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(ร่าง) นโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)
ประเทศไทยต้องตั้งเป้าเป็นผู้นาด้านปัญญาประดิษฐ์ในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี ค.ศ. 2037 เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธาร ณสุข
ด้านพลังงาน ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ด้านส าคัญที่ได้มีการเน้นให้ความส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการเตรียม
ความพร้อมให้สังคมไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และ
สีเขียว หรือเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิ ต สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู ่ ส ิ น ค้ า เชิ ง “นวั ต กรรม” เปลี ่ ย นจากการขั บ เคลื ่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
โดยไทยแลนด์ 4.0 จะเข้ามีบทบาทในการพัฒนาต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 อุตสาหกรรมที่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ตั้งเป้าหมายไว้
1. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ
• เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
• เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
• เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ปัญญำประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
• เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้ งใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ต
เพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น

5. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
• เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
เป็นต้น

ที่มา: G-Able, Thailand 4.0, G-ABLE, https://www.gable.com/thinking/thailand-4-0/ (last visited Jul 14, 2022).
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BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่ส ุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขี ยว (green economy) 1
โดยมีการขับเคลื่อนแบบจตุภาคีดังนี้
ภาพที่ 2 ภาคสัมพันธ์ในการขับเคลื่อน BCG Model

สร้างนวัตกรรม
จากฐานการวิจัย
สร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ระบบบริหาร
จัดการจุดหมาย
ปลายทาง
ท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร

แพลตฟอร์ม
ขับเคลื่อน

บ่มเพาะและเร่ง
สร้าง
ผู้ประกอบการ
ใหม่

BCG Model
ต่อยอด
เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ
พัฒนาธุรกิจจาก
ฐานชีวมวล

ที่มา : ความเป็นมา – BCG Economy Model, https://www.bcg.in.th/background/ (last visited Jul 13, 2022).

การพัฒนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยจะต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-centric)
โดยให้ความสาคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย การอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคม และความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับมิติทั้งด้านภูมิรัฐ ศาสตร์ (geopolitical)
การเงิน (fiscal) และกฎหมายและจริย ธรรม (laws and ethics) ซึ่ง มีรายละเอียดนโยบายในด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

1

ความเป็นมา – BCG Economy Model, https://www.bcg.in.th/background/ (last visited Jul 13, 2022).
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1. ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
(AI Research and Development)
2. ด้านการฟูมฟักและสนับสนุนระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลสาหรับปัญญาประดิษฐ์
(Digital Ecosystem for AI)
3. ด้านการวางแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนโยบายสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์
(Enabling Policy Environment for AI)
4. การสร้างศักยภาพของมนุษย์และเตรียมพร้อมตลาดแรงงานสู่การเปลี่ยนผ่านในอนาคต
(Human Capacity and Preparing for Labor Market Transformation)
5. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้
(International Co-operation for Trustworthy AI)
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1. ด้ำนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ
(AI Research and Development) 2
การลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาในระยะยาวนั้นจาเป็นที่จะต้องมีทั้งจากภาครัฐ (public investment)
และภาคเอกชนเอง (private investment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสหสาขาวิช า (interdisciplinary efforts)
อีกทั้ง การสนับสนุนให้เกิดพัฒนาไม่เพียงแต่ด้านความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ แต่ต้องเป็นปัญญาประดิษฐ์
ที่เชื่อถือได้ (trustworthy AI) รวมถึงการพัฒนาชุดข้อมูลเปิด (open datasets) ได้ที่ได้มาตรฐานทั้งในแง่ของ
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการใช้ได้ข้ามบริบทและปราศจากอคติรวมทั้งการส่งเสริมการ
พัฒนาข้อมูลเปิดในแง่มุมดังกล่าว
เครือ่ งมือในเชิงนโยบายที่สามารถได้ใช้ได้ อาจรวมถึง แผนหรือกลยุทธ์ระดับประเทศในด้านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา การให้เงินสนับสนุนแก่โครงการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับเอกชนและสาธารณะ การ
จัดสรรโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
[Recommendation 1.1] กำรส่ ง เสริ ม ด้ ำ นกำรวิ จ ั ย และพั ฒ นำ และกำรน ำเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ไปใช้จริง
- สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นาและความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา โดยมีแนวทางการวิจัย และพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การประเมินผลที่ยื ดหยุ่น
สามารถวัดได้อย่างเป็ นรูปธรรม สอดคล้องกับแรงจูงใจในการทาวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ และ
สามารถเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อกิจกรรมดังกล่าว
และมีโครงสร้างที่สามารถนาผลตอบแทนจากการลงทุนมาลงทุนต่อยอดเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาในการลดช่องว่างระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยมาตรการต่างๆ เช่น การอนุญาตให้นักวิชาการที่ยอมเข้าไปทางานในนิคมอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการยกเว้นภาษี หรือได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

