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Here is where this template begins

โครงการจัดทําระเบียบ มาตรการ และ มาตรฐาน
ทีเกียวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)



วัตถุประสงค์โครงการ
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กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในประเทศ 

กฎหมายหรอืนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของต่างประเทศ 

เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

เพื่อจัดทําระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย 
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04

แผนการดําเนิน 
โครงการ การศึกษา

และ
การจัดทํารายงาน

กิจกรรมรบัฟัง
ความคิดเห็น 
สาธารณะ การจัดพิมพ์ 

เผยแพร่

แผนงานโครงการและวิธกีารดําเนินการ



แผนการจัดกิจกรรมรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ

01
02

กลุ่มเป้าหมายจัดการประชุม
กลุ่มเป้าหมายจัดการประชุม

หน่วยงานภาคเอกชน
18 ตุลาคม 2565

หน่วยงานภาครฐั 
19 ตุลาคม 2565



แบบรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ



AI ethical concern for society

6

● privacy and surveillance 
● bias and discrimination
● role of human judgment

Christina Pazzanese, Ethical concerns mount as AI takes 
bigger decision-making role, Harvard Gazette (2020), 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-
concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role
/ (last visited Aug 3, 2022).

● Jobs — what will happen to my job?
● Ethics — can I trust AI to decide ethically?
● Dangers — will AI become dangerous to 

humanity and me?

Sharad Gandhi, Social Concerns About Artificial Intelligence, Medium (2018), 
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e9
39b88a8c (last visited Aug 3, 2022).

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c


สถานะเชิงนโยบาย
ปัญญาประดิษฐ์ไทย
สถานะเชิงนโยบาย
ปัญญาประดิษฐ์ไทย 



ปัญญาประดิษฐ ์เปน็เทคโนโลยีการสรา้งความสามารถให้แก่
เครือ่งจักรและ คอมพิวเตอรด์้วยอลักอรทิึมและกลุม่เครือ่งมือทาง

สถิติเพื่อสรา้ง ซอฟด์แวรท์รงปญัญาที่สามารถเลยีนแบบความ
สามารถของ มนษุย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจําแยกแยะให้เหตุผล

ตัดสนิใจ คาดการณ์สือ่สารกับมนษุย์ เปน็ต้น ในบางกรณีอาจไปถึง
ขั้นเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง

ปญัญาประดิษฐ์

นิยามและขอบเขต

นิยามจาก นิยามจาก

ปัญญาประดิษฐ์  
คือ ความสามารถของสิง่ประดิษฐ์ในการกระทําการใดๆ 

ด้วยตนเองเสมือนสมองมนษุย์ อนัเกิดจากชุดคําสัง่เพื่อให้ 
คอมพิวเตอร ์รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แลว้สัง่ให้
สิง่ประดิษฐ์กระทําการ หรอืไม่กระทําการอย่างหน่ึง หรอืหลาย

อย่าง โดยปราศจากการสัง่การเพิ่มเติมของมนษุย์

ขอบเขตปัญญาประดิษฐ์
ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เครือ่งจักรคาดการณ์หรอืตัดสินใจที่ส่งผลต่อ สภาพแวดล้อมจรงิ หรอืเสมือน ตามวัตถุ

ประสงค์ที่มนุษย์กําหนด โดยระบบทํางานด้วยตนเองในระดับแตกต่างกันปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง

(3) Statistical approaches, 
Bayesian estimation,search 
and optimization methods

(1) Machine learning 
approaches

(2) Logic and 
knowledge based 
approaches

Siri ผู้ช่วยอจัฉรยิะจาก แอ
ปเปิลที่ตอบสนองการ ทํา
งานจากคําสัง่เสยีงผู้ใช้

ตัวอย่างระบบปญัญาประดิษฐ์

Face ID  ใช้ข้อมูล 
Biometrics แยกแยะ 

ลกัษณะต่างๆบน ใบหน้า

AIBO หุ่นยนต์สนัุขที่มี 
ลกัษณะและแสดงออก 

คลา้ยสนัุขจรงิ



OECD, Scoping the OECD AI principles: Deliberations of the 
Expert Group on Artificial Intelligence at the OECD (AIGO), (2019)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ทํางานโดยใช้เครือ่งและ/หรอืมนุษย์
ในการนําเข้าวัตถุดิบหรอืข้อมูล (inputs/data) 

เพื่อ: 1) รบัรูส้ภาพแวดล้อมจรงิหรอืเสมือน

2) สกัดและตกผลึกการรบัรูด้ังกล่าวเป็นแบบจําลองต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะ
อตัโนมัติ (เช่น รว่มกับการเรยีนรูข้องเครือ่งหรอืการทํางานด้วยมือ); และ

3) ใช้การอนุมานหรอืการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจําลอง (model inference) 
เพื่อกําหนดตัวเลือกสําหรบัข้อมูลหรอืการกระทํา โดยระบบ AI ต่าง ๆ จะได้รบัการ
ออกแบบให้ทํางานด้วยระดับความเป็นอสิระ (autonomy) ที่แตกต่างกัน



หลักการจรยิธรรมปัญญาประดิษฐ์ไทย

01 02 03

04 05 06

ความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนา 

อย่างยั่งยืน
(Competitiveness and 

Sustainability Development) 

ความมั่นคง 
ปลอดภัยและ ความ

เป็นส่วนตัว
(Security and Privacy)

ความโปรง่ใส และ
ความรบัผิดชอบ

(Transparency and 
Accountability)

ความน่าเช่ือถือ
(Reliability) 

ความสอดคล้องกับ 
กฎหมายจรยิธรรม 

และมาตรฐาน 
(Law Ethics and 

International standards) 

ความเท่าเทียม 
หลากหลาย ครอบคลุม 

และเป็นธรรม 
(Fairness) 



สถานะความสามารถ
ของไทย

ปญัญาประดิษฐ์

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล อนัดับ 
38/64

ความพรอ้มด้าน AI 10 ด้าน อนัดับ 
60/172

ค่าดัชนี 48.156/100
(ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 44.25)

วิสัยทัศน์: 0.00

การกํากับดูแลและมาตรฐาน
จรยิธรรม: 43.35

สมรรถนะทางดิจิทัล: 59.00

ความฉลาดหรอืความสามารถ 
ในการปรบัตัว: 52.44

ขนาดหรอืปรมิาณงานที่ใช้: 21.33สมรรถนะเชิงนวัตกรรม: 53.43

ทุนมนุษย์: 48.51

โครงสรา้งพื้นฐาน: 48.51

ความพรอ้มของข้อมูลที่ใช้ 
วิเคราะห์: 64.43

ความเป็นตัวแทนของข้อมูล: 82.03

 เทคโนโลยี    อนัดับ 45 คะแนน 51.04

ผลกระทบ ประชากรและบุคลากร

     การกํากับดูแล   อนัดับ 52 คะแนน 60.98

อนัดับ 58  
คะแนน 50.89

อนัดับ 53  
คะแนน 58.33

ความพรอ้มทางเทคโนโลยี อนัดับ 
54/130



การเดินทางของ 
ปัญญาประดิษฐ์ไทย

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร ์5 ด้าน

แผนปฏิบัติการด้านปัญญา 
ประดิษฐ์แห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ระยะ 6 ปี (2565-2570) 

หน่วยงานรฐัทดลองใช้ AI 
ประเภท Chatbot เป็นครัง้แรก

คณะรฐัมนตรอีนุมัติแนวปฎิบัติ
จรยิธรรมปัญญาประดิษฐ์

สถาบันวิจัย ปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย

ยุทธศาสตรช์าติ   ด้านการ
สรา้งความสามารถ ในการ
แข่งขันข้อ 2 ดิจิทัล ข้อมูล

และ AI
Sandbox เพื่อการผลิต

สมัยใหม่
สําหรบัอตุสาหกรรมยุค 4.0

2560

2562

2563

2559

(1) เตรยีมพรอ้มประยุกต์ใช้ AI ในด้านสังคม จรยิธรรม 
กฎหมาย และกฎระเบียบ
(2) พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสนับสนุนด้าน AI 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการศึกษาด้าน AI
(4)พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 
เทคโนโลยี AI
(5) ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ AI ในภาครฐั
และภาคเอกชน

(1) เพื่อพรอ้มรบัมือ AI รวมถึงยกระดับแนวนโยบายด้าน AI
(2)เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนแผนงานในการพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ AI 
(3) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนและดําเนินงานที่ สอดคล้อง
กัน

6 มหาวิทยาลัยรว่มจัดตั้ง
“สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์”

2564

เกิดจาก

เปิดตัวโดย

2565



กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce): คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภท Chatbot สําหรบัด้านกฎ และระเบียบด้านทรพัยากรบุคคล

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง
(1) โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรอืโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสีย่ง
(2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสยีหายที่จะเกิดหากเกิด เหตุการณ์ความเสีย่ง
(3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสีย่ง
ที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งเปน็ 4 
ระดับ ได้แก่ สงูมาก สงู ปานกลาง และตา

กระบวนการบรหิารจัดการความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาและระบุข้อมูลความเสีย่งของงานโครงการประกอบด้วย เหตุการณ์
ความเสีย่งและปจัจัยความเสีย่ง
ขั้นตอนที่ 2: นําเหตุการณ์ความเสีย่งและปจัจัยความเสี่ยงที่ได้จากการค้นหามา
วิเคราะห์ และประเมินเพื่อจัดระดับของความเสี่ยงตามโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรง
ของ ผลกระทบที่มาจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3: นําเอาปจัจัยความเสีย่งที่เปน็ต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมา
พิจารณาหา แนวทางการจัดการ และตอบโต้ด้วยเครือ่งมือวิธกีารแผนงานที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: กํากับติดตามเฝา้ระวังตรวจนับผลการดําเนินงานกับปจัจัยความเสีย่งของ
โครงการที่เกิดจรงิเทียบกับแนวทางที่วางไว้ตามขั้นตอนที่สามเพื่อใช้ในการประเมิน 
ประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการปจัจัยความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5: นําผลการทบทวนการประเมินประสิทธภิาพไปเปน็ข้อมูลประกอบการ
ปรบัปรุง กระบวนการบรหิารความเสี่ยงต่อไป



แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

คณะรฐัมนตรโีดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการส่งเสรมิ และ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้าน

ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 

สดช. สวทช. 
สอวช. สพธอ.

