�งในการระบาดครั้้�งร้้ายแรงที่่�สุุดของประวััติศิ าสตร์์มนุุษยชาติิได้้เกิิดขึ้้�น
และก็็เป็็นอีีกครั้้�งที่่�มีีความกัังวลกัันว่่า “มนุุษย์์” จะถููกแทนที่่�ด้้วย “ปััญญา
ประดิิษฐ์์” แต่่เรื่่�องนี้้� ความจริิงอาจเป็็นแค่่เพีียงบางส่่วนเท่่านั้้�น เพราะในปััจจุุบันั
สัังคมยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
อีีกมาก การออกนโยบายภาครััฐ การอบรมทำำ�ความเข้้าใจครููอาจารย์์ และเด็็ก
คืือสิ่่�งที่่�ควรทำำ�เป็็นอัันดัับต้้นๆ และในปีี 2015 ศ.ดร. ธนารัักษ์์ ธีีระมั่่�นคง
ก็็ได้้จััดตั้้�งสมาคม ปััญญาประดิิษฐ์์แห่่งประเทศไทยขึ้้�นมา เพื่่�อให้้เป็็นศููนย์์กลาง
ในการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ในประเทศไทย
ด้วยพืน้ ฐานของคนไทย เราอาจต้องการเพียงผลลัพธ์ของเทคโนโลยี AI แต่แท้จริง
แล้ว ยังมีขนั้ ตอนเตรียมการอีกมากมาย กว่าทีเ่ ราจะสามารถน�ำเทคโนโลยีปญ
ั ญา
ประดิษฐ์มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เดิมที ปัญญาประดิษฐ์ ถูกใช้กันอยู่แค่ในวงการวิจัย แต่ในปัจจุบัน ความพร้อม
ของคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกลง ปริมาณของข้อมูล เมื่อน�ำมารวมกับการศึกษาที่
มีีอย่่างยาวนานของอััลกอริิทึมึ ก็็ทำำ�ให้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์สามารถทำำ�เรื่่�องที่่�ซัับซ้้อน
และใกล้้ตัวั ได้้มากขึ้้�น จนบางครั้้�งก็็อาจสร้้างความวิิตกกัังวลให้้กับั มนุุษย์์ ว่่าตััวเอง
จะถููกแทนที่่�ด้้วยปััญญาประดิิษฐ์์หรืือเปล่่า
งานในกลุ่มที่ใช้ทักษะเฉพาะทางต�่ำจะมีโอกาสในการถูกแทนที่สูง มีการจัดท�ำ
เว็บไซต์ Will Robots Take My Job เมื่อใส่ต�ำแหน่งงานที่ต้องการทราบระดับ
ความเสี่ยงในการถูกแทนที่ ระบบจะประเมินความเสี่ยงออกมาให้ดูทันทีพร้อม
ค�ำอธิบายประกอบว่าเพราะอะไร Dimitar Raykov และ Mubashar Iqbal
ออกแบบระบบนีโ้ ดยใช้ฐานข้อมูลจากรายงาน “The Future of Employment:
How susceptible are jobs to computerisation?” และจากกระทรวง
แรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา

AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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ตัวอย่างงานที่มีโอกาสถูกแทนที่สูงในภาครัฐ

1 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Telemarketers)
2 เจ้าหน้าที่เสมียนบัญชี (Bookkeeping Clerks)
3 ผู้จัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation &

		Benefits Manager)
4 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Receptionists)
5 เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (Proofreaders)
6 เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนทางคอมพิวเตอร์ (Computer Support Specialists)
7 เจ้าหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Associate Professionals)
8 นักข่าว/นักเขียน/ล่าม/นักแปลภาษา (Journalists/Writers/Translators)
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แล้วงานใดจะยังจ�ำเป็นที่ต้องใช้มนุษย์?
ในส่วนนี้ ได้แก่งานจิตอาสา งานเพื่อสังคม นางพยาบาล นักบ�ำบัด นักจิตวิทยา
งานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะด้านเจรจา โดยเฉพาะสายอาชีพศิลปะแขนงต่างๆ ทีใ่ ช้สมอง
ซีกซ้ายในการคิดเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงงานทีใ่ ช้อารมณ์ความรูส้ กึ เข้ามาเกีย่ วข้อง
เช่น ศิลปิน และนักออกแบบ ที่อาชีพยังอยู่รอดปลอดภัย เพราะอาชีพเหล่านี้
อาศัยทักษะพิเศษ มีความคิดแบบ Original Idea ยากที่จะลอกเลียน และไม่มี
แพทเทิร์นที่ตายตัว กล่าวคืองานที่:
		 มีจินตนาการ
		 ท�ำงานได้ดีโดยไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีภาพจ�ำนวนมาก
		 อนุุมานบริิบทเพิ่่�มเติิมได้้หากคำำ�ตอบไม่่ปรากฏในข้้อมููล

1 		 ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Managers)

ในการบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ทักั ษะมนุุษยสััมพัันธ์์ และ
การตััดสิินใจอย่่างมีีเหตุุผล เราจึึงยัังจำำ�เป็็นต้้องใช้้ผู้้�จััดการทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�
เป็็นมนุุษย์์อยู่่� ส่่วนปััญญาประดิิษฐ์์ก็็ใช้้สำำ�หรัับการแบ่่งงานบางส่่วนแทน
2 		 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Analysts)

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึง่ กลุม่ ทีย่ งั มีความจ�ำเป็นต้องใช้มนุษย์
แม้วา่ จะเป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ แต่ยงิ่ มีการออกแบบระบบทีซ่ บั ซ้อน
มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จ�ำเป็นที่ต้องให้มนุษย์เข้ามาด�ำเนินการ เตรียมการ และแก้
ปัญหามากขึ้นเท่านั้น
AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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3 		 ครูผู้สอน (Teachers)

ปัั จ จุุ บัั น มีี แ หล่่ ง เรีี ย นรู้้�มากมายให้้ ผู้้� เรีี ย นเลืื อ กศึึ ก ษา แต่่ ค รูู ก็็ ยัั ง คงเป็็ น
องค์์ประกอบสำำ�คััญในระบบการศึึกษา เพราะการเรีียนไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องวิิชาการเท่่านั้้�น
แต่่ต้้องมีีการสอดแทรกคุุณธรรม จริิยธรรม เพื่่�อให้้มนุุษย์์เป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์
ผูพ้ พิ ากษาและทนายความในคดีทมี่ คี วามซับซ้อน (Judges and Lawyers)
ปัญญาประดิษฐ์สามารถจับคู่ข้อกฎหมายกับคดีที่เกิดขึ้นได้เป็นบางส่วน อย่าง
รวดเร็วแม่นย�ำ แต่ในส่วนของการใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์คดี การเจรจาต่อรอง
ความรูเ้ ชิงอัตวิสยั และการให้ความคิดเห็นยังเป็นสิง่ ทีป่ ญ
ั ญาประดิษฐ์ไม่สามารถ
ท�ำได้ในปัจจุบัน
4

5 		 นักวิจัย (Researcher)

เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งสูง ต้องรวบรวมกลั่นกรอง
องค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อตีพิมพ์ผลงานให้สามารถน�ำไปใช้ต่อยอดได้
ในปัจจุบัน แม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แต่ก็ยัง
มีความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลในระดับจ�ำกัด นักวิจัยที่เป็นมนุษย์ จึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องเป็นผู้สรุปรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย
6 		 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officers)

ผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ส�ำคัญในการกระตุ้น และผลักดันทีมงาน หัวหน้า หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารต้องกระตุ้นทีมงานจ�ำนวนมากเพื่อให้ทีมท�ำตามวัตถุประสงค์
และบรรลุภารกิจของบริษทั ทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั คนยังคงให้ความมัน่ ใจกับบริษทั
ทีบ่ ริหารโดยมนุษย์มากกว่าหุน่ ยนต์ งานผูบ้ ริหารระดับสูงไม่สามารถตัดสินออก
มาได้ด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังต้องมีจิตวิทยา และการใช้วิจารณญาณมนุษย์ ซึ่ง
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถรับมือกับความซับซ้อนเช่นนี้ได้
7 		 ข้าราชการการเมือง (Politicians)

ถึงแม้ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารประเทศ จะสามารถน�ำเสนอตัวเลือกที่ดี
ทีส่ ดุ ให้ประเทศเราได้ แต่คนส่วนใหญ่กย็ งั ไม่ให้ความเชือ่ มัน่ กับระบบ ประชาชน
ต่ า งหวั ง ให้ นั ก การเมื อ งมี ค วามสามารถ และความเก่ ง กาจในการจั ด การ
สถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
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8 		 ศัลยแพทย์ (Surgeons)

แม้้ว่่าการผ่่าตััดส่่วนใหญ่่จะมีีระบบอััตโนมััตเข้้ามาใช้้ แต่่เราก็็ยัังต้้องการให้้
การผ่่าตััดเหล่่านี้้�อยู่่�ภายใต้้การดููแลของศััลยแพทย์์ แม้้ว่่าเครื่่�องจัักรจะช่่วยใน
การผ่่าตััดได้้หลายวิิธีี แต่่ศััลยแพทย์์ก็็ยัังจำำ�เป็็นต้้องเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�ป่่วยในหลาย
ระดัับ และหุ่่�นยนต์์ไม่่สามารถทำำ�เช่่นนั้้�นได้้
หากมองเป็นภาพรวมอุตสาหกรรม
Health
Scientific and technical
Communications
Hospitality
Education
Administrative and support services
Other sectors
Wholesale and retail
Construction
Financial and insurance
Public administration and storage
Transportation and storage
Manufacturing
-30 -20 -10 0 10 20 30%
Source : Pwc

จากการส�ำรวจของ PWC แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่มนุษย์ยังเป็นหลักใน
การด�ำเนินงานอันดับต้นๆ คือ อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสาร ในส่วน
ของกลุม่ งานทีป่ ญ
ั ญาประดิษฐ์มศี กั ยภาพในการทดแทนก�ำลังมนุษย์ อันดับหนึง่
คืองานในสายการผลิตทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องใช้ทกั ษะเฉพาะ อันดับสองคืออุตสาหกรรม
ขนส่ง และการจัดเก็บ อันดับสามคือการบริหารราชการแผ่นดิน