2

OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD Publishing, Paris,
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
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- ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมสาคัญใน
เชิงนโยบายในการพัฒนาของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มี
โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ด้วย
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้นาการวิจัยระดับนานาชาติ การศึกษา และ
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และเพื่อเร่งให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน โดยร่ว มมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) หรือ กระทรวง อ.ว. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และนาปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาภายในประเทศมาใช้ในระบบต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้คนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ ยวกับศักยภาพและประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์
ของสาธารณชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาและความท้าทายของ
ประเทศ เช่น ปัญหาที่เกิดกับเมือง ชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาอุทกภัย ปัญหาด้านอาหารและ
พลังงาน ปัญหาด้านการแพทย์และสังคมสูงอายุ เป็นต้น
- ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นโยบายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีพลวัต และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก
ตัวอย่ำง
การให้คาปรึกษาหารือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานสมาชิกของสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนา การเริ่มต้น การประสานงาน การประเมิน การรวมทรัพยากร (จากงบประมาณของหน่วยงานสมาชิกของสภาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ) และการกาหนดความรับผิดชอบในการดาเนินการและกากับดูแลการจัดตั้งและการดาเนินงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาระดับชาติ จากโครงการ TELEM 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการทหาร/การ
ป้องกันและการพาณิชย์ของเทคโนโลยีการใช้งานแบบคู่ ซึ่งในด้านหนึ่งมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงของชาติ และอีกด้านหนึ่ง
มีศักยภาพทางการเงิน จากโครงการ MEIMAD 4 หรือจูงใจให้ได้รับทุนจากหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์
ควบคู่ไปกับเงินทุนที่จัดหาโดยหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งเบาความเสี่ยงในการให้เงินทุนแก่โครงการและช่วยใน
3

TELEM (The National Infrastructure Forum for Research and Development), ISRAEL INNOVATION,
https://innovationisrael.org.il/en/program/telem-national-infrastructure-forum-research-and-development
(last visited Jun 8, 2022).
4
Leveraging R&D for Dual Use Technologies - MEIMAD, ISRAEL INNOVATION,
https://innovationisrael.org.il/en/program/leveraging-rd-dual-use-technologies-meimad (last visited Jun 8,
2022).
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การหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติในทุกสาขาของการวิจัย
และพั ฒ นาที ่อ ิ งกับ นวั ตกรรม ซึ ่ งมี ต ้ นแบบมาจากโครงการ ทวิ ภ าคี ส าหรั บการสนั บ สนุ น แบบคู ่ข นาน 5 (Bilateral
Programs for Parallel Support) โดยทั้ง 3 โครงการที่ยกตัวอย่างมานั้นล้วนเป็นโครงการที่เกิดจากประเทศอิสราเอล

[Recommendation 1.2] กำรส่งเสริมเงินลงทุนและกำรลงทุน
- ภายใต้โครงสร้างและการดาเนินการภายใต้กฎหมายของพระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้มีการใช้กองทุนดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการลงทุนใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ให้คานึงถึงกองทุนอื่นๆที่มีอยู่แล้วภายใต้ขอบเขตอื่นๆ เช่น
กองทุนนวัตกรรม กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลาย
ภาคส่วน ทั้งนี้ให้คานึงถึงแนวทางในการบูรณาการกองทุนและแหล่งเงินทุนเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวก
และประสิทธิภาพของการจัดสรรและเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย
- จัดหาแหล่งลงทุนที่เชื่อถือได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพการลงทุนใน
ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
- สร้ า งให้ เ กิ ด โอกาสในการพบปะและร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก ลงทุ น และผู ้ ส ร้ า งพั ฒ นาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (investor matching) โดยมีระบบในการเฝ้าติดตามผลของการพบปะและร่วมมือ พร้อมทั้ง
การให้คาแนะนาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ
- ส่งเสริมแรงจูงใจในการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ผลิตในประเทศไทย
ด้วยมาตรการทางภาษี และมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานใน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น BOI มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign
Direct Investment: FDI) โดยมีการให้การสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริการ เช่น การนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้เชื่อมต่อภายในองค์กรอย่าง
มีระบบ (connected) หรือเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) มีการนา Big Data
มาวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ตลอดจนมีการนาซอฟต์แวร์ หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้การเข้าสู่ระบบ
National e-Payment