คณะกรรมการเฉพาะด้าน
โครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัล

กสทช depa

ระดับนโยบาย
ภาพรวม

ระดับนโยบาย
เฉพาะด้าน

ระดับกํากับดูแล
และปฏิบัติ



แนวทางการกํากับดูแล การใช้
งานระบบ AI ในต่างประเทศแนวทางการกํากับดูแล การใช้
งานระบบ AI ในต่างประเทศ



Regulatory FrameworkRegulatory Framework



IsraelJapanUSA

EUAustraliaChina

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในยานยนต์อตัโนมัติ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์อตัโนมัติยังไม่ได้มีแนวทางที่เป็นสากลในการ 

กํากับดูแลเน่ืองจากสภาพการใช้รถและถนนและการบังคับใช้จรงิของกฎเกณฑ์จราจร ของ
แต่ละประเทศน้ันมีความแตกต่างกันสูงมาก

ดังน้ันประเทศไทยจึงควรพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่บังคับใช้ อยู่
ในปัจจุบันรว่มมือกับอตุสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ หรอื
มาตรฐานอตุสาหกรรมเปิดให้ทดสอบเทคโนโลยีและเปิดแนวทางการพัฒนา โครงสรา้ง
พื้นฐานที่จําเป็นไปพรอ้มกันและไม่เรง่รดัออกกฎเกณฑ์ในขณะที่เทคโนโลยียัง อยู่ในระยะ
ตั้งไข่

ต้องเปน็ไปตามกฎหมายจราจร 
และยานพาหนะที่มีอยู่ในปจัจุบัน

มีการกําหนดมาตรฐานหรอื แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน AI

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์อตัโนมัติยังไม่ได้มีแนวทางที่เปน็สากลเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแล เน่ืองจากสภาพการใช้รถและถนนรวมถึงการบังคับใช้จรงิของกฎเกณฑ์จราจร ของ
แต่ละประเทศน้ันมี ความแตกต่างกัน สงูมาก

● Federal Automated Vehicles Policy
● Fair Credit Reporting Act

● Road Traffic Act 
● Road Transport Vehicle Act 
● Guideline regarding Safety Technology for 

Automated Vehicles  in Japan

● Autonomous Vehicle Policy Framework
● Israeli Road Traffic and Regulations 

Ordinance

● Autonomous Driving Standards
● National Standards for Autonomous Vehicle 

Testign
● Administrative Regulations on Intelligent 

Connected Vehicle Road Test (for Trial 
Implementation

● National Enforcement Guidelines for 
Automated Vehicles

● Guidelines for Trials of Automated Vehicles 
in Australia 2020

● Automated Vehicle Safety Law: AVSL

● Vehicle General Safety Regulation

Thailand



กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในอากาศยานไรค้นขับ
หลายประเทศมีกฎเกณฑ์ที่กํากับอากาศยานไรค้นขับและเริม่มีการใช้งานจรงิในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันสูงมาก  แต่
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีกฎหมายกํากับอากาศยานไรค้นขับที่ควบคุมโดย AI (AI drones) เป็นพิเศษ

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในอากาศยานไรค้นขับ

โครงการนํารอ่งการบูรณาการระบบอากาศยานไรค้นขับUSA

Japan

Israel

China

Australia

EU

มีกฎหมายควบคุมการใช้อากาศยานไรค้นขับหรอืโดรน (Civil Aeronautics Act)

ไม่มีกฎหมายกํากับดูแลการใช้งานอากาศยานไรค้นขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ

มีกฎหมายควบคุมการใช้งานอากาศยานไรค้นขับหรอืโดรน

ไม่มีกฎหมายที่กํากับดูแลการใช้งานอากาศยานไรค้นขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ

มีกฎหมายควบคุมการใช้งานอากาศยานไรค้นขับหรอืโดรน

ไม่มีกฎหมายที่กํากับดูแลการใช้งานอากาศยานไรค้นขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ

มีกฎเกณฑ์ที่กําหนดกรอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานโดรนของบุคคลทั่วไป  
(EU Regulations 2019/947 and 2019/945)

ประเทศไทยยังไม่มีการกํากับดูแลเป็นการเฉพาะมีเพียงกฎเกณฑ์เดิม
ที่เกี่ยวข้องเท่าน้ันThailand



กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI                
ในเทคโนโลยีจดจําใบหน้า

มีกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีการจดจําใบหน้า โดยออกเป็น
กฎหมายในระดับรฐัUSA

Japan

Israel

China

Australia

EU

ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลตามที่กําหนดไว้ในนโยบาย 
การกํากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่น

ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนําระบบจดจําใบหน้ามาใช้ในพื้นที่ 
สาธารณะ

ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีการรา่งระเบียบว่าด้วยการบรหิารการสังเคราะห์เชิงลึก 
ของบรกิารข้อมูลทางอนิเทอรเ์น็ต

ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะ แต่การจัดเก็บข้อมูลชีวมิติจะอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรบัการใช้เทคโนโลยีการจดจําใบหน้า คือ Guidelines 05/2022 on 
the use of facial recognition technology in the area of law enforcement

ประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์กํากับดูแลโดยเฉพาะThailand



สหรฐัอเมรกิา
USA

สถานะการกํากับดูแล AI

มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอคติของระบบ AI 
(NIST Bias Guidance) กรอบการจัดการความเสี่ยงของระบบ AI 

(ARMF: AI Risk Managementmework) 
กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณด้านกลาโหมประจําปี 2021 

    (NDAA: National Defense Authorization Act
      for Fiscal Year 2021)

มีการดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวเน่ืองกับ 
ภาคส่วนเฉพาะในหลายภาคส่วน

นโยบายยานยนต์อตัโนมัติของรฐับาลกลาง นโยบายการคุ้มครองผู้บรโิภคของคณะกรรมการ
การค้าสหรฐัฯและการสอบสวนการแข่งขัน

ซอฟต์แวรอ์ตัโนมัติที่ออกแบบสําหรบัการวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางภูมิศาสตรเ์ป็นประเภทสินค้าควบคุมใหม่

การฝึกอบรม AI ให้กับบุคลากรภาครฐั
นโยบายเพื่อเสรมิการพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ของสํานักงานคุ้มครองผู้บรโิภคภาคการเงิน (CFPB) 
แผนการเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร ์ส่วนหน่ึงของ

หลักเกณฑ์
กํากับดูแลสินค้าหรอืบรกิารของสํานักงานอาหารและยา 

(FDA) 

แนวปฏิบัติสําหรบัผู้ประกอบการให้ระวังไม่ให้รฐับาล 
ต่างชาตินําเทคโนโลยีไปใช้ทางการเฝ้าระวังแล ติดตาม
ประชาชนที่ขัดต่อหลักการสิทธมินุษยชนของ กระทรวง

มหาดไทย
โครงการนํารอ่งการบูรณาการระบบอากาศยานไรค้นขับ

ของสํานักงานการบินกลาง (FAA)
มีความพยายามที่จะเริม่กํากับดูแล

การใช้งานเทคโนโลยีการจดจําใบหน้า



ญี่ปุ่น
Japan

สถานะการกํากับดูแล AI

มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

รา่งแนวปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สําหรบั การ
อภิปรายในระดับนานาชาติ 

(Draft AI R&D Guidelines for International Discussions)

แนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์
      (AI Utilization Guidelines)

มีการดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวเน่ืองกับ 
ภาคส่วนเฉพาะในหลายภาคส่วน

กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดย
อตัโนมัติ

แนวปฏิบัติด้านสัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI และข้อมูล 

แนวปฏิบัติสําหรบัการประเมินระบบภาพทางการแพทย์โดยใช้ AI 
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย

แนวปฏิบัติสําหรบัการประเมินความน่าเช่ือถือของ AI ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของโรงงาน

คู่มือเกี่ยวกับการให้บรกิารคลาวด์ที่ใช้ AI



ออสเตรเลีย
Australia

สถานะการกํากับดูแล AI

ปัจจุบันออสเตรเลียไม่มกีฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล AI 
แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

ตัวอย่าง
● กฎหมายคุ้มครองความ เป็นส่วนตัว (The Privacy Act 1988)
●   กฎหมายคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา (The Copyright Act 1968)

กลไกการกํากับดูแล AI น้ันเป็นลักษณะ soft law ซ่ึง
เป็นการกํากับดูแลตามความสมัครใจผ่านคําแนะนํา หรอื

แนวปฏิบัติ เช่น

หลักจรยิธรรมด้าน AI ของออสเตรเลีย

แนวปฏิบัติสําหรบัรถยนต์อตัโนมัติ

แนวปฏิบัติสําหรบัการทดสอบรถยนต์อตัโนมัติ ใน
ออสเตรเลีย 2020

(รา่ง)กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของรถยนต์อตัโนมัติ

NSW AI Assurance Framework



จีน
China

สถานะการกํากับดูแล AI

มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุน่ใหม่
      (New Generation Artificial Intelligence 

Development Plan: AIDP)

บรรทัดฐานทางจรยิธรรมสําหรบัปัญญาประดิษฐ์รุน่ใหม่
      (Ethical Norms For New Generation Artificial Intelligence)

  มีการจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติทั้งในกรณีนํา AI ไปปรบัใช้โดย
ทั่วไปและในกรณีที่นําไปใช้กับอตุสาหกรรมที่มีวฒุิภาวะสูง

มาตรฐานที่เกี่ยวกับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่

● มาตรฐานแห่งชาติสําหรบัการทดสอบยานยนต์ขับขี่อตัโนมัติ
● มาตรฐานการขับขี่อตัโนมัติ
● มาตรฐานระดับการขับขี่อตัโนมัติสําหรบัยานพาหนะ

   ตัวอย่าง
   ยานยนต์ขับขี่อตัโนมัติ      การให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต     การศึกษา

มีการออกกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการนํา AI ไป
ใช้กับอตุสาหกรรมที่มีความสําคัญ

ข้อบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการทดสอบยานยนต์ทางถนนที่เช่ือมต่อระบบอจัฉรยิะ เพื่อใช้ทดลอง
กํากับดูแลทั้งผู้ขับขี่ รถทดสอถนนที่ทดสอบตลอดจนช่วงเวลาที่ทดสอบ และสง่สรุปการทดลองให้หน่วย