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

38

จุดแข็งของปัญญาประดิษฐ์
จุดแข็งของ AI คือการพัฒนาการเก็บข้อมูล เมื่อก่อน AI จะท�ำงานตามค�ำสั่งที่
ป้อนให้ แต่ภายหลังเราเริ่มให้ตัวอย่าง และปล่อยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
แทน เป็นสิ่งที่ท�ำให้ AI พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจาก 1 เป็น 2 และเป็น 3 ได้
เพราะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน การป้อนค�ำสั่งเพียงอย่างเดียวไม่น�ำไปสู่อะไรที่
ใหม่ แต่การเก็บข้อมูล เริ่มวิเคราะห์ และหาตัวอย่างเพิ่มด้วยตัวเอง จะท�ำให้ AI
เกิดกระบวนการคิด และน�ำไปสู่พัฒนาการที่เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก
อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ คือการเรียนรู้ด้วยข้อมูลหลอก และการจับผิด วิธีพัฒนาแบบนี้
คือเราจะให้ AI เริม่ ป้อนข้อมูลหลอกกันไปกันมากับ AI อีกตัว ถ้าตัวไหนสามารถ
จ�ำแนกข้อมูลจริงออกจากข้อมูลปลอมได้แม่นย�ำกว่า เราก็เลือกใช้ตัวนั้น กลาย
เป็น AI ที่เก่ง และพัฒนาไวที่สุด อย่าง AI ที่มีชื่อว่า AlphaGo ที่ถูกพัฒนาจน
สามารถเอาชนะเกมโกะ หรือหมากล้อม กับนักเล่นโกะมืออาชีพระดับแชมป์โลก
ได้ และทุกวันนี้ ก็ยังมีความพยายามสร้าง AI ตัวใหม่ๆ เพื่อน�ำมาท้าชิงกับ AlphaGo อยู่เช่นกัน
จุดอ่อนของปัญญาประดิษฐ์
จุดอ่อนส�ำคัญคือการที่ไม่มีจิตใจ ไม่มีความอยาก ไร้ซึ่งกิเลส ท�ำให้ AI ยังไม่
สามารถเข้าใกล้ความสามารถของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ ทุกวันนีท้ ี่ AI ตัดสินใจท�ำ
อะไรบางอย่าง ก็เป็นเพราะแรงจูงใจเบื้องต้นที่มนุษย์ป้อนข้อมูลให้แต่เริ่ม ก่อน
ที่จะเอาไปพัฒนาต่อเอง AI ไม่สามารถคิดได้เองว่า วันนี้รู้สึกอยากท�ำสิ่งนี้ แล้ว
จึงตัดสินใจลงมือท�ำ แต่ปจั จุบนั ผูพ้ ฒ
ั นาก็กำ� ลังแก้ไขจุดอ่อนตรงนีอ้ ยู่ เพือ่ ให้นำ�
ไปสู่ AI ในอนาคตที่มี “ความต้องการ” และถ้าจุดนั้นมาถึงจริงๆ เราอาจจะเห็น
AI ครองโลกแบบในภาพยนตร์ได้เหมือนกัน
จุดอ่อนอีกอย่างคือความหัวอ่อน และความหูเบาของ AI ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ให้ข้อมูลเชิงลบว่าฆ่าคนแล้วได้บุญ หรือบริจาคของเท่ากับท�ำบาป AI ก็จะเชื่อ
เพราะตัว AI เองยังไม่มคี วามสามารถในการแยกแยะ ไม่มจี ติ วิญญาณ และไร้ซงึ่
ประสบการณ์แบบมนุษย์
จริงหรือทีต่ อ่ ไปปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาตัวเองโดยไม่ตอ้ งพึง่ พามนุษย์แล้ว?
หากได้ชมภาพยนต์ที่กล่าวถึงเทคโนโลยี AI แล้ว จะพบว่าภาพยนต์หลายเรื่อง
ได้เล่าถึงจุดที่ ปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาตนเองได้จนไม่ยอมรับค�ำสั่งจาก
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มนุษย์อกี ต่อไป เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งนี้ ต้องเล่าย้อนกลับไปยังยุคทีน่ กั พัฒนาพยายาม
ให้ปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้กันเองเพื่อหาซอฟต์แวร์ที่เก่งที่สุด อาจเคยได้ยินข่าวที่
บอกว่า มีเหตุการณ์ที่ปัญญาประดิษฐ์สองตัวของ บริษัทเฟซบุ๊ก คุยกันเองด้วย
ภาษาที่มนุษย์ไม่รู้จัก เกิดเป็นคลื่นความตกใจเล็กๆ ในวงการ ศ.ดร. ธนารักษ์
ธีระมัน่ คง ให้ความเห็นว่า ปัจจุบนั ยังอยูห่ า่ งจากจุดทีป่ ญ
ั ญาประดิษฐ์จะสามารถ
พัฒนาตัวเองได้ ปัญญาประดิษฐ์ในยุคนี้ยังคงช�ำนาญเป็นเรื่องๆ ไป ยังจ�ำเป็นที่
จะต้องใช้มนุษย์ในการป้อนข้อมูลให้ ข้อดีคอื ในบางเรือ่ ง ปัญญาประดิษฐ์มคี วาม
สามารถมากกว่่ามนุุษย์์ และตััวมนุุษย์์เองก็็สามารถก่่อความผิิดพลาดในแบบที่่�
เรีียกว่่า Human-Error ได้้ ซึ่่�งสมรรถนะของมนุุษย์์ในชั่่�วขณะเวลาหนึ่่�งๆ หรืือ
แม้้กระทั่่�งการทำำ�งานเป็็นทีีม ก็็จำำ�เป็็นต้้องมีีการเตรีียมการเพื่่�อความเข้้าใจกััน
แตกต่างจาก ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง สามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันโดยไม่ติดกรอบของกิเลส ไม่มีความรู้สึกใดๆ ไม่ว่าชอบ หรือ
เกลียด พร้อมรับข้อมูลต่างๆ จนกระทั่งสามารถท�ำงานที่ยากขึ้นได้ดีกว่ามนุษย์
นั่นเอง
แม้มอี าชีพทีห่ ายไป แต่กจ็ ะมีอาชีพอืน่ ทีข่ นึ้ มาแทน แล้วโอกาสทีม่ นุษย์จะถูก
แทรกแซงโดย AI มีมากขนาดไหน?
คนมักคิดว่าแรงงานจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ แต่มองย้อนกลับไปสมัยที่ยัง
ไม่มีคอมพิวเตอร์ มนุษย์ก็กลัวถูกคอมพิวเตอร์เข้ามาแย่งงานเหมือนกัน แต่ใน
ปัจจุบนั เด็กเกิดใหม่มคี วามเป็น Native Digital สูง สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
คล่องแคล่ว ใช้แท็บเล็ตได้ตั้งแต่เด็ก และต่อไป เด็กที่เกิดในยุค AI ก็จะมีความ
Native แบบนี้เช่นกัน เขาจะมีการปรับตัวตามยุคสมัย อาจไม่ได้น่ากลัวเหมือน
ในหนังไซ-ไฟ แต่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลง มันเกิดขึ้นแน่นอน ที่ส�ำคัญคือ แม้
จะมีอาชีพหนึ่งที่หายไป แต่ก็จะมีอาชีพใหม่ทดแทนขึ้นมา มนุษย์อาจจะเป็น
นายจ้างของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทน หรือท�ำงานในสาขาอื่นแทนก็เป็น
ได้ทงั้ สิน้ แต่ในระดับที่ AI จะก้าวขึน้ มาแทรกแซงมนุษย์นนั้ คงเป็นไปได้ยาก โดย
เฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับความบันเทิง ส�ำหรับตัว AI เอง อาจพัฒนาจน
สามารถก้้าวขึ้้�นมาทำำ�งานแบบนี้้�ได้้จริิง แต่่จะได้้ทำำ�ไหมก็็เป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง ซึ่่�งมอง
อีีกด้้าน ก็็มีคี วามเป็็นไปได้้อยู่่�เหมืือนกััน เพราะนี่่�เป็็นประเด็็นระดัับปััจเจกบุุคคลมาก
เช่่น ถ้้าในอนาคตสัังคมยอมรัับหุ่่�นยนต์์จริิงๆ เรามีี AI เป็็นเอนเตอร์์เทนเนอร์์
มีี Soft-Robotic ที่่�เป็็นแฟนเรา หรืือเลยเถิิดไปมีีลููก สืืบเชื้้�อสายกัับเราได้้
ตอนนั้นโลกจะเป็นอย่างไร จุดนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกัน
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การปรับตัวร่วมกันในเทคโนโลยียุคปัญญาประดิษฐ์
เราต้องปรับตัวตามกระแสโลก ปัญหาการถูกแทรกแซงโดย AI จะเกิดขึ้นต่อไป
เรือ่ ยๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่สดุ ท้าย คนเราก็จะก็หาลูท่ างในงานประเภท
บริการ หรือสร้างสรรค์มากขึ้น หรือเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบเลย และอาจจะมี
งานเยอะขึน้ ด้วยในอนาคต เพราะว่างานบางส่วน ก็ยอ่ มเกิดขึน้ จากการมีอยูข่ อง
AI ด้วยเหมือนกัน เช่นงานที่ต้องใข้คนบันทึกข้อมูลพื้นฐานให้กับ AI ซึ่งงาน
ประเภทนี้จะมีเรื่อยๆ เพียงแค่เราปรับตัวไปพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อีีกเรื่่�องสำำ�คััญคืือ การเรีียนรู้้�ทำำ�ความเข้้าใจ AI ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�สุุด คนใน
ยุุคนี้้�ถึึงเวลาต้้องเริ่่�มสนใจ AI แล้้ว โดยเฉพาะคนที่่�อายุุยัังน้้อย เพราะเขาคืือแรง
ขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญในอนาคต เป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ต้้องเข้้าใจ AI และใช้้เทคโนโลยีีนี้้�
ให้้เกิิดประโยชน์์คุณ
ุ ค่่า ส่่วนคนที่่�เลยช่่วงอายุุนี้้�ไปแล้้ว อาจมีีสถานะเป็็นผู้บ้� ริิโภค
มากกว่่าผู้้�ผลิิต
การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของภาครัฐ
ญี่่�ปุ่่�นเตรีียมความพร้้อมมาร่่วม 50 ปีี เพื่่�อให้้มนุุษย์์มีีความคุ้้�นเคยกัับหุ่่�นยนต์์
ยกตััวอย่่างง่่ายๆ คืือการใช้้ โดราเอม่่อน การ์์ตููนยอดนิิยมเพื่่�อลดภาพลัักษณ์์ที่่�
น่่ากลััวของหุ่่�นยนต์์ และสร้้างพื้้�นฐานความเข้้าใจของเด็็กในยุุคดิิจิิทััล
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รััฐบาลของประเทศใดที่่�สามารถใช้้ประโยชน์์จากปััญญาประดิิษฐ์์ได้้ ประเทศนั้้�น
ย่่อมสร้้างความได้้เปรีียบในหลายมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวก
สามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการทำำ�งานของรััฐ เพื่่�อประชาชน ลดความ
ซ้ำำ��ซ้้อนในการทำำ�งานมีีการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัันระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ
ตลอดจนยกระดัับความสามารถด้้านการแข่่งขัันของประเทศ
แต่เนือ่ งจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยยังขาดผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่จะมารองรับความต้องการทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา การ
พัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขานีจ้ ะใช้เวลานาน ส่งผลให้ทกุ ภาคส่วนจ�ำเป็นต้อง
ลงทุนกับเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ในมูลค่าทีส่ งู และท�ำให้การพัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เกิดในวงจ�ำกัดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
สพร. ตระหนักถึง ความส�ำคัญของการพัฒนา ด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ AI สร้างผลงานและแจ้งเกิดอย่างเป็นรูปธรรม น�ำ
มาสู่การก่อตั้ง กฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ไทย ซึ่งมีข้อตกลงหรือบรรทัดฐาน
ด้านความร่วมมือของสมาชิกหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในวันที่
14 กันยายน 2563
จากแนวความคิดที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และผู้ที่มีแรง
บันดาลใจ มีความตั้งใจพัฒนาตนเอง มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนี้
ร่วมกัน และสร้างชุมชนปัญญาประดิษฐ์ (AI Community) โดยมีจดุ มุง่ หมายให้
เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการ
ศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ความร่วมมือก่อตั้งกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ไทยในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงหรือ
บรรทัดฐานในความร่วมมือของสมาชิกหรือชุมชนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส�ำหรับเทคโนโลยีปญ
ั ญา
ประดิษฐ์พร้อมใช้ในประเทศไทย และพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์ในสาขาวิชา
ต่างๆ ให้ท�ำงานได้จริง เพื่อก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศทั้งในแง่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน การลดค่าใช้จ่าย การยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
เพิ่มศักยภาพด้านผลผลิต (productivity) ของประเทศ
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การรวมตัวครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่
สังคมปัญญาประดิษฐ์ ทีเ่ กิดจากองค์กรทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
กว่า 60 องค์กร และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะ (1) ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ใน
บริบทของประเทศไทย (2) ผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ (3) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่ น การให้คำ� แนะน�ำ
การตรวจสอบ การรับรองเครือข่ายชุมชนปัญญาประดิษฐ์บนฐานการท�ำงานที่
มีคณ
ุ ภาพระดับสากล และ (4) แสวงหาโอกาสในการขยายเครือข่ายไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ
ต่อไปในอนาคต
โดยในระยะเริ่มต้น สพร. ได้ผลักดัน โครงการ AIaaS Platform ที่ได้รับความ
ร่วมมือจากพันธมิตร น�ำเอาปัญญาประดิษฐ์มาให้หน่วยงานภาครัฐได้ทดลองใช้
บนฟืน้ ฐานของ Low-code platform ทีแ่ ม้แต่ผไู้ ม่ชำ� นาญในภาษาคอมพิวเตอร์
ก็สามารถทดลองใช้งานปัญญาประดิษฐ์พนื้ ฐานได้เพือ่ ทดสอบว่าปัญญาประดิษฐ์
สามารถตอบโจทย์ในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้หรือไม่ ก่อนตัดสินใจใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
ตััวอย่่างการใช้้งานจากต่่างประเทศ แบ่่งตามลำำ�ดัับขั้้�นของปััญญาประดิิษฐ์์
1 		ปััญญาประดิิษฐ์์พื้้�นฐาน (เป็็นการใช้้งานระดัับทั่่�วไป ยัังไม่่มีกี ารประยุุกต์์

เทคนิิคต่่อยอด)
อินเดีย: ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่องาน
บริหารจากทั้ง 22 ภาษา ภายในประเทศ
อินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการจัดท�ำกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ โดยมี
แนวทางที่ไม่เหมือนใคร คือนอกจากมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว
อินเดีย ยังเลือกใช้ประโยชน์จาก AI ในแง่มุมของสังคมด้วย NITI Aayog หน่วย
งานคลังสมองของรัฐบาล เรียกแนวทางนี้ว่า #AIforAll ผลที่ตามมาคือกลยุทธ์
ชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
(1) เสริมสร้าง และเพิ่มศักยภาพให้กับชาวอินเดียด้วยทักษะในการหางาน
				ที่มีคุณภาพ
(2)		ลงทุนงานวิจัยในภาคส่วนที่สามารถเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
				มีผลกับสังคมสูงสุด
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(3)		ปรับขนาดโซลูชัน AI ที่ผลิตในอินเดียให้กับประเทศก�ำลังพัฒนาอื่นๆ
				ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของประเทศ ท�ำให้ อินเดีย มีการใช้ภาษาราชการ
				มากถึง 22 ภาษา รัฐบาลอินเดียจึงน�ำปัญญาประดิษฐ์ดา้ นการประมวลผล
				ภาษาธรรมชาติ (NLP) มาแก้ปัญหานี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความ
				ต้องการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำ
ญีป่ นุ่ : คัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทอี่ อกเดินทางด้วยเทคโนโลยีจดจ�ำ
ใบหน้า
ญี่ปุ่นเป็นประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆ ของนักเดินทางทั่วโลก ในปี 2018 สถิติ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ สูงเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 31.19 ล้านคน
และด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดปัญหา
การต่อคิวยาวที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบินหลักของประเทศ
ญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวน่าจะได้รับการคลี่คลายในระดับหนึ่ง เพราะทาง
ญี่่�ปุ่่�นกำำ�ลัังดำำ�เนิินการติิดตั้้�งเทคโนโลยีีจดจำำ�ใบหน้้าในโครงการ Automated
Gates through Trusted Traveler Program เข้้ากัับเครื่่�อง Autogate ให้้
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิได้้ใช้้ในเที่่�ยวบิินขาออกนอกประเทศญี่่�ปุ่่�นตามสนามบิินหลััก
ทั่่�วประเทศ
ระบบจะจดจ�ำใบหน้าของนักท่องเทีย่ ว และท�ำการเปรียบเทียบข้อมูลว่าตรงกับ
ข้อมูลใบหน้าที่เก็บไว้ในไมโครชิพของหนังสือเดินทางของบุคคลคนนั้นหรือไม่
และประตูจะเปิดเมือ่ การระบุตวั ตนเสร็จสิน้ โดยกระบวนการทัง้ หมดจะใช้เวลา
เพียงแค่ 15 วินาที เท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่กังวลว่าถ้าผ่าน Autogate แล้ว
จะไม่มีตราประทับขาออกในหนังสือเดินทาง ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่
ประจ�ำอยู่บริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย ระบบดังกล่าวอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่อยู่
ไม่เกิน 3 เดือนมีสทิ ธิใ์ ช้ Autogate เท่านัน้ หากผูใ้ ดทีข่ อวีซา่ มาด้วยสถานะอืน่ ๆ
จะต้องผ่านพิธีการโดยเจ้าหน้าที่ตามปกติเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ระบุในวีซ่า
ประเภทนั้นๆ ของแต่ละบุคคล
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2 		 ปััญญาประดิิษฐ์์ขั้้�นกลาง (เป็็นการประยุุกต์์ใช้้งานปััญญาประดิิษฐ์์