5

Bilateral R&D Incentive Program, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/program/bilateralprograms-parallel-support (last visited Jun 8, 2022).
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โครงการจัดทาระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

2. ด้ำนกำรฟูมฟักและสนับสนุนระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลสำหรับปัญญำประดิษฐ์
(Digital Ecosystem for AI)
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนถึงกลไลที่สาคัญในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาต่อยอดปัญญาประดิษฐ์ใน
ประเทศไทย เช่น มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์
[Recommendation 2.1] โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล (Digital Infrastructure)
- จัดให้มีโครงสร้างและเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่สาคัญ รวมไปถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์
ในราคาที่สมเหตุสมผล
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Skills) โดยการจัดตั้งองค์กรและ
หน่วยงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรทั้งในภาครัฐ และ
ตลาดแรงงานของภาคเอกชน
- ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแลกเปลี ่ย นความรู ้แ ละความเชี่ ย วชาญ รวมถึ ง ข้ อ มู ล โค้ ด อั ล กอริ ทึ่ ม
แบบจาลอง งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เกี่ย วข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้โดยให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ
- สนับสนุนให้มีการใช้ระบบดิจิทัลในการทาธุรกรรมที่สาคัญ อาทิ ธุรกรรมทางการเงินและการ
ธนาคาร (Banking and financial transactions) เพื ่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ธุ ร กรรมในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ
ให้สามารถทาผ่านระบบดิจิทัล
- ดูแลและพัฒนาให้ระบบดิจิทัลพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ระบบการเงินการธนาคาร ระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบขนส่ง ทั้งในมิติของความสะดวกรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการ
ควบคุมผ่านระบบตลาด ผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในสากล และการให้แรงจูงใจในการดูและพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ผ่านภาคเอกชน โดยภาครัฐทาหน้าที่ในการกากับดูแลเป็นหลัก และเป็นผู้ดาเนินการเองเฉพาะในกรณี
ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นเพียงข้อยกเว้น
- จัดให้มีความร่ว มมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างให้เกิดการบูรณาการของระบบ
สนับสนุนในด้านดิจิทัล โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือธุรกิจขนาดกลางและย่อม
โดยอาจสร้างเป็น Sandbox ที่ยกเว้นกฎระเบียบอันอาจเป็นภาระบางประการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาด
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กลางและเล็ก หรือที่เพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวนั้ น อาจให้ความส าคัญกับด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาและสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก
o ด้านวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเน้นการสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยีไปจนถึงระยะวิจัย
และพัฒนา ผ่านเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริม เช่น ระบบฟูมฟัก (incubator) เพื่อช่วยเหลือในด้านเงินทุนและ
คาแนะนาในการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
o ด้านการเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับการระดมทุน และการเข้าถึง
แรงจูงใจ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของประเทศ
o ด้านการใช้นวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ
[Recommendation 2.2] โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงข้อมูล (Data infrastructure)
- จัดให้มีข้อมูล สาธารณะที่จ าเป็นและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (public data and data
infrastructure) ซึ ่ ง รวมถึ ง มาตรฐานและกระบวนการที ่ ส าคั ญ เช่ น ความเชื ่ อ ใจได้ ข องข้ อ มู ล หรื อ
บุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ (data trusts or trusted third parties) โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด กับ
บุคคล องค์กร หรือประเทศทั้งในด้านความลับและความเป็นส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน
ทางการค้า และความมั่นคงปลอดภัย
- จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านของกาลังในการคานวณและสถานที่จัดเก็บข้อมูล (computing
power and data storage) รวมไปถึงเทคโนโลยีที่สร้างให้เกิดข้อมูล (data-generating technologies) อาทิ
IoT หรือ Internet-of-Things พร้อมทั้งระบบของการเข้าถึงและใช้งานที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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โครงการจัดทาระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

3. ด้ำนกำรวำงแนวทำงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนโยบำยสนับสนุนปัญญำประดิษฐ์
(Enabling Policy Environment for AI)
ภาครัฐควรเน้นให้ความสาคัญกับการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
ไปสู ่ ก ารน าไปใช้ง านจริ ง ซึ ่ ง อาจท าผ่า นการสร้า งสภาพแวดล้อ มเสมื อ นจริ ง ( sandbox) เพื ่ อ ให้ ร ะบบ
ปัญญาประดิษฐ์สามารถทดสอบการนามาใช้และขยายขนาด (scale-up) ได้ รวมถึงการทบทวนและปรับ ปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรอบการทางานตลอดจนถึงกลไกที่จะทาให้เกิดนวัตกรรมและการแข่งขันที่พอเหมาะของ
ระบบปัญญาประดิษฐ์
[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรือมอบหมำยหน่วยงำนเพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำยและ
กำรวำงแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์
แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)
ได้กาหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนฯดังต่อไปนี้
- สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กระทรวง อว.
- หน่วยบริหารและจัดการทุนที่จัดตั้งขึ้นใน สอวช.
อย่างไรก็ดียังมีสานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งสามารถเข้ามามีบทบาทได้อย่างดี
โดยเฉพาะว่ามีพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ที่มีขอบเขตที่สามารถนามาใช้ในการ
กากับดูแลบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
โดยตามแผนปฏิบ ัติการฯได้เสนอโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯตามภาพ
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
คณะรัฐมนตรีโดย
คณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ระดับนโยบายภาพรวม

ระดับนโยบายเฉพาะด้าน

คณะกรรมการเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล

คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การด้านปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติ

ระดับกากับดูแลและปฏิบัติ

กสทช

depa

สดช.,สวทช., สอวช.,
สพธอ., สพร.

ดังนั้นจึงควรมอบหมายหน่วยงานหรือ จัดตั้งสานักงานส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National
Artificial Intelligence Centre) เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายปัญญาประดิษฐ์และเป็นศูนย์กลางการ
ส่งเสริมและสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย โดยการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน โดยให้เป็นอิสระและมีงบประมาณของตนเอง โดยให้มีอ านาจครอบคลุมเรื่อง
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ภายใต้บริบทของหน่วยงานเฉพาะอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย โดยใน
ประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National
Artificial Intelligence Centre) อีกทั้งในด้านการแบ่งสรรงบประมาณในด้านอื่น ๆ ดังนี้ 6

6

Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet, Digital Economy Strategy
2030 (2021) https://digitaleconomy.pmc.gov.au/sites/default/files/2021-07/digital-economy-strategy.pdf
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ

งบประมำณ
(ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย)

การจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National Artificial Intelligence Centre) และ

53.8

ศูนย์สมรรถนะเอไอและดิจิทัล (AI and Digital Capability Centres)
การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของประเทศโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI-

33.7

based solutions to solve national challenges grants)
การสนับสนุนการกระตุ้นการใช้ AI ในภูมิภาค (Catalysing AI in our regions grants)

12

การสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ AI (Next Generation AI Graduates Program)

24.7

ที่มา: Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet, Digital Economy
Strategy 2030 (2021) https://digitaleconomy.pmc.gov.au/sites/default/files/2021-07/digital-economystrategy.pdf
- พัฒนากฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบ

และหน้าที่ที่ชัดเจน ตลอดจนถึงกลไกชี้ขาดหรือข้อสันนิษฐานการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆของภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ

สมาคม เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อไป
- สร้างกลไกในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็น