งานกํากับดูแลของรฐั

ระเบียบว่าด้วยการบรหิารการแนะนําอลักอรทิึมสําหรบับรกิารข้อมูลทางอนิเทอรเ์น็ตในจีน
ถูกนํามาใช้กํากับดูแลผู้ให้บรกิารแนะนําอลักอรทิึมสาํหรบักรณีน้ี

(รา่ง) ระเบียบว่าด้วยการบรหิารการสังเคราะห์เชิงลึกของบรกิาร ข้อมูลทางอนิเทอรเ์น็ต
นํามาใช้กํากับดูแลผู้ให้บรกิารที่ใช้เทคโนโลยีสงัเคราะห์เชิงลกึของ บรกิารข้อมูลทางอนิเทอรเ์น็ต



อสิราเอล
Israel

สถานะการกํากับดูแล AI

การกํากับดูแลในภาพรวม

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสรมินวัตกรรม

ใช้ระบบพิจารณาตามความเสี่ยง โดยกํากับดูแล แนวทางการกํากับดูแลในวงกว้าง

● การทําแผนที่ของแนวทางการกํากับดูแล
● ระบุประเด็นหลักและกิจกรรมของAIที่อาจได้รบัประโยชน์ 

และความเสี่ยงจากกฎระเบียบ
● จับคู่แนวทางการกํากับดูแลที่แตกต่างกันกับกิจกรรมAIต่างๆ

● กฎหมายหรอืระเบียบ
● การตัดสินใจของฝ่ายตุลาการเพื่อตีความกฎหมายที่มีอยู่หรอืเติมช่องว่าง
● มาตรฐานวิชาชีพ
● การควบคุมตนเองด้วยกฎจรยิธรรมหรอืมาตรฐานทางวิชาชีพ

การกํากับดูแลเฉพาะ
เรือ่ง

กรอบนโยบายยานยนต์อตัโนมัติ กฎหมาย 5721-2021

มีการแก้ไขกฎจราจรให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรอนุมัติการ
ผ่อนผันและอนุญาติให้ใช้งานยานยนต์อตัโนมัติ ซ่ึงรวมถึง

● การนํามือออกจากพวงมาลัยขณะใช้ยานยนต์น้ี
● การที่ยานยนต์มีความเรว็เกินที่กฎหมายกําหนด

มีวัตถุประสงค์คือการสรา้งโปรแกรมควบคุมการทดลอง 2 ถึง 4 ปี 
สําหรบับรษิัทเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมีแนวทางในการกํากับดูแล 2 ด้าน

● แนวทางใบอนุญาต
● แนวทางจัดหมายแนบ



สถานะการกํากับดูแล AI

จําแนก AI ตามลักษณะความเสี่ยง

สหภาพยุโรป
EU

ความเสี่ยงน้อยที่สุด

01ความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงจํากัด

ต้องมีการกํากับ
ดูแล

กิจกรรมต้องห้ามของ AI

ตามที่ระบุใน EU AI Act (Article 5)

● ใช้เทคนิคการควบคุมผู้ที่ออ่นแอกว่าในลักษณะที่ทําให้บุุคคลได้รบัอนัตราย

● ใช้ประโยชน์จากจุดออ่นใดๆของกลุ่มบุคคล เช่น พิการ เป็นต้น

● ใช้ระบบระบุตัวตนไบโอเมตรกิระยะไกลแบบ"เรยีลไทม์” 

AI ที่มีความเสี่ยงสูง

ขั้นตอนการกํากับดูแล

1 2 3 4

จัดระบบ AI ให้
อยู่ในประเภท
ความเสี่ยงสูง

ประเมินระบบให้
สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดระบบ 
AI

ลงทะเบียนระบบ 
AI ในฐานข้อมูล 

ของสหภาพยุโรป

มีการประกาศสิ่ง 
จําเป็นและควร 

รบัรองระบบ AI ใน
มาตรฐาน CE จึงจะ

สามารถวาง 
จําหน่ายในตลาดได้

การกํากับดูแลธรุกิจเฉพาะที่มีการใช้ AI อย่างเข้มข้นใน
กฎหมาย DSA (Digital Services Act) และ DMA (Digital 
market act) 

● มุ่งกํากับดูแลผู้ประกอบธรุกิจขนาดใหญ่เพื่อคุ้มครอง
สิทธผิู้ใช้งานในกรณีของ DSA และคุ้มครองการแข่งขัน
ทางการค้าในกรณี DMA



สหรฐัอเมรกิา
ญี่ปุน่

จีน

อสิราเอล

ออสเตรเลยี

สหภาพยุโรป



สหรฐัอเมรกิา
William M. (Mac) Thornberry National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2021, Pub. L. No. 116-283, § 5002 (2021)

AIเปน็ระบบเครือ่งจักรโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร ์
ที่สามารถคาดคะเน ให้คําแนะนําหรอืตัดสนิใจ ใน
สิง่แวดลอ้มจรงิหรอืสิง่แวดลอ้มเสมือนจรงิ ตามวัตถุ
ประสงค์ที่มนษุย์กําหนดได้ โดยระบบปญัญา
ประดิษฐ์ใช้เครือ่งจักรและข้อมูลที่ปอ้นเข้าโดยมนษุย์
ที่สามารถ 

(a) รบัรูส้ิง่แวดลอ้มจรงิและเสมือนจรงิ 
(b) วิเคราะห์ข้อมูลที่เปน็นามธรรมทําให้เปน็

รูปธรรมโดยอตัโนมัติ และ 
(c) ใช้แบบโครงสรา้งจําลองสรา้งตัวเลอืกสาํหรบั

ข้อมูลหรอืการปฏิบัติการ

เท่ากับ 6.09 แสนลา้นบาท 
คิดเปน็ 0.08% ของ GDP



NIST AI Risk Management Framework



สหรฐัอเมรกิา
กฎหมาย

● 15 U.S.C. § 45 (Section 5 of the Federal Trade 
Commission Act)

● FCRA (Fair Credit Reporting Act)

● ECOA (Equal Credit Opportunity Act) 

● Artificial Intelligence Training for the Acquisition 
Workforce Act, Bills-117H.R.7683(IH)

● BIPA (Illinois Biometric Information Privacy Act)

● CCPA (California Consumer Privacy Act)

● POST (New York Public Oversight of Surveillance 
Technology Act)

นโยบายการกํากับดูแล

NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration)

FTC 
(Federal Trade Commission)

BIS 
(Bureau of Industry and Security)

Federal Automated Vehicles Policy

CFPB (Consumer Financial 
Protection Bureau)

FDA 
(Food and Drug Administration) 

Bureau of Democracy, Human 
Rights, and Labor

FAA (Federal Aviation 
Administration) 

U.S. Department of State Guidance on Implementing the “UN 
Guiding Principles” for Transactions Linked to Foreign Government 
End-Users for Products or Services with Surveillance Capabilities

Unmanned Aircraft Systems Integration Pilot Program

•NAL (No-Action Letter) 
•TDP (Trial Disclosure Program) 
•CAS (Compliance Assistance Sandbox)

Resolation directing use of compulsory process
Regarding bias in algorithms and biometrics (2021)

15 CFR Part 774 - Addition of Software Specially Designed to
Automate the Analysis of Geospatial Imagery to the Export
Control Classification Number 0Y521 Series

Artificial Intelligence and Machine Learning 
in Software as a Medical Device



NIST Bias Guidance
● อคติของระบบ (Systemic Bias) โดยระบุว่าหมายถึง ผลจาก

กระบวนการและทางปฏิบัติของหน่วยงานที่ดําเนินการไปในทางที่สง่
ผลให้กลุม่ทางสงัคมบางกลุม่ได้รบัประโยชน์หรอืได้เปรยีบกว่ากลุม่อืน่
ที่เสยีประโยชน์หรอืเสยีเปรยีบซ่ึงสถานการณ์น้ีอาจเกิดขึ้นได้จากชุด
ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกระบบ AI 

● อคติของการประมวลผล (Statistical and Computational 
Biases)โดยระบุว่าหมายถึงผลจากชุดตัวอย่างข้อมูลที่ไม่เหมาะสมที่
จะเปน็ตัวแทนของกลุม่ประชาการที่ต้องการซ่ึงสถานการณ์น้ีมักจะ
เกิดขึ้นจากการฝึกระบบ AI ด้วยข้อมูลประเภทเดียวซ่ึงไม่สามารถ 
อนมุานหรอืขยายผลให้ใช้ได้กับชุดข้อมูลอืน่

● อคติของมนุษย์ (Human Bias) โดยระบุว่าหมายถึง ความผิดพลาด
ที่เกิดจากข้อจํากัดของมนษุย์ที่อยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์และ
การการคาดคะเนที่เปน็การตัดสนิใจที่เรว็กว่าและง่ายกว่า ซ่ึงอคติดัง
กลา่วเปน็พื้นฐานของการตัดสนิใจของมนษุย์ เพียงแค่การทําความ
เข้าใจอคติดังกลา่ว ไม่เพียงพอที่จะควบคุมอคติน้ีได้

ข้อแนะนําในการจัดการความเสี่ยง 8 ประการ

1. การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) ได้แก่ การจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม 
เพื่อคอยเตือนไปยังผู้รบัผิดชอบหากว่าตรวจพบโอกาสที่จะเกิดปญัหา

2. การรบัแจ้งเพื่อแก้ไข (Recourse Channels) ได้แก่ การจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ที่
ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุหรอืบอกกล่าวเกี่ยวกับผลรา้ยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขผลกระทบน้ัน

3. นโยบายและกระบวนการ (Policies and Procedures) ได้แก่ การจัดทํานโยบายและ 
กระบวนการภายในเปน็ลายลักษณ์อกัษรเพื่อกําหนดบทบาทความรบัผิดชอบและ
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา AI

4. การจัดทําเอกสาร (Documentation) ได้แก่ การจัดทําเอกสารต้นแบบที่สรา้งมาตรฐาน 
ของการพัฒนาพรอ้มระบุคําอธบิายต่างๆของระบบเพื่อให้ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบสามารถ 
เข้าใจและพิจารณาดําเนินการต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง

5. ความรบัผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การจัดให้มีบุคลากรหรอืทีมงานรบัผิดชอบ 
โดยเฉพาะต่อการจัดการอคติของระบบ AI

6. วัฒนธรรมและการปฏิบัติ (Culture & Practice) ได้แก่ การที่หน่วยงานให้ความสําคัญ 
กับการจัดการความเสี่ยงแม้ไม่ได้มีเขียนระบุไว้ที่ใดก็ตาม ซ่ึงมักจะปรากฎในรูปแบบของ 
การให้ผู้เช่ียวชาญมาตรวจสอบและตั้งคําถามต่อการพัฒนาระบบ (effective challenge) 
และการจัดให้มีระบบจัดการความเสี่ยงแบบ 3 lines of defense

7. การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation, Risk Tiering & Incentive Structures) 
ได้แก่ ความเข้าใจว่าหัวใจของการจัดการความเสี่ยงอยู่ที่การลดความเสี่ยง (risk 
mitigation) ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) กล่าวคือ ยอมรบัว่า มีความ
เปน็ไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่พรอ้มที่จะเผชิญเหตุและแก้ไขปญัหา

8. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Sharing) ได้แก่ การแบ่งปนัข้อมูล ภายในหน่วย
งานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลกระทบจากอคติของระบบ AI จะช่วยยกระดับ ของการ
จัดการความเสี่ยงและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้



อสิราเอล

เท่ากับ 1.73 แสนลา้นบาท 
คิดเปน็ 1.18% ของ GDP



อสิราเอล หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

หลักจรยิธรรม 6 ประการสําหรบัปัญญาประดิษฐ์ (Six Ethical Principles for AI)

06 05

01 02 03

04

ความเป็นธรรม 
(Fairness)

ความรบัผิดชอบ 
(Accountability)

การปกป้องสิทธมินุษยชน
(Protecting human rights)

ความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละข้อมูล
(Cyber and information security)

ความมั่นคงปลอดภัย 
(Safety)

การรกัษาตลาดการแข่งขัน
และกฎการปฏิบัติที่เอือ้ต่อ
การแข่งขัน 
(Maintaining a competitive 
market and rules of 
conduct that facilitate 
competition)



อสิราเอล

นิยามและขอบเขตของระบบปัญญาประดิษฐ์
“ระบบคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ข้อมูลเปน็หลกัซ่ึงสามารถสรา้งความรูแ้ละความเข้าใจใหม่ ๆ ผ่าน
ความสามารถ เช่น ความเข้าใจ การให้เหตุผล และการรบัรู ้ซ่ึงจนถึงปจัจุบันถูกมอง
ว่าเปน็ความสามารถเฉพาะตัวของมนษุย์”

- สถาบันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอสิราเอล 
(The Institute for National Security Studies) 



อสิราเอล นโยบายส่งเสรมิและการสรา้งมาตรฐาน

โครงสรา้งด้านเทคโนโลยี 
(Technology infrastructure) 

กลุ่มวิสาหกิจเริม่ต้น 
(Startup division)

กลุ่มการเติบโต
(Growth division)

ข้อท้าทายทางสังคม 
(Societal challenges)

ความรว่มมือระหว่างประเทศ 
(International collaboration)

การผลิตลาสมัย 
(Advanced manufacturing) 



แนวทางการกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสรมินวัตกรรม 
(Balanced regulation to foster innovation)

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสรมินวัตกรรม
(Balanced regulation to foster innovation)

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสรมินวัตกรรม จะเสนอรูป
แบบต่อไปน้ี เพื่อให้ตรงกับแนวทาง การกํากับดูแลที่

แตกต่างกันตามระดับความเสีย่ง ของปญัญาประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉพาะ:



อสิราเอล องค์ประกอบแผนปฏิบัติการระดับชาติ

โครงสรา้งพื้นฐานที่สําคัญ
(Critical infrastructure)

เปิดใช้งานโครงสรา้งพื้นฐาน
(Enabling infrastructure)

สรา้งขีดความสามารถ
(Capacity building)

การคํานวณ การจัดเก็บ และการ
สื่อสาร (computing, storage and 
communication)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
(Cyber security)

โครงการระดับชาติ (เกษตรกรรม, สาธารณสุข, 
ภาวะฉุกเฉิน, การคมนาคม) 
National Projects 
(Agriculture, Health-care, emergency, 
transportation)

ทุนมนุษย์ (human capital) จรยิธรรมและการกํากับดูแล
ด้วยตนเอง (Ethics and 
Self-Regulation)

การแปลงบรกิารสาธารณะให้เป็นดิจิทัล + 
แอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ 
(Digitalization of public service + AI Apps)

การวิจัย (research) สนับสนุนภาคอตุสาหกรรม 
(Encouraging the industry)ข้อมูล (data)

ที่มา:  Isaac Ben-Israel, Eviatar Matania & Leehe Friedman, Harnessing Innovation:Israeli Perspectives on AI Ethics and Governance, (2020), 
https://sectech.tau.ac.il/sites/sectech.tau.ac.il/files/CAHAI%20-%20Israeli%20Chapter.pdf.

https://sectech.tau.ac.il/sites/sectech.tau.ac.il/files/CAHAI%20-%20Israeli%20Chapter.pdf
https://sectech.tau.ac.il/sites/sectech.tau.ac.il/files/CAHAI%20-%20Israeli%20Chapter.pdf


จีน

เท่ากับ 7.28 แสนลา้นบาท 
คิดเปน็ 0.14% ของ GDP



หลักการพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์
1) ความสอดคลอ้งและความเปน็มิตร 
2) ความเปน็ธรรมและความยุติธรรม 
3) ความครอบคลมุและการแบ่งปนั 
4) การเคารพความเปน็สว่นตัว 
5) ความปลอดภัยและความสามารถในการควบคุม 
6) ความรบัผิดชอบรว่มกัน 
7) ความรว่มมือแบบเปิด 
8) ธรรมาภิบาลที่คลอ่งตัว 

นโยบายและแนวทางกํากับดูแล
นโยบายปัญญาประดิษฐ์
• แผนพัฒนาปญัญาประดิษฐ์รุน่ใหม่ (AIDP)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 14 

    (แผน 5 ปี)

• แผนปฏิบัติการนวัตกรรมปญัญาประดิษฐ์สาํหรบัสถาบันอดุมศึกษา

• บรรทัดฐานทางจรยิธรรมสาํหรบัปญัญาประดิษฐ์รุน่ใหม่

• หลกัธรรมาภิบาลของปญัญาประดิษฐ์รุน่ใหม่ 
(การพัฒนาปญัญาประดิษฐ์ที่มีความรบัผิดชอบ)

• โครงการนํารอ่งนวัตกรรมและการพัฒนาปญัญาประดิษฐ์
รุน่ใหม่แห่งชาติ

• แผนการประยุกต์ใช้และปอ้งกันระบบการจดจําใบหน้าที่เช่ือถือได้

จีน



แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุน่ใหม่ (AIDP) 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

อตุสาหกรรมที่ควรนําปัญญา
ประดิษฐ์ไปใช้ได้อย่างเต็มที่
• ซอฟท์แวรแ์ละฮารด์แวรอ์จัฉรยิะ
• หุ่นยนต์อจัฉรยิะ 
• เครือ่งมือจัดสง่อจัฉรยิะ 
• การสรา้งภาพจําลองเสมือนจรงิ และ

การสรา้งวัตถุเสมือนในโลกจรงิ 
• อปุกรณ์ปลายทางอจัฉรยิะ 
• อปุกรณ์พื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงเข้า 

กับอนิเทอรเ์น็ต 

อตุสาหกรรมที่ควรเรง่พัฒนา 
ปัญญาประดิษฐ์ 
• การผลติอจัฉรยิะ 
• เกษตรอจัฉรยิะ 
• ขนสง่อจัฉรยิะ 
• การเงินอจัฉรยิะ 
• พาณิชย์อจัฉรยิะ 
• สนิค้าในครวัเรอืนอจัฉรยิะ 



มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ใช้กับบางอตุสาหกรรม เช่น ยานยนต์ขับขี่อตัโนมัติ 
การให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต การศึกษา
● มาตรฐานแห่งชาติสาํหรบัการทดสอบ

ยานยนต์ขับขี่อตัโนมัติ
● มาตรฐานระดับการขับขี่อตัโนมัติสาํหรบัยานพาหนะ
● แนวปฏิบัติสาํหรบัแผนปญัญาประดิษฐ์อนิเทอรเ์น็ตพลสั 

(แผนระยะ 3 ปี)
● แนวปฏิบัติการสรา้งระบบมาตรฐานปญัญาประดิษฐ์ รุน่

ใหม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ใช้กับบางอตุสาหกรรม เช่น ยานยนต์ขับขี่อตัโนมัติ การให้บรกิารอนิ
เทอรเ์น็ต

• ข้อบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการทดสอบยานยนต์ทางถนนที่เช่ือม
ต่อระบบอจัฉรยิะ (เพื่อทดลองใช้) กําหนดให้การทดสอบยานยนต์
อจัฉรยิะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใน เรือ่งต่าง ๆ เช่น ผู้ทดสอบ รถทดสอบ 
ถนนที่ทดสอบ ขั้นตอน และช่วงเวลาที่ทดสอบ เปน็ต้น

• ระเบียบว่าด้วยการบรหิารการแนะนําอลักอรทิึมสําหรบับรกิารข้อมูล 
ทางอนิเทอรเ์น็ต กําหนดให้ผู้ให้บรกิารแนะนําอลักอรทิึมมีหน้าที่ต่างๆ 
เช่น ไม่ให้บรกิารเพื่อเข้ารว่มในกิจกรรมที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ รกัษา
ความปลอดภัยของอลักอรทิึม ไม่จํากัดการเข้าถึงผู้ให้บรกิาร ข้อมูลอนิ
เทอรเ์น็ตรายอืน่อย่างไม่สมเหตุสมผล เปน็ต้น

• (รา่ง) ระเบียบว่าด้วยการบรหิารการสังเคราะห์เชิงลึกของ บรกิาร
ข้อมูลทางอนิเทอรเ์น็ต กําหนดให้ผู้ให้บรกิารสงัเคราะห์เชิงลกึมีหน้าที่
ต่างๆ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเคารพในคุณธรรม และ
จรยิธรรมของสงัคมรบัผิดชอบ ในการรกัษาความปลอดภัย ข้อมูล ตรวจ
สอบข้อมูลประจําตัวจรงิสาํหรบัผู้ใช้บรกิาร เปน็ต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดตั้งเพื่อผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ ์
• สมาคมจีนเพื่อปญัญาประดิษฐ์ 
• คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลเพื่อปญัญาประดิษฐ์รุน่ 

ใหม่แห่งชาติ 
• คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญด้านธรรมาภิบาลของปญัญา