ในการวิิเคราะห์์เฉพาะเรื่่�อง)
อัังกฤษ: ใช้้ AI ตรวจจัับ Fake News
หนึ่งสิ่งที่สร้างปัญหาอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตตอนนี้ ก็คือการปล่อยข้อมูลเพื่อ
บิดเบือนข่าวสาร หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความวุ่นวายในสังคม เป็นที่รู้จัก
กันในชื่อว่า Fake News แปลตรงตัวว่า ข่าวลวง แต่เราสามารถแบ่งกลุ่มข่าว
ลวงย่อยได้อีก 6 ประเภท คือ
1. Satire or Parody เสีียดสีีหรืือตลก
2. False Connection จัับแพะชนแกะ
3. Misleading ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
4. False Context เนื้้�อหาผิิด
5. Impostor บิิดเบืือนที่่�มา
6. Manipulated การปลอมแปลงตััดต่่อ
7. Fabricated ปั้้�นน้ำำ��เป็็นตััว

รััฐบาลอัังกฤษ ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนเรื่่�องข่่าวลวง
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โดยประกาศเพิ่่�มทัักษะใหม่่การแก้้ปัญ
ั หา Fake News และ Confirmation Bias
เข้้าไปในหลัักสููตรการเรีียน รวมถึึงการลงทุุนในเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ที่่�จะ
ใช้้ตรวจสอบข่่าวลวงด้้วย
รััฐบาลอัังกฤษทำำ�การศึึกษาด้้านข้้อมููลและข่่าวปลอม เพื่่�อนำำ�ไปหารืือกัับบริิษััท
ยัักษ์์ใหญ่่ไม่่ว่่าจะเป็็น Google, Facebook, Twitter และ Apple และได้้
เปิิดตััวเทคโนโลยีี AI ที่่�สามารถตรวจสอบข่่าวปลอมเบื้้�องต้้น ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ดูแู ล
สามารถจัดการกับข่าวลวงได้รอบด้านขึ้น โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดไป
ยังคอมพิวเตอร์ หรือบนโทรศัพท์มือถือของตัวเองได้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำำ�งานด้้วยการใช้้ทีมี นัักข่่าว และนัักวิิเคราะห์์ที่่�เป็็นมนุุษย์์เพื่่�อประเมิินและ
ให้้คะแนนความน่่าเชื่่�อถืือของเว็็บไซต์์ข่่าว ซึ่่�งเมื่่�อตรวจสอบแล้้ว จะทำำ�การ
ติิดฉลาก เป็็นสีีเขีียวหรืือสีีแดง เพื่่�อให้้ผู้ใ้� ช้้งานสามารถรู้้�ตัวั จากข่่าวปลอมได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี บริิษััทผู้้�ให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ต และเว็็บไซต์์เครืือข่่ายสัังคมทั้้�งหลาย
ต่่างก็็ได้้รัับแรงกดดัันจากรััฐบาลอัังกฤษ ในการรัับผิิดชอบต่่อข่่าวลวงที่่�มีีอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของตน อัังกฤษมีีความแน่่วแน่่ในการปราบปรามข่่าวลวงจนถึึงขั้้�น
ก่่อตั้้�งแผนก Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)
ขึ้้�นมา มีีการคััดเลืือกคณะกรรมการ เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังโดยเฉพาะ
รัสเซีย: ใช้ Big Data และ AI รับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในขณะทีร่ ฐั บาลทัว่ โลกประสบปัญหากับผลกระทบของ COVID-19 ทัง้ เรือ่ งการ
ห้ามเดินทาง และการเว้นระยะทางสังคม การสอดส่งจากภาครัฐก็ถูกต่อต้าน
จากประชาชน แต่ที่มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย รัฐบาลใช้เครือข่ายกล้องจดจ�ำ
ใบหน้า เพือ่ ติดตามกลุม่ เสีย่ ง เมืองหลวงของรัสเซีย มีเครือข่ายกล้องรักษาความ
ปลอดภัยอยูป่ ระมาณ 170,000 ตัว ติดตัง้ อยูต่ ามถนน และสถานีรถไฟใต้ดนิ ทัว่
เมือง มีการเชือ่ มโยงเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์ ในช่วงแรกของการด�ำเนินงาน
สามารถระบุตัวผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับได้ประมาณสองร้อยคน
3 		 ปััญญาประดิิษฐ์์ขั้้�นสููง (เป็็นการใช้้การบููณาการของปััญญาประดิิษฐ์์)

สหรัฐอเมริกา: ใช้การประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ในการวางแผนป้องกัน
ประเทศ ระบุจุดล่อแหลม และเปราะบาง
นายพลของสหรััฐฯ กล่่าวว่่า หากไม่่มีีปััญญาประดิิษฐที่่�มีีประสิิทธิิภาพ กองทััพ
ก็็มีีความเสี่่�ยงที่่�จะแพ้้สงครามในครั้้�งต่่อไป เนื่่�องจากสงครามยุุคหน้้าเป็็นการ
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แข่่งขัันระหว่่าง อััลกอริิทึมึ ชััยชนะจะขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าใครมีีอัลั กอริิทึมึ ที่่�ดีีมากกว่่ากััน
ไม่่ใช่่ว่่าใครมีีอาวุุธยุุโธปกรณ์์มากกว่่า เหมืือนกัับสงครามโลกครั้้�งเก่่า
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นสาขาเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็ว และมีผลต่อความมั่นคง
ของชาติ ด้วยเหตุนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DOD) และประเทศอื่นๆ จึงต่าง
พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ส�ำหรับฟังก์ชันทางทหารที่หลากหลายมากขึ้น
การวิิจัยั ด้้าน AI ของสหรััฐฯ เน้้นพััฒนาในด้้านการรวบรวม และวิิเคราะห์์ข่า่ วกรอง
ฅโลจิิสติิกส์์ ปฏิิบัติั กิ ารไซเบอร์์ การสั่่�งการและ การควบคุุมยานพาหนะกึ่่�งอััตโนมััติิ
รวมถึึงยานยนต์์อิิสระหลากหลายประเภท
AI ถูกน�ำมาใช้ปฏิบัติการทางทหารใน อิรัก และซีเรีย แล้ว การด�ำเนินการของ
รัฐสภามีศักยภาพพอที่จะก�ำหนดรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป โดยการ
ตัดสินใจด้านงบประมาณ และกฎหมายทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเติบโตของการใช้งาน
เทคโนโลยี AI การป้องกัน AI ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญของ สหรัฐอเมริกา
การนำำ� AI เชิิงพาณิิชย์์เข้้ามาใช้้งาน ก็็จำำ�เป็็นจะต้้องทำำ�การปรัับแต่่งโปรแกรมให้้
เต็็มประสิิทธิิภาพเพื่่�อที่่�กองทััพจะได้้นำำ�โปรแกรมไปใช้้อย่่างปลอดภััย
คู่แข่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในตลาด AI ก�ำลังสร้างแรงกดดันให้สหรัฐฯ
เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงนวัตกรรมการใช้งาน AI ทางทหาร จีน เป็นคู่แข่งชั้นน�ำใน
เรื่องนี้ ที่ก�ำหนดแผนขึ้นมาในปี 2017 ในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำระดับโลกด้าน AI
ภายในปี 2030 ปัจจุบนั จีน เน้นการใช้ AI เป็นหลักเพือ่ ท�ำการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว
และมีขอ้ มูลทีด่ มี ากขึน้ เช่นเดียวกับการพัฒนายานยนต์ทางทหารทีห่ ลากหลาย
ซึ่ง รัสเซีย มีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ทางทหารของ จีน โดยจะเน้นหลักไปใน
เรื่องของหุ่นยนต์
จีน: ใช้การระบุตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อดูแลประชาชน
รัฐบาลจีนนัน้ มีการใช้กล้องวงจรปิดตรวจดูความเรียบร้อยของเมือง โดยตัวอย่าง
ความส�ำเร็จแรกคือปี 2017 ที่ต�ำรวจสามารถตอบสนองต่อสัญญาญเตือนจาก
กล้องเฝ้าระวังในสถานีรถไฟ มีการใส่ข้อมูลของผู้มีประวัติอาชญากรรม และผู้
เจ็บป่วยทางจิตเภท ผู้เคยใช้ยาเสพติด รวมไปถึงการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
สวัสดิการรัฐ เช่น เบี้ยคนชรา เป็นต้น
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มีีเมืืองเทศบาล และจัังหวััดทั่่�วประเทศจีีนอย่่างน้้อย 16 แห่่ง เริ่่�มใช้้ระบบจดจำำ�
ใบหน้้ า ที่่�สามารถสแกนประชากรทั้้�งประเทศได้้ ถึึ ง 1.4 พัั น ล้้ า นคน
โดยมีีอััตราความแม่่นยำำ�อยู่่�ที่่� 99.8% การเฝ้้าระวัังการจดจำำ�ใบหน้้าของจีีนได้้พิิ
สููจน์์แล้้วว่่าได้้ผลดีีเยี่่�ยม ตำำ�รวจในเมืืองหนานชางทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ของจีีน
สามารถค้้นหา และจัับกุุมผู้้�ต้้องสงสััยได้้จากงานคอนเสิิร์์ต ท่่ามกลางผู้้�ชม
60,000 คนเมื่่�อต้้นเดืือนเมษายน 2018
ในต้นปี 2018 ต�ำรวจจีนเริ่มใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แว่นตาจดจ�ำใบหน้า ที่จะ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ และสามารถจับคู่บุคคลกับผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาได้
แว่่นตาดัังกล่่าวช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถระบุุตััวบุุคคลที่่�ต้้องสงสััยว่่ามีีการ
กระทำำ�ผิิดตั้้�งแต่่การละเมิิดกฎจราจรไปจนถึึงการก่่ออาชญากรรม

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

48

พร้อมที่จะเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรรัฐหรือยัง?
ข้้อพิิจารณาในการนำำ�เทคโนโลยีี AI มาใช้้งาน มีีหลายปััจจััยที่่�ต้้องนำำ�มาคิิด
ทั้้�งเหตุุผลด้้านจริิยธรรม ความปลอดภััยของ AI กฎหมาย และการบริิหาร
		 คุณภาพข้อมูล: ความส�ำเร็จของโครงการ AI ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของข้อมูล
		 เป็นส�ำคัญ
		 ความยุติธรรม: ผู้ใช้ต้องผ่านการฝึกอบรมแบบจ�ำลอง ซึ่งทดสอบด้วยชุด
		 ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้น�ำระบบ AI ไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 และไม่มีอคติ
		 ความรับผิดชอบ: พิจารณาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบของ
		ผลลัพธ์และผูอ้ อกแบบกับผูด้ ำ� เนินการระบบ AI จะรับผิดชอบงานอย่างไร
		 ความเป็นส่วนตัว: ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น
		 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (Personal
		 Data Protection Act)
		 การอธิบายและความโปร่งใส: เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบได้ว่าแบบ
		 จ�ำลอง AI ท�ำการตัดสินใจขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
		 ต้นทุน: พิจารณาว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการสร้าง ด�ำเนินการ
		 และบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
		 พนักงาน
การท�ำให้มั่นใจว่าการใช้ AI สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ AI สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (Personal Data Protection Act) รวมถึงประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจอัตโนมัติ ทีต่ อ้ งมีการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
ด้วย การตัดสินใจอัตโนมัติในบริบทนี้ จะเป็นการตัดสินใจโดยปราศจากการ
แทรกแซงของมนุษย์ ซึ่งมีผลทางกฎหมาย หรือมีนัยส�ำคัญในท�ำนองเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจทางออนไลน์เพื่อมอบทุนธุรกิจ
ประเมินว่า AI เป็นทางออกที่ถูกต้องหรือไม่
AI เป็็นเพีียงเครื่่�องมืือทางเทคโนโลยีีตัวั หนึ่่�งในการให้้บริิการ การออกแบบบริิการ
ใดๆ ล้้วนเริ่่�มต้้นมาจากความต้้องการของผู้้�ใช้้ทั้้�งสิ้้�น หากคิิดว่่า AI คืือตััวเลืือก
เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมที่่�จะช่่วยตอบสนองความต้้องการของผู้ใ้� ช้้ได้้ ก็็จะต้้องนำำ�ข้้อมููล
และเทคโนโลยีีเฉพาะทางที่่�ต้้องการใช้้มาพิิจารณา โดยนัักวิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล
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จะใช้้ข้้อมููลที่่�มีีนำำ�มาสร้้างโมเดล AI เพื่่�อประเมิินว่่า AI จะสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�ใช้้ได้้หรืือไม่่ตามหลัักการดัังนี้้�:
มีข้อมูลที่ต้องการแม้ว่าจะมีการปลอมแปลงฝังอยู่
มีจริยธรรม และปลอดภัยในการใช้ข้อมูล-อ้างอิงถึง ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance for Government) ของส�ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั
มีข้อมูลที่เรียงล�ำดับถูกต้องส�ำหรับการเรียนรู้ของโมเดล AI
งานมีขนาดใหญ่ และซ�้ำซากพอที่มนุษย์จะหาทางลัดในการด�ำเนินการ
ให้ข้อมูลที่ทีมสามารถน�ำไปใช้งานได้ แต่ต้องจ�ำไว้ว่า AI ไม่ใช่ทางออก
อเนกประสงค์ AI ต่างจากมนุษย์ตรงที่ไม่สามารถอนุมานได้ และสามารถ
	ผลิตผลลัพธ์ตามข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ากับโมเดลเท่านั้น
พิจารณาสถานะข้อมูลปัจจุบัน
เพื่อให้แบบจ�ำลอง AI ท�ำงานได้ จ�ำเป็นจะต้องเข้าถึงชุดข้อมูลจ�ำนวนมาก และ
มีประเภทของข้อมูลที่เหมาะสม ต้องท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้าน
ข้อมูลอย่างนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล เพือ่ ประเมินสถานะของข้อมูลว่ามีคณ
ุ ภาพสูง
เพียงพอส�ำหรับ AI หรือไม่ ตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้:
ความแม่นย�ำ
ความสมบูรณ์
เอกลักษณ์
ทันเวลา
ความถูกต้อง
ความเพียงพอ
ความเกี่ยวข้อง
การเป็นตัวแทน
ความมั่นคง
ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือซื้อ
การประเมินว่า AI จะช่วยตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้หรือไม่ ให้พจิ ารณา
ว่าจะจัดหาเทคโนโลยีอย่างไร ควรก�ำหนดกลยุทธ์การซื้อในแบบเดียวกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ว่าจะสร้าง ซื้อ หรือใช้ซ�้ำ ก็ขึ้นอยู่กับข้อควรพิจารณาหลาย
ประการ รวมถึง:
AI GOVERNMENT FRAMEWORK

50

		 ความต้้องการนั้้�นไม่่ซ้ำำ��กัับที่่�องค์์กรมีีอยู่่� หรืือสามารถใช้้โปรแกรมทั่่�วไป
		จััดการได้้
		 เวลาวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
		 ข้อก�ำหนดทางจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยี AI
สร้างโซลูชัน AI ภายในองค์กร
การสร้าง หรือดัดแปลงโมเดล AI ขึน้ เองภายในองค์กร เวลาท�ำการตัดสินใจ ควร
ปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่า:
		 ทีมมีทักษะในการสร้างโมเดล AI ภายในองค์กรหรือไม่
		 ทีมปฏิบตั ภิ ายในองค์กรมีทกั ษะในการใช้งาน และบ�ำรุงรักษาโมเดล AI หรือไม่
จัดหาโซลูชัน AI
ถ้าต้องการใช้งานโปรแกรม AI ทั่วๆ ไป เช่น Optical Character Recognition
การซื้อผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปเลยเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถ้าต้องการใช้งานด้วย
ความต้องการเฉพาะทาง นัน่ หมายความว่าผูผ้ ลิตอาจต้องเริม่ ต้นเขียนโปรแกรม
จากศูนย์ หรือปรับเปลี่ยนโมเดล AI อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งก็ต้องมาพิจารณากัน
เป็นกรณีไป
Check List ประเมินความพร้อมส�ำนักเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (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.	มีีความพร้้อมใช้้งาน AI แต่่ต้้องมีีการเตรีียมความพร้้อมในหลายส่่วน
			 หากตอบใช่่ ในข้้อ 1-3
4. ยังไม่พร้อมส�ำหรับ AI หากตอบไม่ใช่ ในข้อ 1-3
จากแบบประเมิินตนเองเพื่่�อประเมิินความพร้้อมนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่า หากหน่่วยงา
นมีีข้อ้ มููลและมีีการเตรีียมโครงสร้้างพื้้�นฐานไว้้แล้้วจึึงจะสามารถดำำ�เนิินการด้้าน
ปัญญาประดิษฐ์ได้
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บทที่ 4

วิิธีีการสร้้างระบบ AI

สรุป : บทที่ 4

แนวทางและกระบวนการพััฒนาระบบ AI เบื้้�องต้้น
แบ่่งได้้เป็็น 7 ขั้้�นตอนหลัักๆ ดัังนี้้�

“ในอนาคตเทคโนโลยีี AI จะก็็ต้้องเป็็นอีีกหนึ่่�ง “เครื่่�องมืือ” ที่่�จะมาช่่วยให้้
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคน”

ในปัจจุบนั โลกของเราก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั พฤติกรรม และความคุน้ เคยของ
ผู้คนก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป จากเทคโนโลยีที่แทรกเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Internet ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ท�ำให้เรา
สามารถสั่งเปิด-ปิดแอร์ด้วย Application บนสมาร์ทโฟนได้ การสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ระหว่างเดินทางกลับบ้าน หรือแม้แต่ขา่ วการน�ำหุน่ ยนต์มาช่วยงานด้าน
อุตสาหกรรมที่เห็นอยู่เป็นประจ�ำ
ส่วนภาครัฐ เราได้เห็นความพยายามปรับปรุงระบบการท�ำงานของหน่วยงาน
อย่างเช่น แนวคิดในการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Paperless หรือการเปลี่ยนระบบ
เอกสารต่างๆ ให้มาอยู่ในรูปแบบของเอกสารดิจิทัลแทน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้บริการ และการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐ
AI เป็นเทคโนโลยีทจี่ ะเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวัน และชีวติ การท�ำงานมาก
ขึ้นเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่เราควรท�ำคือเรียนรู้
ท�ำความเข้าใจ และปรับตัวไปพร้อมกับอนาคต
“ในอนาคต เทคโนโลยีี AI จะเป็็นอีีกหนึ่่�ง “เครื่่�องมืือ” ที่่�ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานของคน”
บททีผ่ า่ นมา เราได้คาดการณ์กนั ถึงอนาคตทีเ่ ทคโนโลยี AI จะเข้ามามีผลกระทบ
กับงานประเภทต่างๆ ซึง่ แต่เดิมใช้คนท�ำงาน แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ทจี่ ะ
ถูกทดแทนด้วย AI กันบ้างแล้ว ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน
ในปัจจุบนั ไม่วา่ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ทัง้ ภาครัฐ และโดยเฉพาะเอกชน ต่าง
ก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี AI และพยายามที่จะน�ำ AI เข้ามาใช้งานให้เร็ว
ที่สุด
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สิ่งที่ตามมา คือความต้องการเทคโนโลยี AI ที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงความต้องการ
ตามกระแส แต่ยังขาดความเข้าใจลึกซึ้ง ในบทนี้ เราจะมาท�ำความเข้าใจกันให้
ชัดเจนว่า AI คืออะไร จากนั้นเราจะมาดูว่าวิธีการสร้าง AI ขึ้นมาต้องมีขั้นตอน
อะไรบ้าง

แท้จริงแล้ว AI คืออะไร ท�ำไมตอนนี้ใครๆ ก็อยากได้
AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ถ้าจะอธิบายแบบให้เข้าใจ
ง่ายๆ AI ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาจากอัลกอริทึมของสมการ
ทางคณิตศาสตร์ทมี่ คี วามซับซ้อน โดยมีจดุ ประสงค์ทจี่ ะท�ำให้คอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องจักรมีความฉลาดได้เท่าๆ กับคน
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แนวคิดของการท�ำ AI นัน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ พิง่ จะเกิดขึน้ มาใหม่ แต่เป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้
ตั้งแต่ปี 1957 และถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ น�ำมาสู่ค�ำถามอีกข้อที่หลายคน
สงสัย คือท�ำไม AI ถึงได้เป็นที่พูดถึงมากขึ้นในเวลานี้ เหตุผลหลักๆ มีอยู่ทั้งหมด
3 ข้อด้วยกัน
1 โปรแกรม AI ฉลาดขึ้นกว่าเดิมมาก

อย่างที่บอกเนื่องด้วย AI ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1957 เป็นเวลานานกว่า 60 ปี
และมีการแบ่งย่อยสาขาการพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น Natural Language
Processing (NLP) สาขาหนึง่ ของ AI ทีม่ เี ป้าหมายท�ำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษา
ของคนได้ หรือ Computer Vision ที่มีเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลภาพ หรือวิดีโอ เพื่อแยกแยะ จดจ�ำ ท�ำความเข้าใจในรูปแบบเดียว
กับที่สมองของคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ตามองเห็นได้
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นอกเหนือจากสาขาของ AI ที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้น อีกหนึ่งสาขาของ AI ที่มี
พัฒนาการก้าวกระโดด เป็นสาเหตุสำ� คัญที่ AI ได้รบั ความนิยมอยูใ่ นตอนนี้ ก็คอื
Machine Learning (ML)
“เวลาที่เราได้ยินคนพูดถึง AI ในปัจจุบัน โดยส่วนมากจะหมายถึง
Machine Learning นั่นเอง”
Machine Learning เป็นแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม หรืออัลกอริทมึ ส�ำหรับ
การทำำ�ให้้คอมพิิวเตอร์์มีสี ามารถในการเรีียนรู้้� ความฉลาดในการคิิด การตััดสิินใจ
หรืือจดจำำ�สิ่่�งต่่างๆ ได้้ด้้วยตััวเองจากข้้อมููลที่่�เราป้้อนให้้ ปััจจุุบััน Machine
Learning ได้กลายมาเป็นรากฐานส�ำหรับการพัฒนา AI ในแขนงต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีความฉลาดมากขึ้น
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2 เรามีข้อมูล Digital จ�ำนวนมาก

อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่า AI จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในยุคของข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล
ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ หรือวิดีโอที่ถูกแชร์ขึ้นมาบนเว็บไซต์ บนโซเชียลมีเดีย
ทุกๆ วันจากทั่วทุกมุมโลก
3 เราอยู่ในยุคของ Cloud

Cloud เป็นรูปแบบของบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ท�ำให้เราสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ตั้งแต่การใช้งานทั่วๆ ไปอย่างเช่น Google Drive ที่
มีการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ไปจนถึง Cloud ส�ำหรับการประมวลผล ที่
ท�ำให้เราประมวลผลคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก รวมไปถึง
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั เอง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประมวผล
และหน่วยความจ�ำทีส่ งู มาก หากเทียบกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา
ด้วยเทคโนโลยี ณ ปัจจุบนั ทีม่ คี วามพร้อมในหลายๆ ด้าน ท�ำให้เราเห็นการน�ำ
เทคโนโลยี AI มาใช้งานมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจต่างๆ ดังนัน้ ภาค
รัฐเอง ก็มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับตัวให้พร้อมกับการมาถึงของ AI เพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนทัว่ ไป และเพือ่ การท�ำงานของบุคลากรในภาครัฐเองด้วย

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

58

ความฉลาดของ AI ในปัจจุบัน
อย่างทีไ่ ด้กล่าวถึง ปัจจุบนั เรามีความพร้อมส�ำหรับการใช้งานเทคโนโลยี AI แล้ว
แต่ค�ำถามคือ ตอนนี้ AI เก่งได้ขนาดไหนแล้ว? ลองมาดูตัวอย่างความสามารถ
หนึ่งของ AI อย่าง Computer Vision ที่เปรียบกับการท�ำให้คอมพิวเตอร์มอง
เห็นได้กัน
การมองเห็นของคน เป็นหนึง่ ในความสามารถทีท่ ำ� ให้เรารับรูส้ ภาพแวดล้อมรอบ
ตัวโดยใช้ดวงตาของเราเป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก จากนั้นจึง
ส่งให้สมองประมวลผลว่าสิ่งที่ตาเราก�ำลังมองเห็นนั้นคืออะไร เริ่มตั้งแต่ตอนที่
เป็นเด็กทารก เราอาจไม่ค่อยรู้จักสิ่งของต่างๆ รอบตัว แม้กระทั่งภาษา หรือ
ข้อความ แต่เนื่องจากคนเรามีความสามารถในการเรียนรู้ แยกแยะ และจดจ�ำ
สิ่งต่างๆ ได้เมื่อได้รับการสอน
ด้วยหลักการเดียวกันนี้ หากเราต้องการให้ AI ท�ำสิ่งที่คล้ายๆกัน เราก็ต้องใช้ทั้ง
กล้องทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นเหมือนดวงตา และก็ตอ้ งใช้ AI ประเภท Computer Vision
มาท�ำหน้าที่เหมือนกับสมองส่วนที่ท�ำให้คนสามารถมองเห็น และเข้าใจภาพได้

Source : Google IO Keynote 2017

ในปี 2016 Google ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านเทคโนโลยีอนั ดับต้นๆ ของโลก
และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ท�ำการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี AI เพื่อน�ำมาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของ AI ในด้านการมองเห็น
และแยกแยะ (Image Recognition) โดยน�ำมาเปรียบเทียบกับคน แสดงผล
ออกมาเป็็นกราฟด้้านบน เราจะเห็็นว่่า AI ในปััจจุุบััน มองเห็็น และแยกแยะได้้
แม่่นยำำ�มากกว่่าสายตาคนแล้้ว
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นอกจากความสามารถในการมองเห็น ปัจจุบันเรายังมีเทคโนโลยี AI ด้านอื่นๆ
อีกมากมายที่มีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงมาก อย่างไรก็ตาม ความฉลาดของ
AI ยังเป็นความฉลาดทีค่ อ่ นข้างเฉพาะด้านอยู่ กล่าวได้วา่ ในตอนนี้ AI จะสามารถ
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ และช่วยให้กระบวนการท�ำงานของคนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะเลือกใช้ AI ให้เหมาะสมกับงานเป็นส�ำคัญด้วย
ข้อมูล (ดิจิทัล) คืออะไร
การที่ชีวิตประจ�ำของเรามีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นเวลาท�ำงานหรือในชีวิตประจ�ำวัน พฤติกรรมเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เกิด
ข้อมูลดิจิทัลในปริมาณมหาศาล และข้อมูลเหล่านี้เอง ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญ
ส�ำหรับการพัฒนา AI ขึ้นมา
แต่คำ� ว่าข้อมูลดิจทิ ลั ทีเ่ ราก�ำลังพูดถึงอยูน่ ี้ ก็มอี ยูห่ ลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นไฟล์
เอกสารทั่วๆ ไป อย่างเช่น Word Excel PDF หรือข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล
(Database) รวมไปถึงไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม
หากเราแยกประเภทของข้อมูล โดยอาศัยโครงสร้างของข้อมูลเป็นตัวแบ่ง จะมี
อยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่
1 ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data)

เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบโครงสร้างชัดเจน สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้ทันที และมี
คุณลักษณะ (Attribute) ที่ระบุชัดเจน เช่น อายุ ที่เป็นตัวเลขธรรมดาๆ หรือ
รหัสไปรษณีย์ ที่เขียนอยู่ในรูปแบบตัวเลขเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีความหมายใน
เชิงการค�ำนวณ แม้แต่ ชื่อคน ชื่อจังหวัด หรือสถิติตัวเลขต่างๆ ก็ถือเป็น
Structured Data เช่นเดียวกัน
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ข้อมูลประเภทนี้มักจะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลเช่น ไฟล์ Excel ทั่วๆ
ไป รวมถึงไฟล์ในฐานข้อมูล ลองดูตัวอย่างข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ถูกเก็บ
อยู่ในรูปแบบของตารางปรกติ และมีข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ประกอบอยู่ เช่น
ล�ำดับผู้ติดเชื้อ อายุ เพศ เป็นต้น
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2 ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)

ข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุด ข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ ไฟล์
รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง รวมไปถึงข้อความทั่วๆ ไปตามเว็บไซต์ ไปจนถึง
ข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์เอกสาร
แม้้ว่่าปััจจุุบัันภาครััฐจะเริ่่�มปรัับเปลี่่�ยน นำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่เข้้ามาใช้้งาน
ไม่่ว่่าจะเป็็นการลดการใช้้กระดาษ และเปลี่่�ยนมาจััดเก็็บข้้อมููลดิิจิิทััลแบบมีี
โครงสร้้างมากขึ้้�น แต่่ข้อ้ มููลส่่วนใหญ่่ที่่�มีกี ารจััดเก็็บมาตลอดก็็ยังั เป็็นข้้อมููลแบบ
ไม่่มีโี ครงสร้้าง ทำำ�ให้้หลีีกเลี่่�ยงความซัับซ้้อนในการนำำ�มาใช้้งานไม่่ได้้ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการนำำ�ข้้อมููลมาพััฒนาเป็็น AI
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Source : IDC