เฉพาะ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การกากับดูแลที่อาจสร้าง
ภาระให้กับผู้พัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมในทางเดียวกัน สร้างภาระให้น้อยที่สุด
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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[Recommendation 3.2] กำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่ตลำดและกำรทำงำนของระบบตลำด
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (government procurement) ให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดเข้า
ร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อหนึ่งหน่วยของการลงทุนของภาครัฐ
- บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องของการใช้อานาจเหนือตลาด
อย่างไม่เป็นธรรม หรือการตกลงกันเพื่อจากัดการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อมสามารถสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านปัญญาประดิษฐ์
- บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม
และมีป ระสิทธิภ าพ โดยค านึงถึงความส าคัญของการสร้างสมดุล แก่แรงจูง ใจให้ แก่ผ ู้ ประกอบธุรกิ จ ใน
ภาคเอกชน และองค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
- มีกระบวนการให้ทดสอบระบบก่อนการนาเอาสู่ตลาดในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยอาจเป็นขั้นตอนที่มีการทดลองนโยบายเบื้องต้นด้วยก็ได้ เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
ประเมินและปรับปรุงนโยบายนั้นๆก่อนการนาไปใช้ในภาพกว้างต่อไป
[Recommendation 3.3] ระบบกำรเข้ำถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ
- จัดท าระบบที่เข้าถึงความช่วยเหลือสนับสนุนด้านดิจิทัล ที่มีต้นทุนต ่า (one-stop services)
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ ได้โดยง่ายและไม่ก่อให้เกิ ดภาระ
เพิ่มเติม รวมทั้งต้องมีการบริหารระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม (appropriate level of risk appetite) ในการ
อนุมัติเงินหรือความช่วยเหลือ
- บูรณาการความช่วยเหลือ และการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมทั้งในไทยและในต่างประเทศที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยเพื่อให้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและครอบคลุม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
- ส่งเสริมและสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศในการ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่ พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยจะเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines) ทั้งนี้อาจเริ่มต้นจากอุตสาหกรรม New
S-curve อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมอันสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมการบิน

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

อุตสาหกรรมที่
สนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยตรงและ
มีนัยยะสาคัญ

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ 1 / 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 1 / 2560

- กาหนดให้มีอุตสาหกรรมที่ควรนา AI ไปใช้อย่างเต็มที่ เช่น อุปกรณ์พื้นฐานสาหรับอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ ่ ง (internet of things) และซอฟต์ แ วร์ อ ั จ ฉริ ย ะ และให้ ม ี อ ุ ต สาหกรรมที ่ ค วรเร่ ง พั ฒ นา
ปัญญาประดิษฐ์อย่าเร่งด่วน เช่น การเกษตรอัจฉริยะ และการแพทย์อัจฉริยะ
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ตัวอย่ำง
แผนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Roadmap) 7 ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดกลุ่มความ
เชี่ยวชาญด้าน AI ที่ออสเตรเลียมีศักยภาพในการพัฒนาไว้จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(health, aging and disability) กลุ ่ ม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้ อม (Natural Resources and Environment)
เมือง ชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน (cities, towns and infrastructure) ซึ่งประเทศไทยต้องหากลุ่มอุตสาหกรรม AI ใน
ด้านที่ประเทศไทยมีเชี่ยวชาญและมีศักยภาพแล้วให้ความสาคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว

[Recommendation 3.5] สร้ำงมำตรฐำนกำรใช้งำนระบบ AI
จากสภาวะของการกากับดูแลระบบ AI ในโลกปัจจุบันที่ยังมีทิศทางแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
และอยู่ในระยะที่เทคโนโลยีเพิ่งเริ่มพัฒนาและนามาใช้งานได้จริง การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้
งานระบบ AI จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยมีข้อเสนอดังนี้
- การกากับดูแลด้วยกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (binding) เช่น พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา หรือประกาศนั้น ควรจะมีลักษณะที่ไม่เข้มงวดจนเกินไป กระบวนการออกกฎเกณฑ์เหล่านั้นต้อง
ผ่านการประเมิน ผลกระทบและเปิดโอกาสให้ผ ู้มีส ่ว นเกี่ยวข้องได้มีส ่วนร่ว มอย่างเป็นธรรมและอย่างมี
ความหมายที่แท้จริง ไม่ควรใช้การลงโทษเป็นเครื่องมือหลักในการกากับดูแลเนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะสร้าง
ทัศนคติเชิงลบต่อการกากับดูแล หรือสร้ างความหวาดกลัวกฎหมายโดยไม่จาเป็น ไปจนถึงเปิดช่องให้เกิดหา
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและเป็นอุปสรรคของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
- เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายนั้นควรมุ่งเน้นให้เกิดการประเมินความเสี่ยงเป็น
สาคัญ และกระตุ้นให้มีการแจ้งข้อมูลการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีมาที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถเตรียมการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการพัฒนาของภาคเอกชนและ
องค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่ใช้งานระบบ AI
- หากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในลักษณะที่ควรถูกกากับดูแลใกล้ชิด ก็
ไม่จาเป็นต้องกากับด้วยกฎหมายที่มีสภาพบังคับ ก็ควรสนับสนุนให้ใช้มาตรฐานและเครื่องมืออื่น ๆ ในการ
กากับดูแลแบบสมัครใจ โดยเฉพาะสนับสนุนให้มีแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในสาขาที่เริ่มมีการใช้งานระบบ
AI อย่างแพร่หลาย เช่น การทา scoring ของธุรกิจการเงิน การใช้ระบบ AI ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประภันภัย
การรักษาพยาบาล การบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง (รวมถึงการแสวงหาข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
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โครงการจัดทาระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ทางอาญา) ฯลฯ โดยที่มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อยู่เสมอ
- ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินมาตรการโดยสมัครใจเพื่อสร้างความโปร่งใสต่อผู้ใช้งาน หรือ
ผู้บริโภค เช่น การประกาศ Explainability Statement โดยหน่วยงานกากับดูแลอาจติดตามรวบรวมตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น ๆ ที่ค่อย ๆ พัฒนาศักยภาพเหล่านี้ตามมา
ภายหลัง
- ทบทวนกฎหมายเฉพาะสาขาที่มีอยู่แล้วว่าครอบคลุมถึงระบบ AI หรือไม่
- สร้างความร่วมมือกับองค์กรกากับดูแลในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและแนวทางการก ากับ
ดูแล และไม่ทาให้กฎเกณฑ์ของประเทศไทยแตกต่างไปจากแนวทางสากล
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4. กำรสร้ำงศักยภำพของมนุษย์และเตรียมพร้อมตลำดแรงงำนสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนในอนำคต
(Human Capacity and Preparing for Labor Market Transformation)
รัฐบาลควรทางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวด้านการเปลี่ยนผ่านของตลาดแรงงานและ
สังคมในวงกว้าง โดยส่งเสริมให้มีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งการฝึกให้มีทักษะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ส าหรับแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ รัฐ บาลจะต้องท างานผ่านการเจรจาทางสังคม
(social dialogue) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น
การสร้างโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่แรงงานในประเทศ โครงการสนับสนุนเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบ และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโอกาสในตลาดแรงงาน
[Recommendation 4.1] กำรส่งเสริมบุคลำกร (Talents)
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาในองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
การศึกษาในชั้นปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาอาชีวศึกษา (vocational school) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายและสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่จาเป็นในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
- สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทุกระดับมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่สามารถผลิตบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นความสามารถในเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงาน เช่น การผนวกภาคอุตสาหกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนต่อใน
ระดับหลังปริญญา
- สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทุกระดับมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมและเศรษฐกิจ
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจถึง
ผลกระทบและเสนอแนวทางมาตรการในการลดผลกระทบเชิง ลบ และท าให้ เ กิด การใช้ ประโยชน์ ของ
ปัญญาประดิษฐ์ให้มากที่สุด ทั้งนี้โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่น โครงการศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงาน กฎเกณฑ์
ของตลาดแรงงาน นโยบายอุตสาหกรรม (industrial policy) และนโยบายภาษี
- ดึงดูดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะในแง่ของการวิจัยและพัฒนาจาก
ต่างประเทศผ่านแรงจูงใจด้านการเงินและด้านอื่น ๆ หรือสร้างโครงการที่ให้มีบุคลากรภายในประเทศออกไป
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ทางานในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์โดยมีเงื่อนไขของการเดินทางกลับหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศตามที่เหมาะสม
- จัดให้มีการฝึกฝนและการฝึกฝนใหม่ (training and retraining) แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ
เพื่อให้มีโอกาสในการเปลี่ยนสายงาน และพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วให้มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และความเป็นธรรม และท าให้สถานที่
ทางานนั้นเชื่อถือได้ ปลอดภัย และมีผลิตภาพ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายทั้งในแง่กฎเกณฑ์ การพูดคุย
ทางสังคม (social dialogue) และการต่อรองในเชิงกลุ่ม (collective bargaining)
ตัวอย่ำง
แผนการดาเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย (Australia’s AI Action Plan) ที่ให้ความสาคัญใน 4 ประเด็น
ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาและการนา AI มาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ
ประเด็นที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเติบโตและดึงดูดผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้าน AI ที่ดีที่สุดในระดับโลก
ประเด็นที่ 3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ของประเทศ
ประเด็นที่ 4 การสร้างให้ออสเตรเลียเป็นผู้นาระดับโลกในด้าน AI ที่เชื่อถือได้และครอบคลุม
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5. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อระบบปัญญำประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้
(International Co-operation for Trustworthy AI)
รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งในเวทีทวิภาคิและพหุพาคี
รวมทั้งภายใต้องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิ ษฐ์
โดยฉพาะที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านร่ ว มกั น (interoperability) และระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ น ่ า เชื ่ อ ถื อ
(trustworthy AI)
[Recommendation 5.1] ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนปัญญำประดิษฐ์
- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับหน่วยงาน อาทิ สถาบันการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ระหว่างภาคส่วนเดียวกัน แต่เป็น
การบูรณาการข้ามภาคส่วน เช่น ภาคส่วนเอกชนของไทย กับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ เป็นต้น
- สร้างความร่ว มมือในการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในด้านต่างๆทั้งการท างานข้ามระบบ
(interoperable) และการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ให้น่าเชื่อถือ (trustworthy AI) ตลอดจนถึงการสร้าง
มาตรฐานการวัด (metrics) การทางานของปัญญาประดิษฐ์ในมิติต่างๆ เช่น ความแม่นยา ความมีประสิทธิภาพ
ความเป็นธรรม และความทนทาน รวมทั้งสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรหมแดนด้วยความไว้วางใจ
และรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่เกี่ยวข้องไว้อย่างสมดุล
- สร้ า งความร่ ว มมือ ในด้า นการเงิน การลงทุ นเพื ่อ สนั บสนุ น การวิ จั ยและพั ฒ นา ร วมถึ ง การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยระบบกองทุนทวิภาคี (bi-nation funds)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น กองทุน
KORIL 8 (กองทุนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทการค้าในทั้งสองประเทศ
- สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างรัฐบาล (inter-governmental organisation)
หรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆเช่น JICA หรือ USAID เพื่อใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