ประดิษฐ์รุน่ใหม่แห่งชาติ 
• สาํนักงานสง่เสรมิปญัญาประดิษฐ์รุน่ใหม่แห่งชาติ 



ญี่ปุ่น

เท่ากับ 2.09 หมื่นลา้นบาท 
คิดเปน็ 0.01% ของ GDP



หลักพื้นฐาน
หลักการทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีมนุษย์เป็น ศูนย์
กลาง (Social Principles of Human-Centric AI)

○ ศักดิ์ศร ี(Dignity) : สงัคมต้องเคารพศักดิ์ศรคีวามเปน็มนษุย์
○ ความหลากหลายและการรวมกลุ่มกัน (Diversity and 

Inclusion) : สงัคมที่ประชาชนที่มีพื้นเพและความคิดที่ 
หลากหลายสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี

○ ความยั่งยืน (Sustainability) : สงัคมที่มีความยั่งยืน

หลักการทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
(Social Principles of AI)

• หลกัการให้มนษุย์เปน็ศูนย์กลาง 
(Human-Centric Principle)

• หลกัการให้ความรู ้(Principle of 
Education/Literacy)

• หลกัการให้ความคุ้มครองความเปน็สว่นตัว 
(Principle of Privacy Protection)

• หลกัการสรา้งความมั่นใจด้านความปลอดภัย 
(Principle of Ensuring Security) 

• หลกัการแข่งขันที่เปน็ธรรม (Principle of Fair 
Competition) 

• หลกัความเปน็ธรรม ความรบัผิดชอบ และความ
โปรง่ใส (Principle of Fairness, 
Accountability, and Transparency)

ญี่ปุ่น



ญี่ปุ่น มาตรฐานแนวปฏิบัติ

• หลกัการใช้งานที่เหมาะสม (Principle of proper utilization)
• หลกัคุณภาพของข้อมูล (Principle of data quality)
• หลกัการทํางานรว่มกัน (Principle of collaboration)
• หลกัความปลอดภัย (Principle of safety)
• หลกัความมั่นคง (Principle of security) 
• หลกัความเปน็สว่นตัว (Principle of privacy) 
• หลกัศักดิ์ศรคีวามเปน็มนษุย์และความเปน็อสิระสว่นบุคคล 

(Principle of human dignity and individual autonomy)
• หลกัความเปน็ธรรม (Principle of fairness) 
• หลกัความโปรง่ใส (Principle of transparency)



ญี่ปุ่น แนวทางการกํากับดูแล



ญี่ปุ่น

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
○ กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยอตัโนมัติ
○ แนวปฏิบัติด้านสัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล 

(Contract Guidelines on Utilization of AI and Data) 
○ แนวปฏิบัติสําหรบัการประเมินระบบภาพทางการแพทย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการวินิจฉัย 

(Guidance for evaluation of artificial intelligence–assisted medical imaging systems for 
clinical diagnosis)

○ แนวปฏิบัติสําหรบัการประเมินความน่าเช่ือถือของปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ 
โรงงาน (Guidelines on Assessment of AI Reliability in the Field of Plant Safety) 

○ คู่มือเกี่ยวกับการให้บรกิารคลาวด์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Guidebook on AI-based Cloud Services)



ออสเตรเลีย

เท่ากับ 467 รอ้ยลา้นบาท 
คิดเปน็ 0.001% ของ GDP



หลักพื้นฐานและขอบเขต

นโยบาย

หลักจรยิธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์  8 ประการ 
(Australia’s 8 Artificial Intelligence Ethics)
1. หลักความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Human, societal and environment wellbeing)
2. หลักค่านิยมที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

(Human-centred values)
3. หลักความเป็นธรรม (Fairness)
4. หลักการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย 

(Privacy protection and security)
5. หลักความน่าเช่ือถือและความปลอดภัย 

(Reliability and safety)
6. หลักความโปรง่ใสและการอธบิายได้ 

(Transparency and explainability)
7. หลักความสามารถในการแข่งขัน (Contestability)
8. หลักความรบัผิดชอบ (Accountability)

∙ ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy Strategy)
∙ แผนการดําเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย 
(Australia’s AI Action Plan)
∙ แผนงานด้านปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence Roadmap)
∙ แผนงานมาตรฐานปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence Standards Roadmap)

ออสเตรเลีย



แนวทางการกํากับดูแล

• กลไกการกํากับดูแล AI อยู่ในลักษณะ soft law

o แนวปฏิบัติสาํหรบัรถยนต์อตัโนมัติ (National Enforcement Guidelines for Automated Vehicles)

o แนวปฏิบัติสาํหรบัการทดสอบรถยนต์อตัโนมัติในออสเตรเลยี2020 (Guidelines for Trials of Automated 

Vehicles in Australia 2020)

• ในปัจจุบันออสเตรเลียอยู่ระหว่างการจัดทํารา่งกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของรถยนต์อตัโนมัติ 

(Automated Vehicle Safety Law: AVSL)

• สาํหรบัรฐันิวเซาท์เวลส์ มี NSW AI Assurance Framework ซ่ึงกําหนดให้มีการประเมินความเสีย่งของโครงการ

ด้าน AI ตั้งแต่เริม่โครงการจนกระทั่งโครงการเสรจ็สิน้เพื่อ ให้แน่ใจว่าโครงการน้ันเปน็ไปตามนโยบายจรยิธรรมด้าน

ปญัญาประดิษฐ์ของรฐั

ออสเตรเลีย



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิและกํากับดูแล AI และรถยนต์อตัโนมัติของออสเตรเลีย

• กรมอตุสาหกรรม วิทยาศาสตรพ์ลังงานและทรพัยากร (Department of Industry, Science, Energy and 
Resources) เปน็หน่วยงานหลกัที่จัดทํานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ของออสเตรเลยี

• The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) เปน็หน่วยงานของรฐับาล
ออสเตรเลยีที่รบัผิดชอบด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์มีบทบาทสาํคัญในการกําหนดนิยามของ AI ที่นํามาใช้ในแผนการ
ดําเนินงานด้านปญัญาประดิษฐ์ของออสเตรเลยี (Australia’s AI Action Plan) รวมถึงการจัดทําแผนงานด้านปญัญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Roadmap)

• คณะกรรมการขนส่งแห่งชาติ (National Transport Commission) เปน็หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการจัดทําแนวปฏิบัติ
สาํหรบัรถยนต์อตัโนมัติ (National Enforcement Guidelines for Automated Vehicles) และแนวปฏิบัติสาํหรบัการ
ทดสอบรถยนต์อตัโนมัติในออสเตรเลยี 2020 (Guidelines for Trials of Automated Vehicles In Australia 2020)

• หน่วยงานด้านการขนส่งทางบก (Road transport agencies) เปน็หน่วยงานกําหนดเงื่อนไขสาํหรบัการขออนญุาต
ทดสอบรถยนต์อตัโนมัติ และกํากับดูแลการทดสอบรถยนต์อตัโนมัติ

ออสเตรเลีย



○ AI HLEG (High-Level Expert 
Group on Artificial Intelligence) 
ได้จัดทํา (Ethics Guidelines For 
Trustworthy AI)

■ สอดคลอ้งกับกฎหมาย  (Lawful)
■ มีจรยิธรรม (Ethical)
■ มีความยืดหยุ่น (Robust)

หลักพื้นฐานและขอบเขต

สหภาพยุโรป

เท่ากับ 5.42 แสนลา้นบาท 
คิดเปน็ 0.08% ของ GDP



สหภาพยุโรป

หลักพื้นฐานและขอบเขต

○ Foundations of Trustworthy AI
■ หลกัการเคารพในความเปน็อสิระของมนษุย์ (The 

principle of respect for human autonomy) 
■ หลกัการปอ้งกันอนัตราย (The principle of 

prevention of harm)
■ หลกัความเปน็ธรรม (The principle of fairness) 
■ หลกัการอธบิายได้ (The principle of explicability)



สหภาพยุโรป หลักพื้นฐานและขอบเขต

○ Realisation of Trustworthy AI
■ หน่วยงานและการกํากับดูแลโดยมนษุย์ 

(Human agency and oversight)
■ ความยืดหยุ่นทางเทคนิคและความมั่นคงปลอดภัย 

(Technical robustness and safety)
■ หลกัความเปน็สว่นตัวและการกํากับดูแลข้อมูล 

(Privacy and Data Governance)
■ หลกัความโปรงใส (Transparency) 
■ ความหลากหลาย การไม่เลอืกปฏิบัติ และความเปน็ธรรม 

(Diversity, non-discrimination and fairness) 
■ ความเปน็อยู่ที่ดีของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(Societal and environmental wellbeing) 
■ หลกัความรบัผิดชอบ (Accountability) 



สหภาพยุโรป

  HLEG on AI .
     “ระบบที่แสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดโดยการ 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและกระทําการด้วย 
ความเปน็อสิระในระดับหน่ึงเพื่อให้บรรลุ 
เปา้หมายที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงระบบที่ใช้ AI อาจ
เปน็ ระบบที่องิซอฟต์แวรโ์ดยสิน้เชิงใน การ
ทํางาน ในโลกเสมือนจรงิ เช่น ผู้ช่วยด้วยเสียง 
(Voice Assistants) ซอฟต์แวรว์ิเคราะห์รูปภาพ 
(Image Analysis Software) เครือ่งมือค้นหา 
(Search Engines) ระบบจดจําการพูดและ 
ใบหน้า (Speech and Face Recognition 
Systems) หรอื AI อาจเปน็ระบบที่ฝงัอยู่ใน 
อปุกรณ์ฮารด์แวร ์(เช่น หุ่นยนต์ขั้นสูง รถยนต์
อตัโนมัติ โดรน หรอื แอปพลเิคชัน Internet of 
Things)"

นิยามของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์



สหภาพยุโรป

  AI Watch .
     “ระบบปญัญาประดิษฐ์เปน็ระบบซอฟต์แวร ์
(และอาจเปน็ฮารด์แวรด์้วย) ที่ออกแบบโดย มนษุย์
โดยคํานึงถึงเปา้หมายที่ซับซ้อนซ่ึง ระบบจะกระทํา
การในมิติทางกายภาพหรอื ดิจิทัล โดยการรบัรู้
สภาพแวดลอ้มผ่านการเก็บ ข้อมูล การตีความ
ข้อมูลที่มีโครงสรา้ง หรอื ไม่มีโครงที่รวบรวมไว้ การ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับ ความรู ้หรอืการประมวลผล
ข้อมูล และทําการตัดสนิใจ
ดําเนินการที่ดีที่สดุเพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่กําหนด 
ทั้งน้ีระบบ AI สามารถใช้กฎเชิงสญัลกัษณ์ 
(Symbolic Rules) หรอืเรยีนรูโ้มเดลแบบตัวเลข 
(Numeric Model) และสามารถปรบัพฤติกรรมโดย
การวิเคราะห์ ว่าสภาพแวดลอ้มได้รบัผลกระทบจาก
การกระทํา ก่อนหน้าน้ีอย่างไร"

นิยามของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์



สหภาพยุโรป
ภาคผนวก 1

(a) การเรยีนรูข้องเครือ่ง รวมถึง การเรยีนรู ้
แบบมีผู้ดูแล ไม่มีผู้ดูแล และแบบเสรมิกําลงั การ
เรยีนรู ้โดยใช้วิธกีาร ที่หลากหลายรวมถึง การ
เรยีนรูเ้ชิงลกึ (Deep Learning)

(b) แนวทางเชิงตรรกะและฐานความรู ้รวมถึง 
การแทนค่าความรู ้การเขียน โปรแกรมเชิง
อปุนัย (ตรรกะ) ฐานความรู ้การอนมุานและ
กลไกนิรนัย การให้เหตุผล (เชิงสญัลกัษณ์) และ
ระบบผู้เช่ียวชาญ

(c) วิธกีารทางสถิติ การประมาณค่าแบบเบย์ 
วิธกีารค้นหาและการเพิ่มประสทิธภิาพ

  EU AI Act .
    ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่พัฒนา
ขึ้น ด้วยเทคนิคและวิธกีารอย่างน้อย หน่ึงอย่างที่ระบุไว้ 
ในภาคผนวก 1 และสามารถสรา้งผลลพัธ ์เช่น เน้ือหา 
การคาดคะเน คําแนะนํา หรอื การตัดสนิใจที่มีอทิธพิล 
ต่อสภาพแวดลอ้มที่พวกเขาโต้ตอบด้วยสาํหรบัชุด วัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดโดยมนษุย์ 

นิยามของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์



สหภาพยุโรป

นโยบายส่งเสรมิ

EU Regulatory sandbox Open data directive



สหภาพยุโรป

ความเสี่ยงที่
ยอมรบัไม่ได้

ความเสี่ยงน้อยที่สุด

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงจํากัด

แนวทางการกํากับดูแล
ระบบปัญญาประดิษฐ์ :



(รา่ง) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับ ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย
(รา่ง) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับ ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย



ข้อเสนอเชิงนโยบาย

[Recommendation 1.1] การสง่เสรมิ
ด้านการวิจัย และพัฒนา และ
การนําเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ไปใช้จรงิ 

  [Recommendation 1.2] การสง่เสรมิ
การลงทุน และการลงทุน

[Recommendation 1]
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

[Recommendation 2.1] 
โครงสรา้งพื้นฐานทางดิจิทัล 

[Recommendation 1.2] 
โครงสรา้งพื้นฐานทางข้อมูล

[Recommendation 2]
การฟูมฟกัและสนับสนนุ ระบบ
นิเวศน์เชิงดิจิทัล สาํหรบัปญัญา

ประดิษฐ์

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรอื
มอบหมายหน่วยงานเพื่อ ดําเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและ การวางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
ปญัญาประดิษฐ ์

  [Recommendation 3.2] การสนับสนนุการ
เข้าสูต่ลาดและ การทํางานของระบบตลาด

[Recommendation 3]
การวางแนวทางเกี่ยวกับ 

สิง่แวดลอ้มของนโยบาย สนับสนนุ
ปญัญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.3] ระบบการเข้าถึงการ
สง่เสรมิและ สนับสนนุที่มีประสทิธภิาพ

  [Recommendation 3.4] สง่เสรมิอตุสาหกรรม
เปา้หมาย

[Recommendation 3.5] สรา้งมาตรฐานการใช้
งานระบบ AI

  [Recommendation 4.1]  การสง่เสรมิบุคลากร 
[Recommendation 4]

การสรา้งศักยภาพของมนษุย์ และ
เตรยีมพรอ้มตลาดแรงงานสูก่าร

เปลีย่นผ่านในอนาคต 

  [Recommendation 5.1] ความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ ด้านปญัญาประดิษฐ์[Recommendation 5]

ความรว่มมือระหว่างประเทศเพื่อ
ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่เช่ือถือได ้



1. ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
(AI Research and Development)

- จัดหาแหลง่ลงทุนที่เช่ือถือได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สรา้งให้เกิดโอกาสในการพบปะและรว่มมือระหว่างนักลงทุน และผู้สรา้ง

พัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ (investor matching)
- สง่เสรมิแรงจูงใจในการลงทุนในปญัญาประดิษฐ์ หรอืการใช้ปญัญา

ประดิษฐ์ที่ผลติในประเทศไทย

ตัวอย่างของอสิราเอล
- โครงการ TELEM สง่เสรมิการวิจัยและพัฒนาด้านการทหาร/การปอ้งกันและการพาณิชย์ของเทคโนโลยีการใช้งานแบบคู่ซ่ึงในด้านหน่ึงมีสว่นสนับสนนุ ความมั่นคง

ของชาติ 
- โครงการ MEIMAD จูงใจให้ได้รบัทุนจากหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อกํากับดูแลปญัญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับเงินทุนที่จัดหาโดยหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงสามารถแบ่งเบา 

ความเสีย่งในการให้เงินทุนแก่โครงการและช่วยในการหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
- โครงการ ทวิภาคีสาํหรบัการสนับสนนุแบบคู่ขนาน (Bilateral Programs for Parallel Support) เพื่อสนับสนนุความรว่มมือระดับนานาชาติ ในทุกสาขาของการวิจัย

และพัฒนาที่องิกับนวัตกรรม 

- สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาและความรว่มมือของภาครฐัที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

- สง่เสรมิให้มีการประยุกต์ใช้ปญัญาประดิษฐ์ในอตุสาหกรรมเปา้หมาย

[Recommendation 1.1]
การส่งเสรมิด้านการวิจัยและพัฒนา และ
การนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้จรงิ

[Recommendation 1.2] การส่งเสรมิเงิน
ลงทุนและการลงทุน



2. ดานการฟูมฟกและสนับสนุนระบบนิเวศนเชิงดิจิทัลสําหรับ
ปญญาประดิษฐ (Digital Ecosystem for AI)

[Recommendation 2.1] โครงสราง
พื้นฐานทางดิจิทัล (Digital 
Infrastructure)

- โครงสรางและเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่
สําคัญ

- การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT Skills)

- การใชระบบดิจิทัลในการทําธุรกรรม
ที่สําคัญ

[Recommendation 2.2] โครงสราง
พื้นฐานทางขอมูล (Data infrastructure) 

- จัดใหมีขอมูลสาธารณะที่จําเปนและ
โครงสรางพื้นฐานดานขอมูล (public 
data and data infrastructure)

- จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานในดานของ
กําลังในการคํานวณและสถานที่จัด
เก็บขอมูล (computing power and 
data storage)
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3. ดานการวางแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของนโยบายสนับสนุนปญญา
ประดิษฐ (Enabling Policy Environment for AI)

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรือมอบหมาย
หนวยงานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการ
วางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับปญญาประดิษฐ

- Concurrent model
- Multistakeholders approach

[Recommendation 3.2] การสนับสนุนการเขาสู
ตลาดและการทํางานของระบบตลาด

- Government procurement
- Competition regulation
- Intellectual property
- Sandbox
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[Recommendation 3.3] ระบบการเขาถึงการ
สงเสริมและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

- One-stop services
- Appropriate level of risk appetite

[Recommendation 3.4] สงเสริมอุตสาหกรรม
เปาหมาย

[Recommendation 3.5] สรางมาตรฐานการใช
งานระบบ AI

- Transparency
- Explainability



UNESCO, i4Policy (2022). Multistakeholder AI development: 
10 building blocks for inclusive policy design.
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กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
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ประโยชน์
ของการกํากับดูแลระบบ AI

ข้อกังวล
ของการกํากับดูแลระบบ AI

ประเมินผลกระทบในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น 
และลดความเสีย่งได้ ภาระแก่ผู้พัฒนาและใช้งานระบบ AI 

สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของสงัคม
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ต้นทุนราคาของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ทําให้เกิดความไว้วางใจต่อ
เทคโนโลยีในวงกว้าง สรา้งความได้เปรยีบให้กับผู้เลน่รายใหญ่

ได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ 
และสามารถแข่งขันได้

ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ
ที่มีการกํากับดูแลเข้มข้นน้อยกว่าได้



ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
มาตรฐานการใช้งานระบบ AI 

สรา้งความรว่มมือกับองค์กร 
กํากับดูแลในต่างประเทศ เพื่อ

เพิ่มพูนข้อมูลและแนวทาง
การกํากับดูแลและเป็นไป ใน
ทางเดียวกับแนวทางสากล

ทบทวนกฎหมายเฉพาะ
สาขาที่มีอยู่

ว่าครอบคลุมถึง
ระบบ AI หรอืไม่

เน้ือหา
มุ่งเน้นให้เกิดการประเมินความเสี่ยง 

กระตุ้นให้มีการแจ้งข้อมูลการพัฒนาและ
การใช้งานเทคโนโลยีมาที่

หน่วยงานภาครฐัที่รบัผิดชอบ

ใช้มาตรฐานและ
เครือ่งมือกํากับดูแล

แบบสมัครใจ 

ลักษณะของกฎเกณฑ์
มีสภาพบังคับทางกฎหมาย 

(binding) ไม่เข้มงวดจนเกินไป 
ไม่ควรใช้การลงโทษ

มาตรการมุ่งสรา้งความโปรง่ใส
ต่อผู้ใช้งาน หรอืผู้บรโิภค

เช่น การประกาศ Explanability Statement  
โดยหน่วยงานกํากับดูแลอาจติดตามรวบรวม

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)