สอดคล้องกับผลการส�ำรวจของ IDC ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนระหว่างข้อมูลทั้ง
2 ประเภท รวมถึงอัตราการการเพิม่ ขึน้ ของข้อมูลประเภท Unstructured Data
ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลประเภท Structured Data อย่างมาก
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กระบวนการพัฒนาโมเดล AI
เราได้อธิบายความหมายของเทคโนโลยี AI จนถึงความส�ำคัญของข้อมูลทีต่ อ้ งใช้
พัฒนา AI กันไปแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจะมาท�ำความเข้าใจกันว่า การสร้าง AI ขึ้น
มาจริงๆ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขั้นตอนเหล่านี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น
เนื่องจากในการพัฒนาระบบจริงนั้น อาจจะขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกระบวนการพัฒนาระบบ AI นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 7
ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1 ท�ำความเข้าใจปัญหา (Problem Understanding)

การท�ำความเข้าใจปัญหา หรือลักษณะงานที่น�ำไปสู่ความต้องการใช้โปรแกรม
AI เป็นขัน้ ตอนแรกของการพัฒนาระบบ เนือ่ งจาก AI นัน้ ยังมีความฉลาดเฉพาะ
ทาง การท�ำความเข้าใจปัญหา และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หา
ด้วย AI จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง

จากตัวอย่างข้างต้น เราคาดเดาได้วา่ แอปพลิเคชันดังกล่าว มีทมี่ าจากปัญหาของ
ประชาชนที่เวลาจะค้นหาข้อมูลพืชผักสมุนไพรสักชนิดหนึ่ง แล้วท�ำได้ค่อนข้าง
ยาก เช่น ถ้าเราเจอต้นไม้ที่ไม่ร้จู ักโตขึน้ มาในบริเวณบ้าน หรือแม้แต่ต้นไม้ที่วาง
ขายอยู่ตามร้านค้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ชนิดดังกล่าว เป็นต้นไม้ หรือ
สมุนไพรชนิดใด มีประโยชน์ หรือโทษอย่างไร เพราะเรายังไม่รู้แม้แต่ชื่อในการ
จะไปเริม่ ต้นค้นข้อมูลต่อได้เลย จากปัญหาดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก จึงได้น�ำเทคโนโลยี AI ในการจดจ�ำรูปร่างหน้าตาของ
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สมุนไพรมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน ให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดค้นหา
ข้อมูล หรือน�ำไปเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
2 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

AI ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยการเลียนแบบความสามารถในการเรียนรู้ และก็เช่น
เดียวกันกับคน การที่คนเราจะมีความสามารถในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ก็
ต้องเริม่ จากการเรียนรูเ้ ป็นอันดับแรก และเมือ่ ผ่านการเรียนรูท้ มี่ ากพอ เราก็จะ
มีความช�ำนาญมากขึ้น ดังนั้น สิ่งส�ำคัญในการพัฒนาระบบ AI ให้มีความฉลาด
และความสามารถในการท�ำสิ่งใดๆ ส�ำคัญที่สุดก็คือ “ข้อมูล” นั้นมีมากพอ
ส�ำหรับให้ AI น�ำไปใช้เรียนรู้หรือไม่

ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เราต้องเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนคัดเลือกข้อมูลที่
เหมาะสม ก่อนจะเริ่มต้นรวบรวมข้อมูลจริงๆ ยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน Herb
ID การจะสอนให้ AI รูจ้ กั แยกแยะสมุนไพรอย่างแม่นย�ำได้นนั้ เราก็ตอ้ งคิด และ
วางแผนก่อน เช่น
1) ความหลากหลายของข้อมูลสมุนไพรที่เราต้องการให้ AI เรียนรู้นั้น
			มีทั้งหมดกี่ชนิด กี่ประเภท จะอ้างอิงจากที่ไหน
2) แหล่งข้อมูลทีเ่ ราจะน�ำมาใช้ น�ำมาจากทีไ่ หน ข้อมูลจากแต่ละแหล่งทีเ่ ก็บมา
			มีลกั ษณะเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร เช่น ถ้าหากเราสร้างข้อมูลขึน้
			มาใหม่สำ� หรับการน�ำมาใช้กบั AI นี้ เราก็จะได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ตรงตามความ
			ต้องการ แต่ถา้ หากข้อมูลทีใ่ ช้นนั้ เป็นข้อมูลเก่า ก็จะต้องมีขนั้ ตอนจัดเตรียม
			ข้อมูลที่ยุ่งยากตามมา หลังขั้นตอนการรวบรวม
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3) จ�ำนวนข้อมูลหรือรูปภาพของสมุนไพรแต่ละชนิด เพราะยิง่ จ�ำนวนข้อมูล
			(รูปภาพ) สมุนไพรแต่ละชนิดมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่ง
			แยกแยะ หรือจดจ�ำได้มากขึน้ เท่านัน้ เปรียบเทียบกับการทีค่ นเราจะรูจ้ กั ต้น
			สมุนไพรซักชนิด เราก็ตอ้ งเคยเห็นสมุนไพรดังกล่าวมาแล้วหลายๆ ต้น และ
			หลายๆ มุม ถึงจะสามารถแยกแยะสมุนไพรได้โดยช�ำนาญ

แม้ว่าเราจะมีอัลกอริทึมตั้งต้นส�ำหรับ AI ที่ดีมากขนาดไหนก็ตาม แต่หากเรามี
ข้อมูลตั้งต้นที่ไม่เหมาะสม หรือมีจ�ำนวนข้อมูลที่น้อยเกินไปนั้น ก็มีความเป็นไป
ได้สูงที่เราจะได้ AI ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกมา เปรียบเสมือน เอาหนังสือเรียน
ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องไปสอนเด็ก แม้จะสอนเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดแค่ไหน เด็ก
ก็ย่อมถูกบิดเบือนความคิดไปกับข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
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3 การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

หลัังจากคััดเลืือก และรวบรวมข้้อมููลสำำ�หรัับการพััฒนาระบบ AI เสร็็จแล้้ว
ขั้้�นตอนต่่อมาคืือการพิิจารณาคุุณภาพ แก้้ไข และจััดเตรีียมข้้อมููลให้้ครบถ้้วน
สมบููรณ์์ สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ของ AI โดยปรกติิ ขั้้�นตอนการจััดเตรีียมข้้อมููลจะเป็็น
ขั้้�นตอนที่่�ใช้้เวลานานที่่�สุุด โดยการเตรีียมข้้อมููลจะขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของข้้อมููล
ที่่�เรามีี เช่่น
1) หากเราต้้องการรวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นเนื้้�อหาข้้อความ แต่่เอกสารดัังกล่่าว
			อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ PDF หรือไฟล์รปู ภาพจากการสแกน ซึง่ เป็นวิธกี าร
			เก็บข้อมูลเอกสารที่เรามักจะพบเห็นอยู่เสมอ ไฟล์ข้อมูลประเภทนี้จะไม่
			สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที ต้องมีขั้นตอนในการดึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ออก
			มาก่อน อาจจะใช้วธิ นี งั่ พิมพ์ขอ้ มูลออกมาใหม่ ซึง่ ต้องใช้เวลา และแรงงาน
			อย่างมาก หรืออาจจะใช้โปรแกรมทีส่ ามารถแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็น
			ไฟล์ขอ้ ความได้โดยอัตโนมัติ ด้วยอัลกอริทมึ ทีเ่ รียกว่า Optical Character
			Recognition (OCR) แต่การแปลงแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ก็ยังมีข้อ
			จ�ำกัดอยู่ เช่น ความแม่นย�ำในการแปลง หรือฟอร์แมทของไฟล์เอกสาร
ตััวอย่่างการแปลงภาพถ่่ายจากหนัังสืือ เป็็นข้้อความด้้วย OCR ของ Google Docs
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2) หากข้้อมููลที่่�เรารวบรวมเป็็นรููปภาพ อย่่างกรณีีแอปพลิิเคชััน Herb ID
			ที่่�ต้้องใช้้รูปู สมุุนไพร เราก็็ต้อ้ งมาพิิจารณาลัักษณะของภาพว่่ามีีความสมบููรณ์์
			มีีความละเอีียดเพีียงพอหรืือไม่่ เราอาจต้้องปรัับให้้รููปภาพทั้้�งหมดอยู่่�ใน
			Format เดีียวกััน หรืือปรัับขนาด และความละเอีียดของรููปให้้เท่่ากััน
			ทั้้�งหมด เป็็นต้้น และสุุดท้้าย ก็็ต้อ้ งดููด้ว้ ยว่่าแต่่ละรููปภาพนั้้�นเป็็นสมุุนไพร
			ประเภทไหน เพื่่�อนำำ�ไประบุุป้้าย (Label) ให้้กัับข้้อมููลด้้วย
3) ส่วน Structured Data อย่าง ไฟล์ Excel หรือข้อมูลใน Database เราจะ
			พบปัญหาที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็น
				
				
				

ข้อมูลทีผ่ ดิ รูปแบบ ยกตัวอย่าง การเก็บชือ่ จังหวัดกรุงเทพฯ ทีอ่ าจ
พบได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น กทม กทม. กรุงเทพ กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkok

				

ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดหายไปบางส่วน หรือข้อมูลที่กรอกมาผิด

ในการจัดเตรียมข้อมูล เราจะต้องแก้ไขข้อมูลทัง้ หมดให้ถกู ต้องครบถ้วนก่อน จึง
จะนำำ�ไปใช้้พััฒนาระบบ AI ได้้ หลัังจากได้้ข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์มาแล้้ว โดยทั่่�วไปเรา
จะต้้องนำำ�ข้้อมููลมาแบ่่งเป็็น 3 ส่่วน เพื่่�อเตรีียมไปใช้้งานต่่อดัังนี้้�

1) ข้อมูลส�ำหรับการน�ำไปสอนหรือ Train โมเดล AI ทีไ่ ด้เลือกไว้ (Training Set)
2) ข้อมูลส�ำหรับการค้นหาตัวแปรของ AI เพื่อปรับปรุงให้โมเดลท�ำงานได้
			อย่างมีประสิทธิภาพ (Validation Set)
3) ข้อมูลส�ำหรับการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลก่อนน�ำไปใช้งานจริง
			(Test Set)
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นอกจากการท�ำให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์แล้ว ในขัน้ ตอนนีเ้ ราจะต้องส�ำรวจข้อมูล
ทั้งหมดด้วย เพื่อดูว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนั้นเพียงพอ และมีปริมาณ
ที่่�สมดุุลกัันหรืือไม่่ บางครั้้�งเราอาจจำำ�เป็็นต้้องตััดข้้อมููลบางส่่วนที่่�มากเกิิน
หรืือไม่่จำำ�เป็็นออกไป แม้้กระทั่่�งย้้อนกลัับไปยัังขั้้�นตอนการรวบรวมเพื่่�อทำำ�การ
คััดเลืือก และหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมอีีกครั้้�ง
4 การเลือก AI (Choosing AI)

ในขั้นตอนนี้เราต้องศึกษาถึงประเภทของ AI หรือชนิดของอัลกอริทึม เพื่อที่เรา
จะได้เลือกใช้ AI ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาของเรามากที่สุด เช่น หากเรามี
โจทย์ในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแยกแยะรูปภาพสมุนไพร เราก็จะต้องใช้ AI
ที่วิเคราะห์แยกแยะ หรือจดจ�ำภาพ (Computer Vision) ได้
ตััวอย่่างการนำำ� AI มาใช้้ตามความสามารถ
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5 การสอน AI ด้วยข้อมูล (Train)

หลังจากทีเ่ ราเลือกชนิดของ AI หรืออัลกอริทมึ ทีเ่ หมาะสมได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อมา
จะเป็นการพัฒนา AI ให้เป็นโมเดล เพื่อใช้งานตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เราจะ
ป้อนข้อมูลที่เตรียมไว้ส�ำหรับการสอน (Training Set) เข้าไป จากนั้นเราก็จะได้
โมเดล AI ขั้นต้นมา
และเนื่องจาก AI ทุกชนิด โดยแท้จริงแล้วก็คืออัลกอริทึม หรือโค้ดคอมพิวเตอร์
ที่แปลงมาจากสมการทางคณิตศาสตร์ การจะปรับปรุงโมเดลให้มีประสิทธิภาพ
(Optimization) จึงท�ำได้โดยการใช้ข้อมูล Validation Set มาทดสอบโมเดล
เพื่อหาค่าตัวแปร (Parameter) ที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ AI ของเรานั่นเอง
6 การประเมินผลโมเดล (Evaluation)

เมือ่ เราได้โมเดลมาแล้ว เราจะทดสอบการท�ำงานของโมเดลด้วยข้อมูล Test Set
ที่ได้แบ่งไว้เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ว่าจะท�ำงานเป็นอย่างไร กับ
ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
การทดสอบโมเดลกับข้อมูล Test Set ในขัน้ ตอนนี้ จะท�ำให้เราได้รปู้ ระสิทธิภาพ
เช่น ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของโมเดล ก่อนที่เราจะน�ำไปใช้งานจริง และ
หากประสิทธิภาพของโมเดลยังไม่ดีพอ เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และหา
แนวทางการแก้ไข ที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น
		 หากปริมาณข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนรวบรวมข้อมูลมีนอ้ ยเกินไป อาจจะต้อง
		 พิจารณาดูแนวทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
		 ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่ยัง
		 ไม่ถูกต้อง หรือการแบ่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
		 โมเดลที่ได้จากขั้นตอนการเลือก AI ยังไม่เหมาะสมกับปัญหาดังกล่าว
		 เนือ่ งจาก AI ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาแต่ละประเภทมีความสามารถแตกต่างกัน
หากเราสามารถวิเคราะห์ หรือคาดเดาสาเหตุที่ท�ำให้โมเดล AI ของเรายังไม่มี
ประสิทธิภาพ เราก็จะสามารถย้อนไปแก้ไขในขันั้ ตอนทีเ่ ป็นสาเหตุนนั้ ได้ อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาที่เรามักจะพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ก็คือ
ปริมาณข้อมูลส�ำหรับการน�ำมาใช้พฒ
ั นาโมเดล AI ทีม่ นี อ้ ยเกินไป และเป็นปัญหา