8

KORIL - Israel – korea, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/fund/koril-israel-korea (last
visited Jun 8, 2022).
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ตัวอย่ำง
ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างให้เกิด
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยนอกจากกองทุน KORIL แล้วยังมีกองทุนระหว่าง
ประเทศอีกหลายกองทุนดังต่อไปนี้
- กองทุน CIIRDF 9 (กองทุนระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 ส่งเสริม
ประโยชน์ของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างแคนาดา-อิสราเอล เสนอบริการจัดหาคู่ที่รวบรวมบริษัท
แคนาดาและอิสราเอลที่กาลังมองหาพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา และ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทวิภาคี
ด้วยวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง และศักยภาพที่ดีที่สุดในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับทั้งสองบริษัท
- กองทุน BIRD 10 (กองทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดยให้การ
สนับสนุนการจับคู่ระหว่างบริษัทในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ตลอดจนการจัดหาเงินทุนที่ ครอบคลุมถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ของต้นทุนการพัฒนาโครงการ สูงสุด 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อโครงการ
- กองทุน I4F 11 (กองทุนระหว่างประเทศอินเดียและประเทศอิสราเอล) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Department of Science and Technology หรือ DST) แห่งรัฐบาลอินเดีย และส านักงานนวัตกรรม
แห่งอิสราเอล (the Israel Innovation Authority) แห่งรัฐบาลอิสราเอล เพื่อส่งเสริม อานวยความสะดวก และสนับสนุน
โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน ระหว่างบริษัทจากอินเดียและอิสราเอลเพื่อจัดการกับความท้าทายใน ภาค
ส่วนที่ทั้งสองประเทศเห็น ว่ าควรให้ค วามส าคัญ คือ น ้า (water) สาธารสุข (healthcare) การเกษตร (agriculture)
พลังงาน (energy) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology หรือ ICT)
- กองทุน SIIRD 12 (กองทุนระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศอิสราเอล) เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สิ ง คโปร์ (Singapore Economic Development Board หรื อ EDB) และส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง
อิสราเอล (the Israel Innovation Authority) เพื่อส่งเสริม อานวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจยั และ
พัฒนา (research and development) ทางอุตสาหกรรมร่วมกั นระหว่างบริษัทในสิงคโปร์และบริษัทในอิสราเอลใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้ทุนวิจัยและรัฐบาล ทุนสาหรับ SMEs.