A – ข้อตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement)
B – กฎหมายและรา่งกฎหมาย (Law & Bills)
C - การรบัรอง (Certification)
D – แบบจําลองการประเมินกระบวนการพัฒนา 
(Development Process Assessment Model)
E – ผลการตัดสิน (Results Of Judgements)
F - ผลตอบรบั (Feedbacks)
G - การมีส่วนรว่มในคณะกรรมการ 
(Participation In Committee)
H – รปูแบบที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจรยิธรรมเป็นตัวแทน 
ของแบบจําลอง 
(Ethical Dilemma Formals Represent Models)
I – กฎการรบัรอง (Certification Rules)
J – กฎเกณฑ์การก่อตั้งหน่วยงาน 
(Agency Creation Statute)
K - การรบัรองสินค้าและบรกิาร (Certified products & 
services)
L – การตรวจสอบกระบวนการพัฒนาระบบ AI และการ
พัฒนาการเรยีนรูด้้วยเครือ่ง 
(Audits of AI systems developments process and 
Machine Learning process)

M – การตรวจสอบโดยมีพื้นฐานมาจากหลักจรยิธรรม และหลัก
ปรชัญา (Audits based on ethical and philosophical 
principles)
N – มาตรฐานอตุสาหกรรม (Industry Standards)
O - มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง (Risk Management 
Standards)
P – การตรวจสอบที่ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง 
(Audits involving an analysis of the impact of stakeholders)
Q - ระบบอจัฉรยิะเพื่อตรวจหาอคติในกระบวนการเรยีนรูด้้วยเครือ่ง 
(Intelligent systems to identify bias machine learning 
process)
U – วิเคราะห์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน 
(Analysis of The Universal Declaration Of Human Rights)
V – การประเมินจรยิธรรมโดยซอฟต์แวร ์
(Ethical Assessment By Software)
R2T – การกํากับดูแลต่อเทคโนโลยี (Regulatory-to-Technology)
T2R - การให้เทคโนโลยีเป็นตัวการในการกําหนดการกํากับดูแล 
(Technology-to-Regulatory)



ประเด็นที่ต้องระวัง

1) การป้องกันผลกระทบอนัไม่พึงประสงค์และจัดการความเสี่ยงอย่างมีส่วนรว่ม
2) การสรา้งความเช่ือมั่นและความเข้าใจของสังคมในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้ระบบ AI
3) การไม่ขัดขวางพัฒนาการของนวัตกรรมภายในประเทศ โดยเน้นการกํากับแบบ risk-based
4) การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เล่นที่มีความหลากหลายในประเทศโดยเน้นการมีส่วนรว่มของ ผู้เล่น
หน้าใหม่และรายย่อยและออกแบบกลไกที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถลดภาระที่ไม่จําเป็นได้
5) การส่งเสรมิให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ผ่านมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางสากล



4. การสรางศักยภาพของมนุษยและเตรียมพรอมตลาดแรงงานสู
การเปลี่ยนผานในอนาคต (Human Capacity and 
Preparing for Labor Market Transformation)
[Recommendation 4.1] การสงเสริมบุคลากร 
(Talents) 

- สงเสริมใหมีการศึกษาในองคความรูที่จําเปน
ตอการพัฒนาปญญาประดิษฐที่เกี่ยวของ
ตั้งแตการศึกษาในชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ
อุดมศึกษา

- สงเสริมใหมีการศึกษาอาชีวศึกษา 
(vocational school)

- จัดใหมีการฝกฝนและการฝกฝนใหม 
(training and retraining) แกประชาชน
ทั่วไป

ตัวอยาง

แผนการดําเนินงานดานปญญาประดิษฐของออสเตรเลีย 
(Australia’s AI Action Plan) ที่ใหความสําคัญใน 4 
ประเด็น ในการพัฒนาบุคลากรทางดานปญญาประดิษฐ ดัง
ตอไปนี้

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาและการนํา AI มาใชเพื่อเปลี่ยนรูป
แบบการประกอบธุรกิจ 

ประเด็นที่ 2 การสรางสภาพแวดลอมเพื่อการเติบโตและ
ดึงดูดผูที่มีความสามารถพิเศษดาน AI ที่ดีที่สุดในระดับโลก

ประเด็นที่ 3 การใชประโยชนจากเทคโนโลยี AI เพื่อแก
ปญหาความทาทายตาง ๆ ของประเทศ

ประเด็นที่ 4 การสรางใหออสเตรเลียเปนผูนําระดับโลกใน
ดาน AI ที่เชื่อถือไดและครอบคลุม
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5. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อระบบปญญาประดิษฐที่เชื่อถือได 
(International Co-operation for Trustworthy AI)

[Recommendation 5.1] ความรวมมือระหวางประเทศดาน
ปญญาประดิษฐ

- สรางความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และระดับหนวยงาน

- สรางความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
ในดานตางๆทั้งการทํางานขามระบบ (interoperable) 
และการสรางระบบปญญาประดิษฐใหนาเชื่อถือ 
(trustworthy AI) ตลอดจนถึงการสรางมาตรฐานการ
วัด (metrics) การทํางานของปญญาประดิษฐในมิติ
ตางๆ 

- สรางความรวมมือในดานการเงินการลงทุนโดยอาศัย
ระบบกองทุนทวิภาคี (bilateral funds) เพื่อสงเสริม
สนับสนุนความรวมมือดานปญญาประดิษฐ และดานที่
เกี่ยวของระหวางประเทศ

- สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับองคกรระหวางรัฐบาล 
(inter-governmental organisation) หรือหนวยงาน
ระหวางประเทศตางๆเชน JICA หรือ USAID เพื่อใช
ประโยชนจากความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยาง

- กองทุน KORIL   (กองทุนระหวางประเทศเกาหลีใตกับประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
2001 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ระหวางบริษัทการคาในทั้งสองประเทศ

- กองทุน CIIRDF   (กองทุนระหวางประเทศแคนาดาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
1994 สงเสริมประโยชนของความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางแคนาดา-อิสราเอล 
เสนอบริการจัดหาคูที่รวบรวมบริษัทแคนาดาและอิสราเอลที่กําลังมองหาพันธมิตรดานการวิจัย
และพัฒนา และ ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทวิภาคีดวยวิทยาศาสตรที่แข็งแกรง 
และศักยภาพที่ดีที่สุดในการเพิ่มมูลคาทางการคาใหกับทั้งสองบริษัท

- กองทุน BIRD   (กองทุนระหวางสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1997 
โดยใหการสนับสนุนการจับคูระหวางบริษัทในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ตลอดจนการจัดหา
เงินทุนที่ครอบคลุมถึง 50 เปอรเซ็นตของตนทุนการพัฒนาโครงการ สูงสุด 1 ลานเหรียญ
สหรัฐตอโครงการ

- กองทุน I4F   (กองทุนระหวางประเทศอินเดียและประเทศอิสราเอล) เปนความรวมมือระหวาง
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Department of Science and Technology หรือ DST) แหง
รัฐบาลอินเดีย และสํานักงานนวัตกรรมแหงอิสราเอล (the Israel Innovation Authority) แหง
รัฐบาลอิสราเอล เพื่อสงเสริม อํานวยความสะดวก และสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมรวมกัน ระหวางบริษัทจากอินเดียและอิสราเอลเพื่อจัดการกับความทาทายใน ภาค
สวนที่ทั้งสองประเทศเห็นวาควรใหความสําคัญ คือ นํ้า (water) สาธารสุข (healthcare) การ
เกษตร (agriculture) พลังงาน (energy) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Communication Technology หรือ ICT)

- กองทุน SIIRD   (กองทุนระหวางประเทศสิงคโปรและประเทศอิสราเอล) เปนความรวมมือ
ระหวาง คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร (Singapore Economic Development 
Board หรือ EDB) และสํานักงานนวัตกรรมแหงอิสราเอล (the Israel Innovation Authority) 
เพื่อสงเสริม อํานวยความสะดวก และสนับสนุนความรวมมือดานวิจัยและพัฒนา (research and 
development) ทางอุตสาหกรรมรวมกันระหวางบริษัทในสิงคโปรและบริษัทในอิสราเอลใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ และเพื่อใหทุนวิจัยและรัฐบาล ทุนสําหรับ SMEs.
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ประเด็นรบัฟังความเห็นเชิงนโยบายประเด็นรบัฟังความเห็นเชิงนโยบาย

[Recommendation 1.1] การสง่เสรมิ
ด้านการวิจัย และพัฒนา และ
การนําเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ไปใช้จรงิ 

  [Recommendation 1.2] การสง่เสรมิ
การลงทุน และการลงทุน

[Recommendation 1]
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

[Recommendation 2.1] 
โครงสรา้งพื้นฐานทางดิจิทัล 

[Recommendation 1.2] 
โครงสรา้งพื้นฐานทางข้อมูล

[Recommendation 2]
การฟูมฟกัและสนับสนนุ ระบบ
นิเวศน์เชิงดิจิทัล สาํหรบัปญัญา

ประดิษฐ์

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรอื
มอบหมายหน่วยงานเพื่อ ดําเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและ การวางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
ปญัญาประดิษฐ ์

  [Recommendation 3.2] การสนับสนนุการ
เข้าสูต่ลาดและ การทํางานของระบบตลาด

[Recommendation 3]
การวางแนวทางเกี่ยวกับ 

สิง่แวดลอ้มของนโยบาย สนับสนนุ
ปญัญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.3] ระบบการเข้าถึงการ
สง่เสรมิและ สนับสนนุที่มีประสทิธภิาพ

  [Recommendation 3.4] สง่เสรมิอตุสาหกรรม
เปา้หมาย

[Recommendation 3.5] สรา้งมาตรฐานการใช้
งานระบบ AI

  [Recommendation 4.1]  การสง่เสรมิบุคลากร 
[Recommendation 4]

การสรา้งศักยภาพของมนษุย์ และ
เตรยีมพรอ้มตลาดแรงงานสูก่าร

เปลีย่นผ่านในอนาคต 

  [Recommendation 5.1] ความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ ด้านปญัญาประดิษฐ์[Recommendation 5]

ความรว่มมือระหว่างประเทศเพื่อ
ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่เช่ือถือได ้



แบบรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ



ข้อเสนอเชิงการกํากับดูแลที่ 
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 

ของประเทศไทย

ข้อเสนอเชิงการกํากับดูแลที่ 
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 

ของประเทศไทย



แบบรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ



AI ethical concern for society

76

● privacy and surveillance 
● bias and discrimination
● role of human judgment

Christina Pazzanese, Ethical concerns mount as AI takes 
bigger decision-making role, Harvard Gazette (2020), 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-
concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role
/ (last visited Aug 3, 2022).