69

กรอบการท�ำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

ที่ไม่สามารถแก้ได้ในทันที จ�ำเป็นต้องแก้ไขที่ระบบการท�ำงานให้น�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น (Digital Transformation)
7 การน�ำระบบไปใช้งานจริง (Deployment)

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากได้โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพตามต้องการแล้ว เราก็น�ำ
โมเดล AI ดังกล่าวมาสร้าง “ระบบ” เพือ่ น�ำไปใช้งานจริง ซึง่ สามารถท�ำได้หลาย
รูปแบบ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ หรือการพัฒนาออกมาเป็นเว็บไซต์
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน ซึ่งการพัฒนาระบบ และน�ำไปใช้งานจริงนั้น
เรายังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มจากผู้ใช้งานจริง เพื่อน�ำมาพัฒนาโมเดลให้มีความ
แม่นย�ำมากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย
เทคโนโลยี Internet of Things เครื่องมือใหม่ส�ำหรับเก็บข้อมูล
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง คือ
เทคโนโลยีแห่งการเชื่อมต่อที่ท�ำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงสิ่งของธรรมดาทั่วไป
สามารถเชื่่�อมต่่อกัันอิินเตอร์์เน็็ตได้้ และผลลััพธ์์ที่่�ออกมาก็็คืือ อุุปกรณ์์อััจฉริิยะ
(Smart Device) ที่่�ช่ว่ ยให้้ชีวิี ติ ประจำำ�วัันของเราสะดวกสบายมากขึ้้�น ความสามารถ
หรืือความฉลาด (Smart) ที่่�เทคโนโลยีี IoT สามารถเพิ่่�มให้้กัับสิ่่�งของต่่างๆ
(Things) จนกลายเป็็ น อุุ ป กรณ์์ อัั จ ฉริิ ย ะ (Smart Device) โดยทั่่�วไป
สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กรณีี
1. ความสามารถในการควบคุุมการทำำ�งานของอุุปกรณ์์ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต
		 ยกตััวอย่่าง อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในบ้้านรุ่่�นใหม่่ๆ ที่่�เราสามารถ
		 ควบคุุมการเปิิด-ปิิดได้้โดยใช้้แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือ
2. ความสามารถสำำ�คััญอีีกอย่่างของ IoT ก็็คืือ การรัับค่่าข้้อมููลต่่างๆ
		 ในสภาพแวดล้้ อ มด้้ ว ยเซ็็ น เซอร์์ (Sensor) ที่่�ติิ ด อยู่่�กัั บ อุุ ป กรณ์์
		 ยกตััวอย่่างเช่่น ค่่า PM 2.5 ในอากาศที่่�วััดโดยเครื่่�องกรองอากาศ
		 แม้้กระทั่่�งภาพถ่่าย หรืือวิิดีโี อจากกล้้องวงจรปิิดรุ่่�นใหม่่ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
		อิินเตอร์์เน็็ตได้้
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“ถ้า AI คือสมอง, IoT ก็คือร่างกาย”
ประโยคหนึ่่�งจากบทความของ Maciej Kranz (ผู้้�บริิหารจาก Cisco
ที่่�เขีียนหนัังสืือขายดีีชื่่�อ Building the Internet of Things)
ในนิิตยสาร EE Times
และด้้วยความสามารถในการรัับ-ส่่งค่่าข้้อมููลของอุุปกรณ์์ IoT นี้้�เอง ทำำ�ให้้เรา
สามารถใช้้อุุปกรณ์์ IoT เป็็นเครื่่�องมืือในการรวบรวมข้้อมููล เพื่่�อป้้อนให้้กัับ AI
ได้้ตลอดเวลา รวมถึึงการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นแขนขาจากคำำ�สั่่�งของ AI ในการทำำ�สิ่่�ง
ต่่างๆ ด้้วย
โดยจะเห็็นตััวอย่่างการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี IoT ร่่วมกัับ AI ได้้จากโครงการ
ระบบสัั ญ ญาณไฟจราจรอัั จ ฉริิ ย ะของ เมืื อ งพิิ ต ต์์ ส เบิิ ร์ ์ ก (Pittsburgh)
สหรััฐอเมริิกา ที่่�ได้้พููดถีีงไปในบทที่่� 2 โครงการดัังกล่่าวใช้้เทคโนโลยีี IoT เพื่่�อ
พััฒนากล้้องวงจรปิิดจากแยกจราจรหลายๆ แห่่งให้้ส่ง่ ข้้อมููลผ่่าน Internet มายััง
คอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีโปรแกรม AI คอยประมวลผล และสั่่�งการผ่่าน Internet เพื่่�อ
ส่่งสััญญาณไฟเขีียว ไฟแดง บริิเวณแยกให้้มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
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บทที่ 5

วิธีเริ่มท�ำโครงการปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ส�ำหรับภาครัฐ

สรุป : บทที่ 5

บทที่ผ่านมาเราพูดถึง
Model CANVAS ที่เป็นตัวช่วยให้
การตัดสินใจท�ำโครงการ AI เป็น
เรื่องง่ายขึ้น ค�ำถามที่ผุดขึ้นต่อมาคือ
แล้ว CANVAS ช่วยอะไรได้จริงหรือไม่?
บทที่ 5 นี้ จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า CANVAS
คือตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับ
การพิจารณาโครงการน�ำเทคโนโลยี AI
มาใช้งาน

เขียน TOR มาเป็นร้อย
แต่เขียนเรื่องที่รู้น้อยหน้าจ๋อยทุกที!
เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลากรของทางภาครัฐ มักหนีไม่พน้ เรือ่ งทีจ่ ะต้องท�ำ TOR เพือ่
จั ด จ้ า ง หรื อ จั ด ซื้ อ ระบบที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ งานของหน่ ว ยงาน หรื อ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชน และมักพบปัญหาในขัน้ ตอนการท�ำ TOR โดยเฉพาะระบบทีไ่ ม่เคยท�ำ
หรือเรื่องใหม่ ๆ อย่างหนึ่งคือ รายละเอียดทางเทคนิค หรือจะกล่าวได้ว่า เรื่อง
AI คือเรื่องใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องใหม่นี้ควรเริ่มจากอะไรดี? ในบทนี้
จะเล่าถึงการใช้ CANVAS เพือ่ ให้สามารถถาม-ตอบด้วยตัวเอง เพือ่ ให้ได้บทสรุป
และน�ำไปใช้ใน TOR ได้โดยทีก่ ารถาม-ตอบตาม CANVAS จะช่วยให้สามารถท�ำ
เรื่อง AI ได้อย่างถูกทาง

การท�ำข้อก�ำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค และตัวอย่าง
การท�ำข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term Of Reference) ซึ่งเป็นปัญหากังวลใจ
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ในการท�ำข้อก�ำหนดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ AI
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ปัญหาน่าเบื่ออย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมักพบเจอ คือการท�ำข้อก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องโครงการ หรือทีเ่ ราเรียกสัน้ ๆ ว่า TOR หรือ Term of Reference
ที่เจอกันทุกครั้งเป็นต้องหลุดปากมาค�ำแรกเลยว่า จะเริ่มยังไงดี? จะเอาอะไร
มาเขียนดีถึงจะเหมาะสม? เป็นเรื่องที่รู้จุดเริ่มต้น แต่ไม่รู้ทางไปต่อ
บททีผ่ า่ นมาเราพูดถึง Model CANVAS ทีเ่ ป็นตัวช่วยให้การตัดสินใจท�ำโครงการ
AI เป็็นเรื่่�องง่่ายขึ้้�น คำำ�ถามที่่�ผุุดขึ้้�นต่่อมาคืือ แล้้ว CANVAS ช่่วยอะไรได้้จริิงหรืือไม่่?
บทที่่� 5 นี้้�จะเป็็นข้้อพิิสููจน์์ว่่า CANVAS คืือตััวช่่วยที่่�มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับ
การพิิจารณาโครงการนำำ�เทคโนโลยีี AI มาใช้้งาน
ส่วนแนวทางการท�ำ Model CANVAS หากท�ำเป็นขัน้ เป็นตอน อาจดูมแี บบแผน
มากเกินไป เราจึงจะใช้วธิ ใี ช้ยกตัวอย่างข้อก�ำหนดคุณสมบัตขิ องโครงการแทนการ
อธิบายแต่ละจุดแบบเดิม เพื่อให้เข้าใจว่า CANVAS มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร
ด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า
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ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ CANVAS และตัวอย่างการท�ำข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้าง
ตัวอย่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
(OCPB Complaint) เดิมอยูแ่ ล้ว ระบบเป็นลักษณะรับการแจ้งเรือ่ งราวร้องทุกข์
ที่ผู้บริโภคสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีการเชื่อม
ข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง เข้ากับข้อมูลการรับ และการส่งเรือ่ งร้องทุกข์
กับ สพธอ. กสทช. และศูนย์บริการประชาชน (GCC1111) ระบบเริม่ ใช้งานตัง้ แต่
ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั แม้จะท�ำงานได้ดี แต่ยงั มีบางจุดของกระบวนการทีส่ ามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพได้ เช่น การวิเคราะห์ และการคัดแยกกลุม่ เรือ่ งร้องเรียน ทีท่ าง
สคบ. พิจารณาที่จะน�ำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานแทนการใช้บุคลากร
เพือ่ ช่วยให้กระบวนการคัดแยกกลุม่ ข้อมูลเรือ่ งราวร้องทุกข์ หรือส่งต่อเรือ่ งร้อง
เรีียนไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รวดเร็็วมากขึ้้�น นี่่�จึึงเป็็นที่่�มาของการนำำ�เครื่่�องมืือ
CANVAS เข้้าช่่วยตััดสิินใจนั่่�นเอง

จากตาราง Model CANVAS จะเห็็นว่่ามีีช่อ่ งให้้กรอกข้้อมููลค่่อนข้้างเยอะ และ
ผู้้�ใช้้งานใหม่่ก็อ็ าจสัับสนว่่าควรเริ่่�มอย่่างไรดีี มาดููกันั ว่่าในแต่่ละหััวข้้อ เราควรจะ
นำำ�ข้้อมููลอะไรใส่่ลงไปบ้้างเพื่่�อให้้แบบฟอร์์มเสร็็จสมบููรณ์์ และนำำ�ไปใช้้งานต่่อได้้
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1 Opportunity หมายถึงสิ่งที่ตั้งใจจะท�ำ หรือตรวจเจอปัญหาแล้วอยากจะ

แก้ไขอะไรบ้าง จากตัวอย่างของ สคบ. ช่องนี้คือสิ่งที่พบปัญหา แล้วอยากใช้ AI
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น
Opportunity: Why do it?

จะสังเกตได้วา่ ข้อมูลในช่องนี้ จะเชือ่ มโยงกับหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการด�ำเนิน
โครงการ” ของ TOR ส�ำหรับ AI ในตัวอย่างที่ยกมานั่นเอง
2 Users หมายถึง ผูท้ ตี่ อ้ งการให้ระบบสามารถตัดสินใจแทนได้ เช่น เจ้าหน้าที่

ประชาชน เป็นต้น จากตัวอย่างของ สคบ. เราสามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้
Users: Who needs it?
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การกรอกข้อมูลในหัวข้อ Users จะเชือ่ มโยงกับหัวข้อ “ขอบเขตของโครงการ” ใน
บางส่วน ซึง่ ต้องเขียนขอบเขตอืน่ ๆ ใน TOR เพิม่ เติมอีกที
3 Strategy หมายถึง บริการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานได้อย่างไร มี

อะไรที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์จากการบริการที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน พบว่าการวิเคราะห์กลุ่มการร้องเรียน ใช้เวลาในการด�ำเนินการเป็น
เวลานาน หรือใช้เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์จ�ำนวนมาก หากใช้ AI เข้ามาช่วย
ด�ำเนินการ จะท�ำให้กระบวนการร้องเรียนถูกด�ำเนินการเพื่อเข้ากระบวนการ
ไกล่เกลี่ยได้รวดเร็วขึ้น จากตัวอย่างของ สคบ. สามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้
Strategy: Why us?

การกรอกข้อมูลใน Strategy ตามตัวอย่างจะไปเชื่อมโยงกับหัวข้อ “ความเป็น
มาของโครงการ” บางส่วน หากเขียนได้อย่างละเอียดแบบตัวอย่าง จะสามารถ
เชื่อมโยงกับหัวข้อ “ขอบเขตการด�ำเนินโครงการ” ได้ในบางส่วนด้วย
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4 Policy and Process หมายถึง นโยบาย หรือกระบวนการอะไรที่มีความ

จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินโครงการบ้าง หากมองถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ของชาติ จะมีหวั ข้อการบริการประชาชน และประสิทธิภาพของภาครัฐทีส่ ามารถ
อ้างอิงถึงได้

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือ
กลไก ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถดําเนินการ
จนบรรลุเป้าหมายและ วิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จึงให้
ความสําคัญกับ ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะ
ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนฯ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของภาครัฐร้อยละ 84 ซึ่งพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปัจจัยในการให้บริการเพื่อให้เกิดการสะท้อนความพึงพอใจ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่
การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐสามารถอํานวยความสะดวกประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน และเป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง จาก
การนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมีเป้า
หมายและตัวชี้วัด ดังนี้
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สััดส่่วนความสำำ�เร็็จของกระบวนการที่่�ได้้รัับการปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็นดิิจิิทััล
ปี 61 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

ร้อยละ

2,180
กระบวนงาน

5,360
กระบวนงาน

100

100

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เล่ม “สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” หน้า 85/100

ซึ่งมีการพัฒนาบริการประชาชน เป็น 1 ใน 5 แผนย่อย ส�ำหรับแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นงานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลีย่ นการบริการเป็นระบบดิจทิ ลั
โดยการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้กระบวนงานเกิดความรวดเร็ว สร้างความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ จากตัวอย่างของ สคบ. สามารถ
กรอกข้อมูลได้ดังนี้
Policy and Process: What else must change?
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การกรอกข้อมูล Policy and Process หากกรอกได้อย่างละเอียด อาจยกไปใช้
ในส่วนของ ขอบเขตการด�ำเนินโครงการหรือข้อคุณสมบัตทิ างเทคนิคทีต่ อ้ งท�ำได้
บางส่วน
5 Solutions หมายถึง ท�ำอะไร? เพื่อแก้ไขปัญหาอะไร? สิ่งที่จะท�ำ ท�ำเพื่อ

แก้ไขอะไรบ้าง? ซึง่ การกรอกข้อมูลลงเป็นเรือ่ งทีย่ าก ลองดูตวั อย่างว่าต้องกรอกอะไร
บ้าง
Solution: What is it?

ช่องนีส้ ำ� คัญมากเพราะหากเทียบกับ TOR แล้ว ช่องนีค้ อื สิง่ ทีก่ ำ� หนดให้ผรู้ บั จ้าง
ต้องท�ำให้ AI ด�ำเนินการตามทีก่ ระบวนการของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐต้องการ กล่าว
ง่ายๆ คือให้ AI ท�ำงานแทนเจ้าหน้าที่ ถือเป็นปัจจัยหลักในการตรวจรับงาน
6 Data หมายถึง ข้อมูลน�ำเข้า หรือข้อมูลที่ต้องการให้ AI ใช้ในการวิเคราะห์

ตัดสินใจ ซึ่งต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางอะไรเข้ามา เช่น
ผ่านช่องทาง Call Center ของ สคบ. ผ่านช่องทาง Internet หรือแม้แต่การ
เดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น เพือ่ ให้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนท�ำให้
เทคโนโลยี AI สามารถตัดสินใจว่าแบ่งกลุ่ม และจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่
รับข้อร้องเรียนไว้ที่ใด ข้อมูลที่ด�ำเนินการจัดเก็บท�ำอย่างไร จัดล�ำดับชั้นความ
ลับอย่างไร หรือมีการจัดส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีใด ลองดูตาม
ตัวอย่าง
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Data: What are the model inputs?

จะสังเกตได้ว่ามีเพียงข้อมูลเรื่องการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่ต้องน�ำมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ หรือส่งต่อ หากข้อมูลไม่เพียงพอก็ย้อน
กระบวนการใหม่ ในช่องนี้เป็นข้อก�ำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของ TOR ได้
บางส่วน หากมีข้อมูลอื่นๆ ที่มากกว่านี้ อาจต้องท�ำเป็นข้อก�ำหนดให้ AI ท�ำ
Machine Learning เพิ่มเติมใน TOR ได้ แต่สิ่งที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
คือการจัดเก็บข้อมูลทีด่ เู ป็นเรือ่ งง่ายๆ แต่การจัดเก็บในทีท่ มี่ คี วามปลอดภัยด้าน
ข้อมูล จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ได้มากขึ้น เช่น Government Cloud ซึ่ง
การจัดท�ำ TOR ส�ำหรับ Government Cloud สามารถดูตัวอย่างได้หัวข้อที่จะ
กล่าวถัดไป
7 Transfer Learning หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ที่ท�ำให้กระบวนการใดๆ

เกิดขึน้ ตามตัวอย่างของ สคบ. คือการร่วมมือกับทีมพัฒนาระบบ ว่าจะปรับเปลีย่ น
กระบวนการเพื่อรองรับการใช้ AI ได้อย่างไร ผลส�ำเร็จวัดด้วยอะไร? มีการ
บันทึกความถูกต้องของ AI เพื่อแก้ไขระบบอย่างไร? และถ้ามีประเด็นที่ AI ไม่
สามารถจัดการให้ส�ำเร็จได้ เจ้าหน้าที่จะต้องด�ำเนินการต่ออย่างไรบ้าง
Transfer Learning: How will we build it?
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หัวข้อนี้ จะพบใน TOR บ้างเป็นบางครั้ง ในส่วนของคุณสมบัติทางเทคนิค หรือ
ในขอบเขตการด�ำเนินการ แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะน�ำไปใช้กับ TOR ได้ แต่ควร
บันทึกไว้ เพื่อจะได้น�ำมาใช้ในช่วงแรกของการทดลองใช้ AI ซึ่งยังมีความผิด
พลาดเกิดขึ้นได้ และจ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ท�ำหน้าที่แทนเหมือนเดิม โดยที่
กระบวนงานไม่เสียหาย
8 Success Criteria หมายถึึง เกณฑ์์วััดความสำำ�เร็็จ อาจจะวััดผลการนำำ�

เทคโนโลยีี AI มาใช้้เป็็นช่่วง โดยใช้้ ปริิมาณข้้อมููล เวลาที่่�ใช้้ในการทำำ�การเรีียนรู้้�
และความถููกต้้องของข้้อมููลที่่�ได้้รัับ มาเป็็นปััจจััยในการวััด ลองดููตััวอย่่างจาก
สคบ. เพื่่�อเป็็นแนวทางการกรอกข้้อมููล
Success Criteria: How will we know it works?
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จากตัวอย่างของ สคบ. จะเห็นว่าเมื่อเริ่มต้นด�ำเนินโครงการ เกณฑ์วัดความ
ส�ำเร็จของการแบ่งกลุ่มเรื่องร้องเรียนจะอยู่ที่ 20%-30% เท่านั้น หลายคนอาจ
มองว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไป แต่ความจริงแล้ว นี่คือเรื่องปกติในช่วงแรกของ
โครงการ ที่เกณฑ์วัดความส�ำเร็จควรจะวัดกันที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ข้อมูล ระยะเวลาด�ำเนินการ และความถูกต้องของตัวโปรแกรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
AI ก่อนแล้วค่อยเพิม่ จ�ำนวนข้อมูล เพือ่ หาจุดสมดุลในแต่ละช่วงของโครงการ ซึง่
เกณฑ์ความถูกต้องจะเพิ่มไปทีละล�ำดับขั้นของโครงการ
ข้้อมููลที่่�กรอกใน Success Criteria ยัังมีีปััจจััยอื่่�นที่่�เป็็นเกณฑ์์วััดความสำำ�เร็็จ
เพิ่่�มเติิมอีีก แต่่ในที่่�นี้้�จะไม่่ลงรายละเอีียดมากนััก เนื่่�องจากบางหััวข้้อไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้อง
กัับโครงการโดยตรง
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การท�ำข้อก�ำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค และตัวอย่าง
หัวข้อทีแ่ ล้ว เราได้แนะน�ำ Model CANVAS เพือ่ ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้ AI
กันแล้ว ในหัวข้อนี้ เราจะมาต่อกันที่ การท�ำข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term Of
Reference) ซึ่งเป็นปัญหากังวลใจของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ในการท�ำข้อ
ก�ำหนดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ AI

จากรููป เราได้้ทำำ�การจัับคู่่�ข้้อมููลที่่�กรอกลงใน Model CANVAS แล้้ว ช่่วยให้้
ทำำ�งานได้้ง่่ายขึ้้�น
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ตัวอย่างบางส่วน
เมื่อท�ำการกรอกข้อมูลลงใน Model CANVAS แล้ว เราสามารถน�ำข้อมูลมาใส่
ในข้อก�ำหนดของผู้ว่าจ้างได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 2

•		 เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รับั บริิการที่่�สะดวก รวดเร็็ว ทัันสมััย มีีคุณ
ุ ภาพ มีีบริิการ
		รัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ด้้านผู้้�บริิโภคที่่�ครอบคลุุม และแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องทุุกข์์
		ด้้วยความรวดเร็็วภายในเวลาที่่�เหมาะสม
		 เพื่่�อพััฒนาระบบร้้องทุุกข์์ให้้ทันั สมััย เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของสำำ�นัักงาน
		 คณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
		 เพื่่�อให้้ระบบร้้องทุุกข์์มีีข้้อมููลที่่�เชี่่�อมโยงกัันในทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขอบเขตงานที่่�ต้้องศึึกษาและการดำำ�เนิินงาน

5

ผู้้�รับั จ้้างต้้องทำำ�งานครอบคลุุมทั้้�งโครงการ ทั้้�งด้้านการศึึกษา การพััฒนา การจััดหา
และติิดตั้้�งระบบต่่างๆ รวมถึึงการฝึึกอบรม ที่่�สอดคล้้องกัับระบบงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของ สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ศึึกษาวิิเคราะห์์กระบวนการและรููปแบบของระบบ
		จััดทำำ�รายละเอีียดแผนโครงการ (Project Plan) ขั้้�นตอนวิิธีกี ารดำำ�เนิินงาน
		 พร้้อมจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan) ให้้สอดคล้้องกัับระยะเวลา
		ดำำ�เนิินการ จััดส่่งให้้ สคบ. ทราบภายใน 15 วััน นัับถััดจากวัันลงนามในสััญญา
		ศึึกษาวิิเคราะห์์กระบวนการร้้องทุุกข์์ผู้้�บริิโภควิิธีีการเดิิม เพื่่�อนำำ�มาปรัับ
		 เปลี่่�ยนให้้เป็็นกระบวนการร้้องทุุกข์์ผู้้�บริิโภคโดยเทคโนโลยีี AI พร้้อมระบบ
		ที่่�เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
		 ในอนาคต
		ศึึกษาวิิเคราะห์์ความเชื่่�อมโยงของการส่่งต่่อข้้อมููล การเชื่่�อมโยงข้้อมููล
		 การตรวจสอบข้้อมููล การแจ้้งเตืือน และการบริิการข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ
		ศึึกษา วิิเคราะห์์ ออกแบบสถาปััตยกรรมระบบความปลอดภััย และระบบ
		 ความปลอดภััยของข้้อมููล
AI GOVERNMENT FRAMEWORK
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4

		 ศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ รวบรวมข้อมูล
		 ภายใน และภายนอกที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ การพยากรณ์์ เช่่น
		ข้้อมููลผู้้�ถููกร้้อง, ข้้อมููลประเภทเรื่่�องร้้องทุุกข์์ จากนั้้�นนำำ�เสนอการศึึกษาข้้อมููล
		 และผลส�ำรวจทีไ่ ด้ทงั้ หมด ให้ สคบ. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลในการท�ำระบบ
		 ข้อมูลแบบอัจฉริยะ
•		 สร้าง Machine Learning เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ Model ทีเ่ หมาะสมกับ
		 การท�ำงานของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
•		 น�ำข้อมูลการร้องทุกข์มาวิเคราะห์ตามความต้องการ โดยใช้ Model ที่ได้
		 จากการท�ำ Machine Learning มาใช้การพัฒนา โดยฐานข้อมูลภายใน สคบ.
		 ต้องเชื่อมโยงกันได้ อาทิ ข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้อง, ข้อมูลผู้ประกอบ
		 การที่มีใบอนุญาต เป็นต้น และน�ำเสนอแนวทางการท�ำ AI ของระบบร้อง
		 ทุกข์ผบู้ ริโภค เพือ่ รองรับการน�ำข้อมูลมาใช้กบั ระบบปัญญาประดิษฐ์ตอ่ ไป
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถรองรับการคัดกรองเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไข
		 ในการด�ำเนินเรือ่ งร้องทุกข์ เช่น เอกสารไม่ครบ ระบบจะต้องส่ง SMS หรือ
		 อีเมล์แจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยอัตโนมัติ
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถคัดกรองส่วนงานการแจ้งเบาะแส และส่ง
		 เรื่องต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดได้โดยอัตโนมัติ
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถคัดกรองเรือ่ งร้องทุกข์ทไี่ ม่อยูใ่ นภาระกิจ
		 ของ สคบ. โดยสามารถแยกเรือ่ งร้องทุกข์ตรงตามภาระกิจแต่ละหน่วยงาน
		 ได้โดยอัตโนมัติ
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถคัดกรองเรือ่ งร้องทุกข์เพือ่ ส่งต่อให้หน่วยงาน
		 ภายในทีร่ บั ผิดชอบ และสามารถส่งต่อให้เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบได้โดยอัตโนมัติ
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถวิเคราะห์ และอัพเดตสถานะเรือ่ งร้องทุกข์
		 แต่ละขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้โดยอัตโนมัติ
•		 ระบบผูช้ ว่ ยอัจฉริยะ AI ทีส่ ามารถแจ้งเตือนข้อมูลผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางของ
		 สคบ. เช่น Line, Chatbot สคบ. (พีป่ กป้อง) หากผูบ้ ริโภคอยูใ่ กล้พนื้ ที่ หรือ
		 สถานที่ผู้ถูกร้องเรียนได้โดยอัตโนมัติ
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การใช้้บริิการ Government Cloud

5 6

		ผู้้�รัับจ้้างจะต้้องนำำ�ระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นมาไปติิดตั้้�งไว้้ที่่� Cloud ของภาครััฐ
		ผู้้�รัับจ้้างจะต้้องวิิเคราะห์์คุณ
ุ สมบััติทิ าง Hardware และ Software รวมถึึง
		จำำ�นวน Cloud Server ที่่�ต้้องใช้้ในโครงการให้้เหมาะสม เพื่่�อให้้ สำำ�นัักงาน
		 คณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ทำำ�เรื่่�องขอใช้้บริิการ Cloud กัับหน่่วยงาน
		 ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�รับั จ้้างต้้องทำำ�การติิดตั้้�ง ทดสอบ และทำำ�การแก้้ไขระบบ
		ส่่วนที่่�บกพร่่องจนสามารถใช้้งานได้้ตามวััตถุุประสงค์์ โดยผู้้�รัับจ้้างต้้องเป็็น
		ผู้้�ประสานงานทางเทคนิิค กัับผู้้�ให้้บริิการ
		ผู้้�รัับจ้้างจะต้้องสำำ�รองข้้อมููลระบบที่่�พััฒนาขึ้้�น เป็็นประจำำ�อาทิิตย์์ละ 2 ครั้้�ง
		 เป็็นอย่่างน้้อย
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การติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบ

4 7

		 ด�ำเนินการติดตั้งบนระบบ Cloud ของภาครัฐ รวมถึงพื้นที่ส�ำหรับ
		 การส�ำรองระบบ และฐานข้อมูลของระบบในกรณีฉุกเฉิน
		 ติดตัง้ ระบบ และน�ำเข้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ ให้ระบบพร้อมใช้งาน
		 ได้ทันทีหลังจากครบก�ำหนดส่งมอบงาน
		 ปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพ (Performance Tuning) และทดสอบ
		 ระบบให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการของ
		สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค หากเกิิดปััญหา/ข้้อบกพร่่องใดๆ
		 จะต้้องแก้้ไขให้้เสร็็จสมบููรณ์์ภายใน 24 ชั่่�วโมง ตลอดระยะเวลาที่่�ดำำ�เนิินการจ้้าง
		 และตลอดระยะเวลาบำำ�รุุงรัักษาระบบ
		 ตรวจสอบการเข้าถึงการใช้งานบนระบบ Cloud ภาครัฐ หากมีการใช้รหัสผ่าน
		 ให้ตงั้ ค่ารหัสผ่านตามหลักความปลอดภัยในการตัง้ ค่ารหัสผ่าน และด�ำเนินการ
		 แก้ไขรหัสผ่านเพือ่ ให้ผดู้ แู ลระบบของผูว้ า่ จ้างสามารถตัง้ รหัสผ่านเองได้ใน
		 การดูแลระบบต่อไป
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บทที่ 6

บทสรุป
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สรุป : บทที่ 6
ในภาพรวมของการน�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาครัฐนั้นถือว่ามีการ
พัฒนาและแต่ละภาคส่วนให้ความสนใจน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้กับการท�ำงานมากขึ้น แต่ส่วนที่ภาครัฐประเทศไทยยังขาดอยู่คือการวาง
กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติ รวมถึงขนาดการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน
ภาครัฐไทยนั้นยังไม่สูงนัก ถึงจะมีการเตรียมการด้านข้อมูลไว้ในระดับหนึ่งแล้ว
แต่ยังขาดความพร้อมที่จะน�ำไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดและ มิติของดัชนีความพร้อม ด้านปัญญาประดิษฐ์
ภาครัฐ
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จากวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้นั่นคือ การผลักดันการใช้งานปัญญา
ประดิษฐ์ในภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการภาครัฐ
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของปัญญา
ประดิษฐ์ส�ำหรับรัฐบาลทั่วโลกมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
จากบริษัทยาที่ใช้ AI เพื่อช่วยในการพัฒนายาและวิธีการรักษาใหม่ๆ ไปจนถึง
การใช้ AI เพื่อช่วยในการติดตามผู้ติดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือและข้อมูลต�ำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ช่วยให้รัฐบาลจัดการกับการระบาดของโรค
และอาจมีบทบาทในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะตามมา
กรณีีการใช้้งานเหล่่านี้้�เป็็นตััวอย่่างบางส่่วนที่่� AI สามารถช่่วยรััฐบาลได้้ตั้้�งแต่่ก
ารดููแลสุุขภาพไปจนถึึงการศึึกษา และการขนส่่ง AI สามารถปรัับปรุุงการให้้
บริิการสาธารณะได้้
แต่่รัฐั บาลจะวางตำำ�แหน่่งตััวเองเพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ขัับเคลื่่�อน
ด้้วย AI นี้้�ได้้อย่่างไร?
ในรายงานฉบับนี้ Oxford Insights และ International Research Development Center (IDRC) ได้นำ� เสนอผลการวิจยั ของ Government AI Readiness
Index เพือ่ ตอบค�ำถามนี้ ในการท�ำซ�ำ้ ครัง้ ทีส่ ามนี้ Government AI Readiness
Index ได้จดั อันดับความสามารถของรัฐบาลในการน�ำ AI มาใช้ในการให้บริการ
สาธารณะของตน โดยใช้ตัวบ่งชี้ 33 ตัวใน 10 มิติและท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือใน
การเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันของความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลในประเทศ
และภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คนส�ำหรับแต่ละภูมิภาค
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 อัันดัับ เมื่่�อเทีียบผลของประเทศไทยกัับในภููมิภิ าคแล้้ว ประเทศไทยถููกจััด
อยู่่�ในอัันดัับกลางๆ ผ่่านค่่าเฉลี่่�ยของทั้้�งโลกมาเล็็กน้้อย

ซึ่่�งในปีีนี้้� ทางผู้้�จััด ได้้ตั้้�งสมมุุติิฐาน ออกมาเป็็น 3 ข้้อ คืือ
		 รัฐบาลมีความต้องการที่จะน�ำ AI มาประยุกค์ใช้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
		รััฐบาลต้้องการเครื่่�องมืือ AI ที่่�ดีีจากภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�มีีเทคโนโลยีี
		 เครื่่� อ งมืื อ ที่่�นำำ�มาใช้้ ง านต้้ อ งถูู ก สร้้ า งด้้ ว ยข้้ อ มูู ล ที่่�มีี คุุ ณ ภาพ รวมถึึ ง
		ต้้องมีีการจััดการโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสมเพื่่�อส่่งต่่อคุุณประโยชน์์
		 และให้้บริิการประชาชน
โดยในปีี 2020 ใช้้ 33 ตััวชี้้�วััด ใน 10 มิิติิ
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จากประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ท�ำให้สามารถคาดการได้ถึง Digital
Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่ก่อเกิด นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบ กับรูปแบบการท�ำงานเดิมในหมูเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั แต่หวั หน้าหน่วยงาน
สามารถเตรียมตัวเพื่อลดขนาดของผลกระทบให้น้อยที่สุดได้
ประการแรก หน่วยงานควรให้ความรู้ ท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานบางอย่าง การสื่อสารที่ดีจะ
ช่วยลดความเครียดของพนักงาน เมื่อต้องผ่านการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี
ประการที่่�สอง ผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีของหน่่วยงาน ควรประสานงานกัับฝ่่ายการ
จััดการทรััพยากรมนุุษย์์ เพื่่�อวางแผนการ Re-Skill และ Up-Skill ให้้ตรงกัับ
แนวโน้้มของงานที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ประการทีส่ าม ผูบ้ ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สามารถมีสว่ นช่วยพนักงานรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้น ให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ หรือสร้างแหล่งเรียนรูห้ รือ โปรแกรมเพือ่ ดูแลหลักสูตรและสิง่ จูงใจในการ
เรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ โปรแกรมดังกล่าวสามารถเพิม่ ทักษะ
ของพนักงานราชการในวงกว้าง
เพราะในที่่�สุุดแล้้ว ถึึงแม้้ฝ่่าย IT หรืือทีีมนวััตกรรมจะนำำ�เสนอเทคโนโลยีี หรืือ
โปรแกรมใหม่่ๆ ที่่�อาจจะมีีหรืือไม่่มีี AI เป็็นส่่วนประกอบ แต่่บุุคคลากรซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ใช้้งานก็็ยัังต้้องมีีพื้้�นฐานความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้งานเทคโนโลยีีนั้้�นๆ
และถึงแม้เทคโนโลยีและผูใ้ ช้งานจะมีความพร้อมมากเพียงใด แต่หวั ใจของความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ก็ยังต้องเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงในหน่วย
งานที่จะต้องมีความเข้าใจและมองเห็นความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
นั่นเอง

97

กรอบการท�ำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

บรรณานุุกรม
ปรีชาพล ชูศรี และคณะ (พฤษจิกายน 2562 ) เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์เพือ่ การบริหาร
และการบริการภาครัฐ เข้าถึงได้จาก https://www.dga.or.th/th/profile/2157/
ว่าด้วยเรื่องของภาษา (11/07/2019 ) ภาษาราชการในอินเดีย เข้าถึงได้จาก https://
www.facebook.com/languagesandlinguistics/photos/a.2499126146866238
/2154717831307073/?type=3&theater
Immigration Service Agency (03/2020) Trusted Traveler Program! เข้าถึงได้
จาก http://www.immi-moj.go.jp/ttp2/index.html
Tenforward (2020) ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงได้จาก https://www.tenforward.
co.th/th/
AFP (24/03/2020) For Moscow’s quarantined, 100,000 cameras are watching เข้าถึงได้จาก
https://www.bangkokpost.com/world/1885330/for-moscows-quarantined-100-000cameras-are-watching
DAVID VERGUN (NOV. 1, 2019) Defense Innovation Board Recommends AI
Ethical Guidelines เข้าถึงได้จาก https://www.defense.gov/
SIMON DENYER (JAN 07, 2018) In China, facial recognition is sharp end of a
drive for total surveillance เข้าถึงได้จาก https://www.chicagotribune.com/
nation-world/ct-china-facial-recognition-surveillance-20180107-story.html
Sophia Bernazzani (February 21 2020) 10 Jobs Artificial Intelligence Will
Replace (and 10 That Are Safe) เข้าถึงได้จาก https://blog.hubspot.com/
marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace
Mark Minevich (Feb 19, 2020) 5 Steps To Get Digital Enterprises Ready For
AI Adoption เข้ า ถึ ง ได้ จ าก https://www.forbes.com/sites/markminevch/2020/02/19/5-steps-to-get-digital-enterprises-ready-for-ai-adoption/#5c8c09853154
Andrew White (January 03, 2019) Our Top Data and Analytics Predicts for
2019 เข้าถึงได้จาก https://blogs.gartner.com/andrew_white/2019/01/03/
our-top-data-and-analytics-predicts-for-2019/
Tim Fountaine, Brian McCarthy, and Tamim Saleh ( (July–August 2019)) Building
the AI-Powered Organization เข้าถึงได้จาก https://hbr.org/2019/07/building-the-ai-powered-organization
ELEMENT AI (August 29 2019) AI products you (probably) already use เข้า
ถึงได้จาก https://www.elementai.com/news/2019/ai-products-you-probablyalready-use
Samantha Wolhuter (June 7, 2019) Demystifying AI Part 4: What is an AI
Canvas and how do you use it? เข้าถึงได้จาก https://www.wearebrain.com/
blog/ai-data-science/what-is-an-ai-canvas/

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

98

Tess Bennett (October 31, 2019)Organisations Are Still Struggling To
Progress Past PoCs For AI เข้าถึงได้จาก https://which-50.com/organisationsare-still-struggling-to-progress-past-pocs-for-ai/
Oxford Insights and the International Development Research Centre
(2019)Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019 เข้าถึงได้จาก
https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness2019
Oxford Insights and the International Development Research Centre
(2020)Government Artificial Intelligence Readiness Index 2020
เข้าถึงได้จาก https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020
กฤตนัย จงไกรจักร (20 Nov 2019) ดร. ธนารักษ์ ธีระมัน่ คง: มนุษย์ตอ้ งปรับตัวอย่างไร
ในวันทีต่ อ้ งอยูร่ ว่ มกับ AI เข้าถึงได้จาก https://adaybulletin.com/talk-guest-artificial-intelligence-101-thanaruk-theeramunkong/44021
พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์และ ณัฐพล เลิศเมธาพัฒน์ (สิงหาคม 2562) การใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ในไทย กรณีตวั อย่างในภาคการเงิน เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/
Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/AI_Aug27.pdf
ปรีชาพล ชูศรีและคณะ,” เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส�ำหรับการบริหารงานและ
บริการภาครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 1,กรุงเทพ, พฤศจิกายน 2562
Becker, J., Knackstedt, R. and Pöppelbuß, J.. Developing maturity models
for IT management. Business & Information Systems Engineering, 1 (3),
213-222. 2009
Gentsch, P. “AI Business: Framework and Maturity Model”. AI in Marketing,
Sales and Service, 27–78. 2018
Eric Charran and Steve Sweetman, “AI Maturity and Organizations”
Microsoft, Jan. 2018
Karthik Ramakrishnan, Cyrielle Chantry, “The AI Maturity Framework”
ELEMENTAI. 2019
Svetlana Sicular,Bern Elliot, Whit Andrews,Pieter den Hamer “Artificial Intelligence Maturity Model” Gartner. 2019
Eden Zoller “How to Achieve AI Maturity and Why It Matters” Ovum. 2018
P. Aiken, M. D. Allen, B. Parker and A. Mattia, “Measuring Data Management
Practice Maturity: A Community’s Self-Assessment,” in Computer, vol.
40, no. 4, pp. 42-50, April 2007,
Watson, Hugh & Ariyachandra, Thilini & Jr, Robert. “Data Warehousing
Stages of Growth”. IS Management. 18. 42-50. 2001

99

กรอบการท�ำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

LaValle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M.S., Kruschwitz, N.,. “Big data,
analytics and the path from insights to value”. MIT Sloan Manag. Rev. 52
(2), 21–31. 2011
Marco Comuzzi and Anit Patel,”How organisations leverage Big Data: a
maturity model”, Ind. Manag. Data Syst. ,116, 1468-1492, 2016
Lismont, J., Vanthienen, J., Baesens, B., Lemahieu, W., “Defining analytics
maturity indicators: a survey approach”. Int. J. Inf. Manag. 37 (3), 114–124, 2017.
Wang, G., Gunasekaran, A., Ngai, E.W.T., Papadopoulos, T.,. “Big data analytics in logistics and supply chain management: certain investigations for
research and applications”. Int. J. Prod. Econ. 176, 98–110. 2016
Muller, L., Hart, M., “Updating business intelligence and analytics maturity
models for new developments”. In: International Conference on Decision
Support System Technology, pp. 137–151, 2016
Raber, D., Winter, R., Wortmann, F., “Using quantitative analyses to construct
a capability maturity model for business intelligence”. In: Proceedings of the
45th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 4219–4228, 2012
Cosic, R., Shanks, G., Maynard, S., “Towards a business analytics capability
maturity model”. In: ACIS 2012: Location, Location, Location: Proceedings of
the 23rd Australasian Conference on Information Systems, pp. 1–11 2012.
Rohrbeck, R., 2011. The maturity model of corporate foresight. In: Rohrbeck,
R. (Ed.), Corporate Foresight: towards a Maturity Model for the Future
Orientation of a Firm. Physica-Verlag HD, Heidelberg, pp. 71–121.
Lukman, T., Hackney, R., Popovič, A., Jaklič, J., Irani, Z., “Business intelligence
maturity: the economic transitional context within Slovenia”. Inf. Syst.
Manag. 28 (3), 211–222., 2011
Luftman, J., “Assessing business-IT alignment maturity”. Commun. Assoc.
Inf. Syst. 4 (1), 1–50. 2000
Iris Hausladen, Maximilian Schosser,”Towards a maturity model for big data
analytics in airline network planning”,Journal of Air Transport Management,
Volume 82, 2020
Susan Etlinger “The Artificial Intelligence (AI) Maturity Playbook”, Prophet
research report, Dec 2018
Becker, J., Knackstedt, R., & Pöppelbuß, J. (2009). Developing Maturity
Models for IT Management. Business & Information Systems Engineering,
1(3), 213–222. doi:10.1007/s12599-009-0044-5

AI GOVERNMENT FRAMEWORK

100