9

CIIRDF - Israel - Canada, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/fund/ciirdf-isreal-canada (last
visited Jun 8, 2022).
10
BIRD - Israel - USA, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/fund/bird-israel-usa (last visited Jun
8, 2022).
11
I4F - Israel - India, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/fund/i4f-israel-india (last visited Jun
8, 2022).
12
SIIRD - Israel - Singapore, ISRAEL INNOVATION, https://innovationisrael.org.il/en/fund/siird-israel-singapore
(last visited Jun 8, 2022).
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ตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)
[Recommendation 1.1] กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ และกำรนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ไปใช้
จริง
[Recommendation 1.2] กำรส่งเสริมเงินลงทุนและ
กำรลงทุน

[Recommendation 2.1] โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล
(Digital infrastructure)

[Recommendation 2.2] โครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
ข้อมูล (Data infrastructure)

-

[Recommendation 3.1] หน่วยงำนรับผิดชอบ

-

[Recommendation 3.2] กำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่
ตลำดและกำรทำงำนของระบบตลำด

-

[Recommendation 3.3] ระบบกำรเข้ำถึงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ

-

[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม
ส่งเสริมในการเป็นผู้นาการวิจัยระดับนานาชาติ
ประยุกต์ใช้และนาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบต่าง ๆ
จัดให้มีการใช้กองทุนพัฒนาดิจิทัลในด้าน
ปัญญาประดิษฐ์
จัดหาแหล่งลงทุนที่เชื่อถือได้
ส่งเสริมแรงจูงใจในการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์
จัดให้มีข้อมูลสาธารณะ
พัฒนาทักษะ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
จัดให้มีข้อมูลสาธารณะที่จาเป็นและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูล
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านของกาลังในการคานวณ
และสถานที่จดั เก็บข้อมูล
จัดตั้งหรือมอบหมายองค์กรเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
บูรณาการความช่วยเหลือ และการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จัดทาระบบทีเ่ ข้าถึงความช่วยเหลือสนับสนุนด้านดิจิทัล
ที่มีต้นทุนต่า
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมการบิน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
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[Recommendation 3.5] สร้ำงมำตรฐำนกำรใช้งำน
ระบบ AI

[Recommendation 4.1] กำรส่งเสริมบุคลำกร
(Talents)

[Recommendation 5.1] ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนปัญญำประดิษฐ์

- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
- อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรง
และมีนัยยะสาคัญ
- สร้างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงเป็นสาคัญ
- กระตุ้นให้มีการแจ้งข้อมูลการพัฒนาและสร้างความ
โปร่งใสต่อผู้ใช้งาน เช่น การประกาศ Explanability
Statement
- ให้มีองค์ความรู้ที่จาเป็นในทุกระดับการศึกษา
- ให้มีการศึกษาอาชีวศึกษาที่พร้อมทางานได้
- สนับสนุนสถาบันการศึกษาทุกระดับ
- ดึงดูดสร้างแรงจูงใจบุคลากรชานาญจากต่างชาติ
- สร้างความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและหน่วยงาน
- สร้างความร่วมมือในด้านการเงินการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ที่มา: คณะที่ปรึกษา
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อเสนอเชิงนโยบายปัญญาประดิษฐ์
ฉบับรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
(Public Hearing)
[Recommendation 1.1] การส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนา และการนาเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ไปใช้จริง
[Recommendation 1.2] การส่งเสริมเงินลงทุนและการ
ลงทุน
[Recommendation 2.1] โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
(Digital Infrastructure)
[Recommendation 2.2] โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล
(Data infrastructure)
[Recommendation 3.1] หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[Recommendation 3.2] การสนับสนุนการเข้าสู่ตลาด
และการทางานของตลาด
[Recommendation 3.3] ระบบการเข้าถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
[Recommendation 3.5] สร้างมาตรฐานการใช้งานระบบ
AI
[Recommendation 4.1] การส่งเสริมบุคลากร (Talents)
[Recommendation 5.1] ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับระดมควำมคิดเห็น
(Focus Group)
[Recommendation 4] การส่งเสริมด้านการวิจยั และ
พัฒนา และการนาเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ไปใช้จริง
[Recommendation 6] การส่งเสริมเงินลงทุนและการ
ลงทุน
[Recommendation 2] โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
(Digital Infrastructure)
ไม่มีข้อเสนอในฉบับดังกล่าว
[Recommendation 1] หน่วยงานที่รับผิดชอบ
[Recommendation 3] การสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดและ
การทางานของตลาด
[Recommendation 7] ระบบการเข้าถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
[Recommendation 8] ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
[Recommendation 10] สร้างมาตรฐานการใช้งานระบบ
AI
[Recommendation 5] การส่งเสริมบุคลากร (Talents)
[Recommendation 9] ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
ปัญญาประดิษฐ์

24