● Jobs — what will happen to my job?
● Ethics — can I trust AI to decide ethically?
● Dangers — will AI become dangerous to 

humanity and me?

Sharad Gandhi, Social Concerns About Artificial Intelligence, Medium (2018), 
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e9
39b88a8c (last visited Aug 3, 2022).

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c
https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c


Regulatory FrameworkRegulatory Framework



แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

คณะรฐัมนตรโีดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการส่งเสรมิและ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้าน

ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 

สดช. สวทช. 
สอวช. สพธอ.

คณะกรรมการเฉพาะด้าน
โครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัล

กสทช depa

ระดับนโยบาย
ภาพรวม

ระดับนโยบาย
เฉพาะด้าน

ระดับกํากับดูแล
และปฏิบัติ



การจําแนกประเภทปัญญาประดิษฐ์

ห้ามดําเนินการ

มาตรการกํากับดูแลเชิงแก้ไข (ex post)

กรณีความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้

กรณีความเสี่ยงสูง

กรณีความเสี่ยงตา

มาตรการกํากับดูแลเชิงป้องกัน (ex ante)
มาตรการกํากับดูแลเชิงแก้ไข (ex post)



● บรบิทของเราและโลก (People and Planet)
● บรบิททางเศรษฐกิจ (Economic Context)
● ข้อมูลและอนิพุต (Data and Input)
● แบบจําลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model)
● งานและผลลัพธ ์(Task and Output) 

EU
● ความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้ (Prohibited AI)
● ความเสี่ยงสูง (High-risk AI)
● ความเสี่ยงตา (Limited-risk AI)

OECD

เปรยีบเทียบเกณฑ์ความเสี่ยงของระบบ AI 
ระหว่าง OECD และ EU



มาตรการในการกํากับดูแลระบบ AI ที่มคี
วามเสี่ยงสูง ระหว่าง OECD และ EU

● มีการเติบโตแบบทั่วถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี 
(Inclusive growth, sustainable development and wellbeing)

● มีความน่าเช่ือถือ (Accountability)
● มีความโปรง่ใสและสามารถอธบิายได้ 

(Transparency and Explainability)
● มีการคํานึงถึงมนุษย์เป็นหลักและความเป็นธรรม

(Human-centred values and fairness)
● ผ่านการทดสอบ มีมาตรการรกัษาความปลอดภัย และมีความ

ปลอดภัย (Robustness, security and safety)

EU
● ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Governance)
● เอกสารทางเทคนิค (Technical Documentation)
● มีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย  (Conformity Assessment)
● มีการจัดเก็บข้อมูลอตัโนมัติ (Automatically Generated Logs)
● มีความโปรง่ใส (Transparency)
● มีช่องทางสั่งการโดยมนุษย์ที่เหมาะสม (Human Oversight)
● มีความแม่นยํา ผ่านการทดสอบ และความมั่งคงทางไซเบอรท์ี่เหมาะสม

(Accuracy, Robustness and Cybersecurity)

OECD



4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

● OECD – AI Actors
○ Developers

○ Vendors

○ End-users

❏  EU AI Act (proposal)
❏ Provider/Manufacturer
❏ User
❏ Distributor
❏ Importer

Deployer?

A
AI 

Developer

B
System 

Integrator
User



4.4 มาตรการบังคับ

● มาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
○ อาํนาจของผู้กํากับดูแลในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบ (investigation)

■ Source code
■ Training, testing, and validating datasets
■ API
■ เอกสารอืน่ๆ

○ อาํนาจในการสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
■ แก้ไข (corrective action)
■ นําออกจากตลาด (withdraw) หรอืเรยีกคืน (recall)

● ผลของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล
○ โทษปรบัทางปกครอง แบ่งตามระดับความรา้ยแรง โดยพิจารณาจากปจัจัยต่างๆ 



(รา่ง) พระราชกฤษฎีกาการประกอบ
ธรุกิจบรกิารที่ใช้งานระบบปัญญา
ประดิษฐ์ พ.ศ....
(รา่ง) พระราชกฤษฎีกาการประกอบ
ธรุกิจ บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญา
ประดิษฐ์ พ.ศ....



ขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System) 

ระบบที่ใช้เครือ่งจักรที่สามารถทําการคาดการณ์ ให้คําแนะนํา หรอืตัดสินใจที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมจรงิ
หรอืสภาพแวดล้อมเสมือน ตามชุดของวัตถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้โดยมนุษย์ โดยระบบปญัญาประดิษฐ์ได้ถูก
ออกแบบให้ทํางานด้วยตนเองในระดับที่แตกต่างกันได้   โดยรวมถึงประเภทดังต่อไปน้ี

(1) Machine learning approaches

(2) Logic- and knowledge-based approaches

(3) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.



Risk-based Approach



บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บรกิาร

ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคที่ มนษุย์
ไม่รูต้ัว Subliminal Techniques
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ จะมีอทิธพิล หรอื
เปลีย่นแปลง พฤติกรรมของมนษุย์

ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูล ความเปราะ
บาง ของกลุม่บุคคล ไม่ว่าจะเปน็ อายุ หรอื 
ความทุพพลภาพทางรา่งกายหรอื จิตใจ

ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่ใช้วิธกีารให้ 
คะแนนทางสงัคม Social Scoring 

ระบบปญัญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลชีวมิติใน การ
พิสจูน์และยืนยันตัวบุคคลแบบเวลา ปจัจุบัน 
(real-time remote biometric 
identification system) ในพื้นที่สาธารณะ

บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บรกิาร



บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง
(1) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย                    

(safety component) ในลักษณะดังน้ี

โครงสรา้งพื้นฐานที่สําคัญ (Critical Infrastructures) ที่อาจมีค
วามเสี่ยงต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน               (เช่น ระบบ
ขนส่งมวลชน)

สินค้าหรอืบรกิาร (เช่น เครือ่งมือแพทย์, การขนส่ง อาหาร
และยา)

(4) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานตรวจคนเข้าเมือง 

เช่น การตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง

(2) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานที่มีผลกระทบต่อสิทธ ิเสรภีาพ 
การเข้าถึงบรกิารและการถูกเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม

การศึกษาและการฝึกอบรมที่จะมีผลทําให้ได้เข้ารบัการศึกษาหรอื 
ฝึกอบรมดังกล่าว (เช่น ระบบการให้คะแนนสอบ)

กระบวนการจ้างงาน (เช่น ระบบการจัดการใบสมัครงาน)

การเข้าถึงบรกิารที่สําคัญภาครฐัหรอืเอกชน (เช่น การขอรบัเงิน
ช่วยเหลือภาครฐั บรกิารเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต หรอืข้อมูลทางการ
เงิน การประกันภัย สินเช่ือรายย่อย การจัดลําดับเหตุการณ์
ฉกุเฉิน)

การเฝา้ระวัง (real time and post remote biometric 
identification of natural persons - surveillance systems) 
(เช่น การเฝา้ระวังด้วยแบบจําลองใบหน้าในพื้นที่ ที่กําหนด)

(3) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (เช่น การสืบสวนสอบสวน 
ระบบการประเมินความน่าเช่ือถือของพยานหลักฐาน)

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล (เช่น การตีความข้อเท็จจรงิ 
และข้อกฎหมายเพื่อช่วยในการพิจารณา การตัดสินคดี)

บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง



มาตรการกรณีความเสี่ยงสูง

01

07

06

0504

03

02

มีความแม่นยํา ผ่านการทดสอบ และ
ความมั่งคงทางไซเบอรท์ี่เหมาะสม
(Accuracy, Robustness and 
Cybersecurity)

มีความโปรง่ใส 
(Transparency)

เอกสารทางเทคนิค 
(Technical Documentation)

มีการจัดเก็บข้อมูลอตัโนมัติ 
(Automatically Generated Logs)

มีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(Conformity Assessment)

มีช่องทางสั่งการโดยมนุษย์
ที่เหมาะสม 
(Human Oversight)

ธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data and Governance)



บรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล

Chatbots Emotion & 
Biometrics

Impersonation 
& Deepfake



ผู้ที่เกี่ยวข้อง

● AI Actors
○ ผู้ให้บรกิาร 

(Provider/Manufacturer)
○ ผู้ใช้งาน (User)
○ ผู้จัดจําหน่าย (Distributor)
○ ผู้นําเข้า (Importer)
○ ผู้ดําเนินงาน (Operators)

Deployer?

A
AI 

Developer

B
System 

Integrator
User

“ผูใหบริการและผูใชงานมีหนาที่ควบคุมใหระบบปญญาประดิษฐเปนไปตาม
มาตรการที่กําหนดไว…  ทั้งนี้เทาที่อยูในความควบคุมของตนซึ่งอาจเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางกัน โดยอาจมีผูดําเนินงานอื่นหรือบุคคลอื่นเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ตามที่ตกลงหรือไดรับมอบหมายก็ได”



ข้อยกเว้น

● บรกิารที่ใช้งานระบบปญัญาประดิษฐ์ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลเฉพาะ รวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เปน็ต้น

● มีหลกัเกณฑ์ที่ประกันความโปรง่ใสและเปน็ธรรมหรอืมีมาตรฐานไม่ตากว่าที่
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ีเปน็การเพิ่มเติม



ประเด็นอืน่ๆ

● Market Entry – Notice / Registration

● AI Regulatory Funding

● Certification & Code of Conduct

● Risk at National Level



ประเด็นรบัฟังความเห็นเชิงกํากับดูแล
● ท่านเห็นว่าบรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บรกิาร มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

●  ท่านเห็นว่ากรณียกเว้นในการที่จะสามารถใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บรกิาร มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร? (มาจาก

มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่) 

● ท่านเห็นว่าบรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่าบรกิารที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร? 

● ท่านเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่ามาตรการบังคับใช้ มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่าข้อยกเว้น มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่า Market Entry – Notice / Registration มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่าผู้ให้บรกิารและผู้ใช้งานมีหน้าที่ควบคุมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ มีความเหมาะสมหรอืไม่? 

อย่างไร? (มาจากมาตรา 17/1)

● ท่านเห็นว่า AI Regulatory Funding มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่า Certification & Code of Conduct มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ท่านเห็นว่า Risk at National Level มีความเหมาะสมหรอืไม่? อย่างไร?

● ประเด็นอืน่ ๆ (ถ้ามี)



  

แบบประเมินการรบัฟังความคิดเห็น
สาธารณะ

Here is where this template begins

แบบรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ


