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ถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้หรือทำาความเข้าใจ
เทคโนโลยีในตอนนี้ อาจส่งผลกับ
การดำาเนินชีวิตของเราในอนาคต

ค�านิยม

โลกมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ถ้าถามว่าปัจจยัอะไรทีส่ามารถเปลีย่นแปลงโลกได้บ้าง เทคโนโลยี

คงเป็นค�าตอบแรกของใครหลายคน และถ้าถามลกึลงไปอกีว่าเทคโนโลยอีะไรในปัจจบุนัทีม่อีทิธพิล

ในการเปลี่ยนแปลงโลก เชื่อว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI (Artificial Intelligence)  

คงเป็นค�าตอบแรกในบรรดาผู้ที่มองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปล่ียนแปลงโลก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของเรา ดังนั้น ถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้หรือท�าความเข้าใจ

เทคโนโลยใีนตอนนี ้อาจส่งผลกบัการด�าเนนิชวีติของเราในอนาคต เนือ่งจากไม่ช้ากเ็รว็เรากต้็องเข้า

มาสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยทีีม่ ีAI ช่วยเราคดิ ช่วยเราท�างาน และให้เราจดัการกบัเรือ่งรอบตวัได้ง่ายขึน้

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่กระตือรือร้นที่จะน�า AI มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค ภาครัฐเองก็มีความจ�าเป็นต้องน�า AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐเช่นกัน  

หลายประเทศได้มกีารน�า AI มาใช้ในการพฒันาบรกิารและใช้เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานภาครฐั  

ในส่วนของประเทศไทยเองเร่ิมกม็กีารน�า AI มาใช้บ้างแล้วแต่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั ดงันัน้ สิง่ส�าคญั 

ส�าหรับภาครัฐไทยคือต้องท�าความเข้าใจกับ AI ว่ามีรูปแบบ มีการท�างาน และมีประโยชน์อย่างไร 

เพือ่สร้างแนวคดิใหม่ๆ ในการพฒันาบรกิารและยกระดบัการท�างานให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนซึ่งตรงกับแนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน



สพร. ได้เชญิผมเป็นประธานกรรมการร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุหิลายท่านเพือ่พจิารณาเนือ้หาในหนงัสอื 

“เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ส�าหรบัการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐั” จงึมโีอกาสได้อ่าน

หนงัสอืเล่มนีก่้อนคนอืน่ โดยหนงัสอืเล่มนีต้รงกบัทศิทางและแนวโน้มเทคโนโลยขีองโลกทีก่ล่าวถงึ

ประโยชน์ของ AI ส�าหรับภาครัฐ เนื้อหากล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI นโยบายด้าน AI ของ 

แต่ละประเทศ ตัวอย่างการน�า AI มาใช้ส�าหรับภาครัฐ และสุดท้ายเป็นการรวบรวมประเด็นที่ 

ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในรูปแบบของข้อเสนอแนะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI คืออะไร 

ท�าอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร ซ่ึงนับว่ามีประโยชน์ต่อแนวทางการท�างานและการให้

บริการของภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI รวมทั้งสามารถสร้าง

แนวคดิใหม่ในการน�า AI มาใช้เป็นเครือ่งมอืทางเลอืกในการพฒันาและแก้ไขปัญหาในการท�างาน

ของภาครัฐให้แก่ผู้อ่านครับ

– วรากรณ์ สามโกเศศ
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บทสรุปผู้บริหาร

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ประเทศก้าวสู่ยุคที่ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลจึงเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายดังกล่าว ส�าหรับภาคเอกชนได้มี

การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพองค์กรและสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูบ้รโิภค

อยู่แล้ว แต่ส�าหรับภาครัฐการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยังประสบกับความท้าทายหลายประการ 

ทั้งประเด็นด้านความเชื่อมั่น โครงสร้างของภาครัฐที่มีการรวมศูนย์จึงมีขนาดใหญ่และซับซ้อน 

นโยบายและมาตรการทีไ่ม่สนองต่อความต้องการของประชาชน ขาดการบรูณาการ รวมทัง้กฎหมาย

และวัฒนธรรมการท�างานที่ขาดความยืดหยุ่น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อการน�า

เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ในงานภาครฐั ซึง่การพฒันารฐับาลดจิทิลั (Digital Government) เป็น

สิ่งส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าว

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกให้ความส�าคัญ

จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางเลือกที่สามารถ 

ยกระดับการท�างาน แก้ปัญหา และสนบัสนนุการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส�านกังานพฒันา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคล่ือนการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล จึงมีแนวคิดในการศึกษาเทคโนโลยี AI เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐน�าเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อสร้าง

ประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการท�างานของภาครัฐต่อไป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มี 

4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 เป็นบทน�าเพือ่สร้างความเข้าใจเรือ่ง AI ให้แก่ผูอ่้าน ส่วนที ่2 เป็นการรวบรวม

ทิศทางกลยุทธ์ AI ของโลก ส่วนที่ 3 เป็นแนวทางการน�า AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 

ภาครฐั โดยแบ่งงานภาครฐัออกเป็น 3 กลุม่ คอื งานบรกิาร งานบรหิารจดัการของรฐั และงานเฉพาะ

ของหน่วยงาน ส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับภาครัฐเพื่อน�า AI มาใช้ประโยชน์



AI หร�อ ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)_

เปนเทคโนโลยีการสรางความสามารถใหแกเคร่ืองจักรและคอมพิวเตอร ดวยอัลกอริทึมและกลุมเคร่ืองมือ

ทางสถิติ เพื่อสรางซอฟตแวรทรงปญญา ที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษยที่ซับซอนได 

เชน จดจำ แยกแยะ ใหเหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ ส่ือสารกับมนุษย เปนตน ในบางกรณีอาจไปถึงข้ัน

เรียนรูไดดวยตนเอง

7สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน)

AI ไม่ใช่เฉพาะหุ่นยนต์ที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้เท่านั้น แต่หมายถึงส่ิงประดิษฐ์ที่

สามารถคิดและโต้ตอบกับมนุษย์ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีรูปร่างหรือหน้าตาเหมือนมนุษย์เสมอไป 

แต่อาจมีฟังก์ชันการท�างานบางอย่างแบบมนุษย์ เช่น การคิดแบบมนุษย์ การพูดคุยแบบมนุษย์ 

เป็นต้น เราสามารถพบเห็นความสามารถ AI ที่ถูกสอดแทรกอยู่ในบริการที่เราใช้อยู่ทั่วไป ส�าหรับ

ความหมายของ AI สพร. ได้รวบรวมนยิามและแนวคดิทีน่่าเชือ่ถอืวเิคราะห์ร่วมกบัเทคนคิและความ

สามารถของ AI ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปความหมายได้ว่า 

 

AI มรีะดบัการเรยีนรูอ้ยู ่3 ระดบั คอื Machine Learning ทีพ่ฒันาได้ง่ายทีส่ดุ Machine Intelligence 

ใช้เทคนคิขัน้สงูขึน้ทีพ่บได้มากในปัจจบุนั และ Machine Consciousness ทีเ่ป็นการพฒันาในระดบั

สงูสดุและยงัไม่ถกูน�ามาใช้แพร่หลายมากนกั ดงันัน้ การน�า AI มาใช้ประโยชน์จ�าเป็นต้องทราบก่อน

ว่า AI ท�าอะไรได้บ้าง ซึ่ง AI ในปัจจุบันมีความสามารถหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

n Machine Learning เป็นความสามารถในการเรยีนรูแ้ละวเิคราะห์ข้อมลูของเครือ่งคอมพวิเตอร์  

 เพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ โดยมีเทคนิคย่อย คือ Supervised, Unsupervised, Semi-supervised   

 และ Reinforcement ที่มีความแตกต่างกันด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ ข้อมูลที่ก�าหนดให้เรียนรู้  

 และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
n ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)  

 เป็นเทคนิคที่ท�าให้เครื่องเข้าใจภาษามนุษย์

What AI is...1



เพ�่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานใหภาครัฐ

ทั้งการใหบริการที่มีคุณภาพ
การลดความซ้ำซอนและ

ลดทรัพยากรในการทำงาน 
การสรางมาตรฐานใหการทำงาน

และสามารถวัดผลได การแก
ปญหาในการทำงานภาครัฐ

และแกปญหาการทุจริต
ลดการใชทรัพยากร
ทั้งกำลังคนภาครัฐ งบประมาณ 
และลดการใชเวลาในการทำงาน

เพ�่มผลิตภาพ
คือ การยกระดับการทำงาน

ภาครัฐโดยรวมใหดียิ่งขึ้น

เพ�่มคุณภาพชีว�ต
ทั้งในฝงบุคลากรภาครัฐเอง
และในฝงประชาชน
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n ความสามารถในการวางแผน (Automated Planning, Scheduling & Optimization) เป็นการ 

 ท�าให้เครื่องสามารถตัดสินใจและเลือกการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
n ความสามารถในการวเิคราะห์แบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert System) เป็นเทคนคิการเลยีนแบบ 

 ความสามารถในการตัดสินใจแบบมนุษย์
n ความสามารถในการรู้จ�าค�าพูด (Speech) เป็นเทคนิคการท�าให้เครื่องรู้จ�าเสียงพูดและ 

 โครงสร้างภาษาของมนุษย์และวิเคราะห์ข้อมูลจากเสียงนั้น
n Computer Vision เป็นเทคนคิท�าให้เครือ่งมองเหน็และเข้าใจโครงสร้างภาพเพือ่วเิคราะห์ข้อมลู 

 จากภาพได้
n วทิยาการหุน่ยนต์ (Robotics) เป็นสาขาวชิาทีพ่ฒันาเครือ่งยนต์ให้มรีปูร่างและเคลือ่นไหวได้ 

 แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

จากความสามารถของ AI ทีก่ล่าวมาแล้วเราสามารถวเิคราะห์ประโยชน์ทีภ่าครฐัจะได้รบัหากน�า AI 

มาใช้ในการท�างานภาครัฐโดยสรุปได้ ดังนี้
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เมื่อเราทราบสถานการณ์ของประเทศไทย ความหมายและนิยามของ AI รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้

รับจากการน�า AI มาใช้แล้ว  ส่วนถัดมาจึงเป็นการทราบถึงทิศทางการพัฒนา AI ในภาพรวมของ

โลกว่าแต่ละประเทศมกีารน�า AI มาใช้เป็นกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นประเทศอย่างไร โดยขอน�าเสนอ

กลยุทธ์ตามพื้นที่ในแต่ละทวีปของโลก

กลุ่มสหภาพยุโรป (EU)
โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้าน AI รวมทั้งประเทศทั้งในและ

นอกกลุ่มดังกล่าวที่อยู่ในทวีปยุโรปก็ได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้าน AI ที่มีทิศทางการพัฒนา 

เชื่อมโยงกันทั้งหมด อาทิ

กลุ่มสแกนดิเนเวีย (Scandinavia)
เป็นกลุ่มประเทศทางตอนเหนือของทวีปยุโรปที่มีระดับการพัฒนาในขั้นสูงอยู่แล้ว มีการน�า AI  

มาใช้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

สหราชอาณาจักร
ทีใ่ช้ AI ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ร่วมกบัเอกชน

พร้อมเงินลงทุนจ�านวนมาก 

เยอรมนี
ที่ออกกลยุทธ์พร้อมแนวคิด “Made in Germany” 

อิตาลี
ที่จัดท�ากลยุทธ์เพื่อบูรณาการท�างานของภาครัฐและ

สร้างความร่วมมือกับเอกชนด้วย

เดนมาร์ก 
ไม่มีการก�าหนดกลยุทธ์ด้าน AI เฉพาะ แต่มีเป้าหมาย

เป็นผู้น�าในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความเจริญ

และความมั่งคั่งให้ประเทศ

ฟินแลนด์
อยู่ระหว่างการจัดท�ากลยุทธ์ โดยเน้นการศึกษาจุดแข็ง

และจุดอ่อนด้าน AI ของประเทศแล้วจึงจัดท�าข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อ

2 Where the world is heading...
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กลุ่มทวีปอเมริกา (North and South America)
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา AI

กลุ่มตะวันออกกลาง (Middle East)

สหรัฐอเมริกา
ก�าหนดเป้าหมาย 4 ด้าน ทั้งการเป็นผู้น�าด้าน AI การ

สนับสนุนแรงงานในประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา และการขจัดอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรม

แคนาดา
เป็นประเทศแรกทีป่ระกาศกลยทุธ์ AI ในระดบัชาตใินชือ่ 

Pan-Canadian ทีเ่ป็นแผนกลยทุธ์ 5 ปี ทีเ่น้นการเพิม่คน

เพ่ือวิจัยและพัฒนาสร้างความเป็นเลิศด้าน AI รวมทั้ง

สนับสนุนชุมชนวิจัยด้าน AI เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง

ในการด�าเนินกลยุทธ์

เม็กซิโก
มีการวางรากฐานโดยการศึกษาก่อนวางกลยุทธ์เช่นกัน 

โดยศึกษาถึงการใช้ AI ในระดับภูมิภาค และมีข้อเสนอ

แนะเพื่อการน�า AI มาใช้ประโยชน์ส�าหรับภาครัฐ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป็นประเทศแรกในกลุ่มที่พัฒนากลยุทธ์ AI และจัดตั้ง

กระทรวงปัญญาประดิษฐ์ โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญ

กับการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนา

เทคโนโลยี AI
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กลุ่มเอเชีย (Asia)
มีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับกลยุทธ์ AI เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมี

ประเทศที่มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจดังนี้

ทัง้นี ้EU และทีป่ระชมุระหว่างประเทศยงัได้ประกาศหลกัการและประเดน็ด้านจรยิธรรมทีค่วรค�านงึ

ถึงในการพัฒนา AI เนื่องจากเห็นความส�าคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มอาเซียน (ASEAN Community)

จีน
ประกาศแผน “Next Generation AI Development” เพือ่

เป็นผู้น�าของโลกด้าน AI โดยมีระยะการพัฒนา 3 ระยะ

ญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่สองของโลกในการพฒันากลยุทธ์ AI ด้วย

การจดัต้ังสภายทุธศาสตร์ส�าหรบัเทคโนโลย ีAI และมขีัน้

ตอนการด�าเนินการตามแผน 3 ขั้นตอน

สิงคโปร์
รัฐบาลได้จัดท�าโครงการขนาดใหญ่ชื่อ AI Singapore 

โดยมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้าน 

AI ของประเทศ
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3 When AI shines in action...

จากบทน�าจนถึงกลยุทธ์ของต่างประเทศด้าน AI ท�าให้เรารู้จัก AI ขึ้น ทั้งในเชิงลึกและแนวโน้มของ

โลก เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น สพร. จึงได้รวบรวมตัวอย่างของต่างประเทศในการนา AI มาใช้

สนับสนุนการท�างานของภาครัฐ ตามลักษณะการทางานของภาครัฐ 3 รูปแบบ คือ

AI for Public service
เป็นแนวทางการประยุกต์ AI ส�าหรับการให้บริการสาธารณะของรัฐที่วิเคราะห์จากขั้นตอนการให้

บริการของรัฐ โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่

 1. สิงคโปร์พัฒนา GOV.SG Chatbot เพื่อยกระดับการให้ข้อมูลกับประชาชน

 2. ฟินแลนด์ใช้ AI ช่วยออกแบบหลักสูตรการศึกษา

 3. เอสโตเนียใช้ AI ตัดสินคดีแทนผู้พิพากษา

 4. ไทยใช้ AI พิจารณาอนุญาตน�ากากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน

 5. เมืองเอสปู ฟินแลนด์ ใช้ AI ให้บริการด้านสุขภาพและประกันสังคมเชิงรุก

AI for government management
เป็นแนวทางการประยุกต์ AI ส�าหรับการบริหารจัดการภายในของภาครัฐที่เป็นงานสนับสนุนการ

ให้บรกิารหรอืงานตามภารกจิของหน่วยงาน โดยวเิคราะห์จากงานทีต้่องท�าซ�า้เป็นประจ�าและมขีัน้

ตอนไม่ยุ่งยาก มีตัวอย่างดังนี้

 1. รัฐแอลเบอร์ตา แคนาดา น�า AI มาเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ ERP ของรัฐ

 2. จีนใช้ระบบ Zero Trust System ในการตรวจจับการคอร์รัปชัน

 3. กลาโหมสหรัฐอเมริกาใช้ AI คาดการณ์ยานพาหนะที่ต้องได้รับการบ�ารุงรักษา

 4. สรรพากรออสเตรเลียใช้เสียงในการยืนยันตัวตน

 5. ฮังการีน�า AI มาใช้จัดการข้อมูลภาพในคลังภาพและเสียงแห่งชาติ
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4 How the government 
should prepare for AI...

AI for government mission 

เป็นแนวทางการประยุกต์ AI ในงานตามภารกิจเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน โดยมีตัวอย่างที่น่า

สนใจดังนี้

 

 1. โรงพยาบาลราชวิถีใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

 2. เกาหลีใช้เทคนิค Face detection ตรวจจับผู้พ�านักเกินเวลาในวีซ่า

 3. รัฐเทกซัสให้ AI คาดการณ์ปริมาณน�้าล่วงหน้า

 4. เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ใช้ AI จัดการปัญหาการจราจรติดขัด

 5. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร 

  ลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาระบบเฝ้าระวังโจรปล้นร้านทอง

AI ไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทนัท ีแต่จ�าเป็นต้องมกีารเตรยีมความพร้อมก่อนการน�ามาใช้ก่อน โดยเฉพาะ 

ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น สพร. จึงได้น�าเสนอข้อเสนอแนะ

ส�าหรับภาครัฐเพื่อน�า AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน ได้แก่

ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ 

ก่อนการด�าเนินโครงการหน่วยงานภาครัฐต้องประเมินความเหมาะสมในการน�า AI มาใช้ก่อน

เป็นล�าดับแรก โดยวิเคราะห์จากกระบวนงานปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือระบุคุณค่าที่ AI จะให้  

ผ่านแนวทางการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน คือ การประเมินสภาพปัญหาปัจจุบันของหน่วยงาน  

การประเมินความเป็นไปได้ และการประเมินคุณค่าของการน�า AI มาใช้

ล�าดับถัดไปต้องก�าหนดกรอบการด�าเนินโครงการให้ชัดเจนและก�าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม หลัง

จากนัน้ต้องมกีารเตรยีมความพร้อมด้านข้อมลูซึง่นบัเป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีส่�าคญัปัจจยัหนึง่

ในการน�า AI มาใช้ประโยชน์ ทัง้นี ้หน่วยงานภาครฐัยงัควรแสวงหาความร่วมมอืทัง้จากภาครฐัและ

เอกชนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และดึงศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญมาให้

ค�าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินโครงการ เนื่องจากภาครัฐไม่มีความช�านาญในการน�า AI 

มาใช้ประโยชน์นั่นเอง
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นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังต้องค�านึงถึงการสร้างจริยธรรม เนื่องจากการท�างานของภาครัฐ

ครอบคลุมกิจกรรมของทุกภาคส่วน ดังนั้น การด�าเนินโครงการภาครัฐจึงมีต้นทุนและผลกระทบที่

สูงตามไปด้วย โดยจริยธรรมที่ควรค�านึงถึงส�าหรับการด�าเนินโครงการด้าน AI ได้แก่ 

n ค�านึงถึงอคติของระบบ ที่ต้องมีการฝึกฝนระบบ AI อย่างรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบการ 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นอคติ
n ออกแบบระบบให้สามารถตรวจสอบที่มาและสาเหตุของการตัดสินใจของระบบ AI ได้
n ควรออกแบบให้ AI อยู่ภายใต้การก�ากับของมนุษย์
n หน่วยงานต้องท�าความเข้าใจและสร้างทกัษะแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัให้สามารถท�างานร่วมกบั AI ได้
n จัดท�ามาตรการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ครอบคลุมทุกมิติ

ข้อเสนอแนะของรัฐบาล
รฐัควรด�าเนนินโยบายเพือ่ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัมคีวามพร้อมในการน�า AI มาใช้ โดยมโีมเดล

การเตรียมความพร้อมดังนี้
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n AI Principles
n กฎหมาย/มาตรฐาน

Governance
กำหนดกรอบการกำกับดูแล

n ขอมูลภาครัฐ
n โครงสรางพื้นฐานขอมูล

Data
สงเสร�มพ�้นฐานขอมูลภาครัฐ

n AI Talent
n หลักสูตรฝกอบรม

AI Capability
สรางบุคลากร AI ภาครัฐ

n Deep Tech Startup
n R&D

Partnerships
สงเสร�มภาคสวนพันธมิตร
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n ก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูล รฐัควรจดัท�า “หลกัการน�า AI มาใช้ของประเทศไทย” (Thailand’s  

 AI Principles) โดยให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการออกแบบแนวทางดงักล่าว เพือ่เป็นแนวทาง 

 การพฒันา AI อย่างมจีรยิธรรม (Ethical AI) รวมทัง้ต้องครอบคลมุประเดน็การน�า AI มาใช้อย่าง 

 เหมาะสม
n ส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานข้อมลูภาครฐั ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภบิาลข้อมลู  

 รัฐควรด�าเนินนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานมีความพร้อมด้านข้อมูล โดยสร้างกลไกขับเคลื่อน 

 ให้เกิดแหล่งข้อมูลภาครัฐที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ง่าย ผ่านนโยบายและข้อก�าหนดข้อมูลเปิด 

 ภาครฐั (Open Government Data) และการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลทีม่กีลไกการจดัการป้องกนั 

 ที่เหมาะสมในการน�าข้อมูลไปใช้ต่อ 
n พัฒนาบุคลากร AI ภาครัฐ รัฐควรจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันและระยะกลางส�าหรับ 

 เจ้าหน้าทีภ่าครฐัตามความเหมาะสมในทกุระดับ และสร้างบคุลากรด้าน AI ภาครฐั (Government 

 AI Talent) ผ่านการเพิ่มจ�านวนทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
n ส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การดึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ออกมาให้เกิดประสิทธิภาพ 

 สงูสดุ หน่วยงานภาครฐัจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะในช่วงระยะ 

 เริ่มต้น ดังน้ัน นอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาศักยภาพภายใน ภาครัฐควรออกมาตรการ 

 ส่งเสริมภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง (Deep  

 Tech Startups) และภาควิจัยและพัฒนา
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับ AI
เพือ่ให้ผูอ่้านทีไ่ม่ได้ศกึษาหรอืคุน้เคยกบั AI มาก่อนสามารถท�าความเข้าใจกบัเนือ้หาได้ง่าย อกีทัง้ 

AI ยงัถอืเป็นเรือ่งค่อนข้างใหม่ส�าหรบัประเทศไทย ดงันัน้ ก่อนเข้าสูเ่นือ้หา สพร. จงึได้รวบรวมศพัท์

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ AI ไว้ดังนี้

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI)

เทคโนโลยีการสร้างความสามารถ 

ให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ 

ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ 

เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถ

เลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจ�า แยกแยะ ให้

เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไป

ถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

กลไกที่ท�าให้เครื่องจักรสามารถ

เรียนรู้จากข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

และพัฒนากระบวนการตัดสิน

อย่างต่อเนื่อง

Machine
Learning

เทคนิคหนึ่งของ Machine Learning โดยจ�าลองการท�างานของสมองมนุษย์

ในการประมวลผลข้อมูล ท�าให้สามารถหาความเชื่อมโยงและเรียนรู้ข้อมูลจ�านวนมากได้

Deep Learning

Strong AI

Weak AI
ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่

สามารถเรียนรู้ได้เฉพาะด้าน

ที่ถูกก�าหนดไว้และไม่สามารถ

ใช้อัลกอริทึมในการเรียนรู้

ในด้านที่อยู่นอกเหนือจากนั้นได้

 ประเภทของปัญญาประดิษฐ์

ที่มีระบบการเรียนรู้

เหมือนมนุษย์ ท�าให้

สามารถรองรับและ

เรียนรู้ข้อมูล

ในรูปแบบที่

หลากหลายได้
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ชุดค�าสั่งที่ถูกก�าหนดโดยนักเขียน

โปรแกรมซึ่งเปรียบเสมือนขั้นตอน

ส�าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ใน

การเรียนรู้ข้อมูลและสร้างการ

ตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

อัลกอริทึม
(Algorithm)

อคติในอัลกอริทึม
(Algorithmic Bias)

 ข้อผิดพลาดของอัลกอริทึมอันเกิดจาก

การเรียนรู้ข้อมูลที่ส่งผลให้การตัดสินใจของ

ระบบปัญญาประดิษฐ์เอื้อประโยชน์ต่อคน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

เทคโนโลยีที่กระบวนการหรือขั้นตอนสามารถด�าเนินการได้

โดยปราศจากความช่วยเหลือจากมนุษย์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ด�าเนิน

การสนทนาผ่านทางโสตทัศน์หรือ

ข้อความ

แชตบอท
(Chatbot)

ข้อเท็จจริงหรือจ�านวนทางสถิติ

ที่เกิดจากการสังเกตและเก็บ

รวบรวมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล (Data)

ชุดข้อมูล (Data Set)

กลุ่มข้อมูลที่มี

ความเกี่ยวข้องกันและถูกจัด

ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

ที่พร้อมน�าไปใช้
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หน่วยประมวลผลกราฟิก
(Graphics Processing Unit: GPU)

ท�าหน้าที่ประมวลผลที่เกี่ยวกับภาพ

เพื่อแสดงผลเท่านั้น ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้หน่วย

ประมวลผลหลัก (Central Processing Unit: CPU) 

สามารถประมวลผลด้านอื่น

ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อัตตาณัติของมนุษย์
(Human
Autonomy)
ความสามารถหรืออ�านาจ

ในการตัดสินใจของมนุษย์

ในการก�าหนดทางเลือก

และผลลัพธ์ให้แก่ตนเอง

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing: NLP)

การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลข้อมูลเฉพาะ

เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าใจภาษามนุษย์และ

วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบภาษาได้

Turing Test
การทดสอบความสามารถของเครื่อง

ในการแสดงพฤติกรรมที่เหมือนมนุษย์

หุ่นยนต์
(Robotics)

วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างและการท�างานของหุ่นยนต์



บทที่ 1
บทน�ำ



20 AI for Government

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 
เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถ
ให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ด้วย
อัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ  
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาที่
สามารถเลียนแบบความสามารถของ
มนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำา แยกแยะ 
ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสาร
กับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไป
ถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

บทสรุป : บทที่ 1



ความสามารถของ

AI
ที่ถูกนำมาใช
ในปจจ�บัน

หุนยนต (Robotics)
พัฒนาเครื่องจักร

ใหมีรูปรางและ

เคล่ือนไหวแตกตางกันไป

ตามวัตถุประสงค

การใชงาน

Machine Learning
เปนการทำใหเครื่อง

สามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เปนเทคนิคการทำใหเครื่อง

ทำความเขาใจภาษาของมนุษย

การวางแผน
(Automated Planning,

Scheduling & Optimization) 

ใหเคร่ืองสามารถตัดสินใจ

เลือกการดำเนินงาน

ในการบรรลุเปาหมาย

ที่กำหนด

การว�เคราะหแบบ
ผูเชี่ยวชาญ
(Expert System)

ใหเลียนแบบ

ความสามารถในการ

ตัดสินใจที่เชี่ยวชาญ

อยางมนุษย

Speech recognition
การรูจำเสียงและคำพูด

เปนความสามารถในการระบุคำ

และวลีในการพูด

Computer vision
ใหเครื่องสามารถเขาใจคุณลักษณะ

ของภาพคลายคลึงกับความสามารถ

ในการมองเห็นของมนุษย
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เพ�่มประสิทธิภาพในการทำงาน
n การใหบริการสาธารณะ
 ที่มีคุณภาพ
n ชวยแกไขปญหาความซ้ำซอน
 ในการทำงานและลดการ
 บริหารจัดการแบบรวมศูนย
 (Centralized) ของหนวยงานของรัฐ
n สรางมาตรฐานใหแก
 การทำงานของภาครัฐ
n สามารถวัดผลการทำงาน
 และการใหบริการไดอยางเปน
 รูปธรรมและแมนยำ
n ชวยแกไขปญหาการทำงาน
 และการใหบริการของภาครัฐ
 ไดอยางตรงจุด
n ชวยแกปญหาการทุจริตในภาครัฐ

ลดการใชทรัพยากร
n ลดการใชกำลังคนของภาครัฐ
n ลดการใชงบประมาณ
n ลดการใชเวลาในการทำงาน

เพ�่มผลิตภาพ
n ในระยะเวลาเทาเดิมการบริการ
 โดยใช AI ใชคนลดลง
 แตสามารถใหบริการประชาชน
 ผูรับบริการไดเพิ่มขึ้น

เพ�่มคุณภาพชีว�ต
n คุณภาพชีวิตของบุคลากร
 ภาครัฐดีขึ้น
n คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน
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ประโยชน์ของ AI ส�าหรับภาครัฐ 
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1 สรุปจากกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะท�างานเตรียมการปฏิรูป 

 เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ, 2557

บทที่ 1 : บทน�า

ความมุ่งมั่นของรัฐบาล
รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเปล่ียน

ผ่านให้ประเทศก้าวสูย่คุทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม ตามนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 โดยได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์และ

สร้างความต่อเน่ืองในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการ

น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

โปร่งใส และค�านึงถึงประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ คือ 

การเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ และด้านสงัคมทีเ่ป็นการสร้างความกนิดอียูด่ี

ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นกลไกส�าคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท�างานของภาครัฐให้ 

ทันสมัย และสามารถให้บริการสาธารณะโดยค�านึงถึงประชาชนเป็นส�าคัญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

พัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือลด

ต้นทุนในการให้บริการของภาครัฐ และลดต้นทุนการขอรับบริการของประชาชน รวมทั้งต้องเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นย�า เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศ

โดยรวมอีกด้วย

สภาพปัญหาของภาครัฐ
ภาพการท�างานของภาครัฐในอดีตนับว่ามีความแตกต่างจากปัจจุบัน เนื่องจากมีการปฏิรูปติดต่อ

กันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาครัฐยังไม่สามารถพัฒนาในระดับที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีและสังคม โดยสภาพปัญหาที่ส�าคัญของภาครัฐที่ยังรอการแก้ไข 1 ได้แก่
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n ประชาชนขาดความเชื่อมั่นจากภาครัฐ โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะ การไม่ค�านึงถึง 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหารงานเกิดความซับซ้อน ไม่โปร่งใส และขาดประสิทธิภาพ
n โครงสร้างภาครฐัขนาดใหญ่และซับซ้อน ซ่ึงท�าให้บทบาทหน้าทีแ่ต่ละหน่วยงานมคีวามทบัซ้อนกนั  

 มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้นท�าให้เกิดความไม่คล่องตัวและส้ินเปลืองทรัพยากรโดย 

 ไม่จ�าเป็น
n การรวมศนูย์อ�านาจไว้ทีห่น่วยงานกลางหรอืส่วนกลาง ท�าให้ประชาชนในส่วนภมูภิาคและส่วน 

 ท้องถิน่ไม่สามารถขอรบับรกิารได้อย่างทัว่ถงึ หรอืจ�าเป็นต้องเข้ามาขอรบับรกิารจากส่วนกลาง
n การวางนโยบายและมาตรการไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 

 ประชาชน
n ขาดการบรูณาการและประสานเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั ไม่เพยีงแต่ส่งผลให้ประชาชนเสยีเวลาใน 

 การติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อขอรับบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ภาครัฐ 

 ไม่สามารถตรวจสอบและวัดผลการท�างานได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
n วัฒนธรรมการท�างานยงัยดึตดิกบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ส่งผลให้ขาดความยดืหยุน่และ 

 จิตส�านึกในการให้บริการ

แม้ว่านโยบายของรฐัพยายามส่งเสรมิให้การท�างานภาครฐัใช้เทคโนโลยทีีส่ามารถสนองต่อปัญหา

และความต้องการที่แท้จริงของทุกภาคส่วน แต่สภาพปัญหาของรัฐอาจไม่สามารถแก้ไขด้วยการ

ก�าหนดนโยบายหรือการบังคับได้เพียงอย่างเดียว แต่ควรให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐด้วย

การก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม โดยสามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของภาครัฐและความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มที่

แนวทางการท�างานปัจจบุนัของหน่วยงานภาครฐัต้องมกีารวางแผนและก�าหนดกลยทุธ์การปฏบิตัิ

งานที่ชัดเจน รวมท้ังต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเฉพาะในแต่ละด้าน ซึ่งส่วน

ใหญ่การวางแผนการปฏิบัติงานยังคงใช้ข้อมูลของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ยังไม่มีการบูรณาการ

ข้อมูลระหว่างกันหรือขาดความมั่นใจในการน�าข้อมูลของหน่วยงานอื่นมาใช้ เนื่องจากไม่ทราบถึง 

กระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูล มาตรฐานของข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล จึงน�ามาสู ่

ความซ�า้ซ้อนของข้อมลูภาครัฐทีม่จี�านวนมหาศาลในปัจจบุนัทีไ่ม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้ ตลอดจน 

ไม่สามารถน�ามาใช้วิเคราะห์หรือสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐได้เท่าที่ควร
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การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
เพือ่ให้การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์และประสบผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ 

หน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลของภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อรองรับต่อความ

ต้องการใช้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

เนือ่งจากข้อมลูเป็นปัจจยัส�าคญัต่อประสทิธภิาพของการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานล้วนเป็นเจ้าของข้อมูลส�าคัญในแต่ละด้านตามภารกิจ

ของหน่วยงาน จึงต้องมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสอดแทรกอยู่ในการด�าเนิน

งานของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บสามารถน�ามาใช้งานร่วมกัน

ได้ แต่หน่วยงานเลือกที่จะเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการท�างานท�าให้

ข้อมลูทีแ่ต่ละหน่วยงานจดัเกบ็มกัมคีวามซ�า้ซ้อนกนั ส่งผลให้การท�างานของหน่วยงานภาครฐัไทย

จึงเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ยาก 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ data.go.th ที่ สพร. จัดท�าข้ึนเพื่อสนองต่อนโยบายการการบูรณาการและ 

เชือ่มโยงข้อมลูของภาครฐัทีส่มบรูณ์ เพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนผ่านบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์

ของรัฐท่ีครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ พบว่าชุดข้อมูลที่เผยแพร่

บนเว็บไซต์มีจ�านวน 1,251 รายการ 17 หมวดหมู่ เช่น สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข การศึกษา 

เป็นต้น ซึ่งชุดข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลภาครัฐทั้งหมด ที่ถูกจับเก็บ

ในรูปแบบ (format) ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลของภาครัฐอีกเป็น

จ�านวนมากที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร หรืออยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน ์

ต่อได้ เช่น pdf file เป็นต้น ข้อมลูจงึเป็นปัญหาทีส่�าคญัอนัดบัแรกหากภาครฐัต้องการน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท�างาน

เนื่องจากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและ

การบริหารงานภาครัฐเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้ 

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการให้บริการและการท�างานของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้าน

กระบวนการที่ต้องท�าซ�้าซ้อน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้

อย่างแม่นย�า ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการท�างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล อาทิ การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนา

ระบบการท�างานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอัจฉริยะ

เพ่ิมขึ้น รวมท้ังต้องอาศัยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีรูปแบบที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาในแต่ละ

กระบวนการท�างาน เช่น Cloud, Blockchain, Internet of Things (Iot) เป็นต้น
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การน�าเทคโนโลยี AI มาใช้
Artificial Intelligence หรือ AI เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศทั้งองค์กร

ภาครฐั และองค์กรภาคเอกชน ในการน�ามาใช้ยกระดบัการท�างาน การแก้ปัญหา และการตดัสนิใจ

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง AI เป็นเทคโนโลยีที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

สร้างรูปแบบทีเ่หมาะสมในการวเิคราะห์ ประมวลผล และท�างานบางอย่างแทนมนษุย์ ส่งผลให้เกดิ 

การประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และสามารถรองรับปัญหาในการท�างานของมนุษย์ เช่น  

การขาดแคลนแรงงาน ความผดิพลาดจากการท�างาน ความเบือ่หน่ายในการท�างานเดมิซ�า้ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ AI ยังสามารถน�ามาใช้เป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ�าวันได้ ด้วยการพัฒนา

ให้ AI สามารถสือ่สารภาษามนษุย์ โต้ตอบกบัมนษุย์ ท�างานแทนมนษุย์ และช่วยเหลอืมนษุย์ในการ

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทนมนุษย์ได้อีกด้วย จากรายงานของ PwC (PriceWaterhouseCoopers) 

คาดการณ์ว่าในปี 2030 AI จะสร้างมูลค่าในทางธุรกิจถึง 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

องค์กรเอกชนมกัเป็นเจ้าของเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและก้าวหน้ากว่าภาครฐัเสมอ เนือ่งจากต้องมกีาร

แข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้อาจเสียเปรียบคู่

แข่งขันได้ง่าย เราจึงได้เห็นภาคเอกชนมีการน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งการ

วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ตดัสนิใจ การแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้าได้อย่างแม่นย�า หรอืช่วยโต้ตอบและสือ่สาร

ข้อมูลกับผู้ใช้บริการต่างๆ เช่น SIRI ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple ที่สามารถเป็นเลขาส่วนตัว

ให้กับผู้ใช้งานได้ Alexa ของ Amazon ที่ช่วยเปลี่ยนบ้านพักอาศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ  

พร้อมแนะน�าสนิค้าจากเว็บไซต์ของตนได้ด้วย เป็นต้น นอกจากนีภ้าคเอกชนยงัใช้ AI ในการคาดเดา 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือแนวโน้มของตลาดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ

บริการของตนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

ในส่วนของภาครัฐซึ่งมีข้อได้เปรียบด้วยการครอบครองข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท�าให้การน�า 

AI มาใช้ในภาครัฐจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและ

ท�างานตามภารกิจท่ีมีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างานของภาครฐัได้เช่นกนั AI จะช่วยให้การบรกิารมคีวามรวดเรว็ สะดวก สามารถท�าได้ทกุที่

ทุกเวลา สร้างมาตรฐานให้แก่การบริการ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่

ภาครฐัได้อย่างแม่นย�า หลายประเทศจงึมกีลยทุธ์ในการน�า AI มาใช้เป็นแนวทางในพฒันาประเทศ 

ด้วยการส่งเสริมการน�า AI มาใช้ทั้งภาครัฐร่วมกับเอกชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น



รูหร�อไมวากิจกรรมในแตละวันของเรา_

AdvertisementFace
Detection

New Feed Translation Photo Image
Search

Taking
Picture

เกี่ยวของกับ AI อยูตลอด เชื่อวาคนสวนใหญที่เคยใชอินเทอรเน็ต ไมวาจะใชผานทางคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต นาจะเคยเขาใชบริการสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ยอดฮิตอยาง 

Facebook ท่ีไดนำเทคโนโลยี AI มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพ และสรางประสบการณแกสมาชิกในเครือขาย

โดยมีฟงกชันที่นาสนใจ ดังนี้

เน่ืองจาก Facebook เปนผูใหบริการส่ือสังคมออนไลนท่ีมีเครือขายมากในลำดับตน จึงมีขอมูลพฤติกรรม

การใชงานของสมาชิกอยูมาก ทั้งการโพสตขอความ การแชรรูปภาพ และการแสดงความคิดเห็น

Facebook จึงไดนำฟงกชัน AI ที่เนนทั้งการคนหาและการระบุรูปภาพ การแนะนำโฆษณาที่เขากับ

พฤติกรรมและความสนใจของสมาชิก และการชวยแปล ซ่ึงนาจะตอบโจทยและสรางประสบการณท่ีดี

ใหแกสมาชิก โดยในบรรดาฟงกชันทั้งหมดสวนใหญจะเนนไปที่รูปภาพเปนหลัก
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ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางใน

การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เห็นถึงแนวโน้มของหน่วยงานของ

รัฐในหลายประเทศที่ได้น�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ  

จงึมแีนวคดิในการศกึษาเครือ่งมอืทางเทคโนโลยทีีส่ามารถน�ามาใช้ยกระดบัการท�างานของภาครฐัได้ 

อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้เป็นการตอบสนองต่อแนวนโยบายของรฐัทีต้่องการสนบัสนนุและส่งเสรมิ

ให้หน่วยงานภาครัฐน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน

และการให้บริการสาธารณะควบคู่กัน จึงเป็นที่มาของการศึกษาแนวทางการน�าปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) เล่มนี้

1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร
เนื่องจาก AI ไม่ได้หมายถึงเฉพาะหุ่นยนต์ที่สามารถท�าท่าทางและคิดได้แบบมนุษย์ได้เหมือนใน

นยิายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) ตามทีเ่ราได้รบัชมผ่านภาพยนตร์เท่านัน้ แต่ AI ยงัหมายความ

รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบของเครื่องจักรหรือระบบท่ีสามารถคิดและโต้ตอบกับมนุษย์ได้  

ซึ่งปัจจุบันเราสามารถพบเจอ AI ได้ในชีวิตประจ�าวันทั้งการหาขอข้อมูล การซื้อของออนไลน์ หรือ

แม้แต่อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เป็นประจ�า ก็อาจมี AI ซ่อนอยู่ด้วย เนื่องจากภาคธุรกิจและภาครัฐต่าง

คิดค้นขึ้นเพื่อน�า AI มาใช้แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้านต่างๆ ดังนั้น เนื้อหา

ในส่วนนีจ้ะเป็นการอธบิายถงึความหมายโดยละเอยีดของ AI การท�างานแบบไหนทีเ่รยีกว่า AI บ้าง 

และตอนนี้โลกเราใช้ AI ท�าอะไรกัน
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1.1 นิยามและความหมายของ AI
ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจว่าแนวคิดแรกเริ่มของ AI เกิดขึ้นจากความต้องการในการพัฒนาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับมนุษย์ โดยในปี ค.ศ. 1950 นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่า 

Alan Turing ตั้งค�าถามว่าเครื่องจักรสามารถคิดได้หรือไม่ จึงได้คิดวิธีการทดสอบความคิดของ

เครือ่งจกัร ซึง่ปัจจบุนัเรยีกว่า “Turing Test” ด้วยการประเมนิว่ามนษุย์สามารถแยกแยะคูส่นทนาที่

เป็นเคร่ืองจกัรได้หรอืไม่ และได้ข้อสรปุว่าคอมพวิเตอร์สามารถถกูโปรแกรมให้เรยีนรู ้จดจ�า ประมวล

ผล และตอบสนองในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของโปรแกรมได้

ต่อมานกัวทิยาศาสตร์ได้ท�าการวจิยัและทดสอบแนวคดิการสร้างเครือ่งจกัรอจัฉรยิะ ทฤษฎอีตัโนมตัิ 

(Automata theory) โครงข่ายใยประสาท และศึกษาเรื่องความฉลาด (Intelligence) อย่างต่อเนื่อง 

จนกระทั่งในปี 1956 ได้มีการประชุม Dartmouth conference ที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งแรกส�าหรับ AI และมีการจัดตั้งสาขา AI ขึ้น โดย John McCarthy อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

พรินซ์ตัน (Princeton University, U.S.A) เป็นคนแรกที่ใช้ค�าว่า “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  

Intelligence)”

ภาพที่ 1 นักวิจัยหลักจาก Dartmouth Summer Research Project ร่วมกันถ่ายภาพ ณ งาน 

สัมมนาวิชาการปัญญาประดิษฐ์ (AI@50) ในเดือนกรกฎาคม 2006 (John McCarthy คือ คนที่ 2 

จากซ้าย

ที่มา:	 ภาพโดย	Joseph	Mehling
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แนวคดิด้านปัญญาประดษิฐ์ถกูพฒันาขึน้อย่างต่อเนือ่ง และได้มโีครงการวจิยัขนาดใหญ่เกดิขึน้ตาม

มาด้วย โดยในปี 1997 AI กลายได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM สามารถ

เอาชนะแชมป์หมากรุกโลกในขณะนั้นได้ (Garry Kasparov) อย่างไรก็ตามการวิจัยด้านปัญญา

ประดิษฐ์ได้ชะลอตัวลงเนื่องจากนักวิจัยในขณะนั้นไม่สามารถคิดค้นและต่อยอดงานวิจัย AI ได้  

จนกระท่ังในปี 2015 ปัญญาประดษิฐ์กลบัมาอยูใ่นกระแสเทคโนโลยอีกีครัง้ ซึง่ปัจจยัส�าคญัเกดิจาก

เทคโนโลยีพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลกราฟิก หรือ GPU 

(Graphic Processing Unit) ที่ได้พัฒนาขึ้นบนต้นทุนที่ลดลง ส่งผลให้เทคโนโลยี AI ที่ใช้ GPU  

ในการประมวลผลมีต้นทุนในการพัฒนาที่ลดลงตามไปด้วย

เนื่องจากเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามของมนุษย์ในการพัฒนาสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ให้มสีตปัิญญาทดัเทยีมมนษุย์ นกัวทิยาศาสตร์จงึได้มกีารศกึษาแนวคดิด้านความฉลาดของมนษุย์

ควบคู่กันไปด้วย ตามทฤษฎีการจัดการความรู้ของมนุษย์สามารถแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถรวบรวมความรู้และถ่ายทอด 

ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ง่าย และความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ใน 

ตัวปัจเจกบุคคลจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนยากต่อการถ่ายทอด หากต้องการถ่ายทอดจ�าเป็นต้อง 

ปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจ้งเสียก่อน

ด้านการพัฒนา AI มีแนวคิดในการสร้างความฉลาดให้แก่ AI เช่นกัน โดยจะถ่ายทอดความรู้ให้

แก่ AI ได้เฉพาะความรู้ชัดแจ้ง หรือ Explicit Knowledge ซึ่งการสร้างความฉลาดให้แก่ AI มี  

2 รูปแบบ ได้แก่

“ความฉลาดจากฐานความรู ้(Knowledge-based system)” เป็นการใช้ความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรู้

และประสบการณ์ในเชงิประจกัษ์ (Explicit Knowledge) ทีเ่ป็นความรูส้ามารถรวบรวมและถ่ายทอด

ได้ เมื่อน�าความรู้ที่มีไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่สามารถสรุปเพ่ือใช้อ้างอิงหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน 

ต่อไปได้ ส�าหรับการสร้างความฉลาดเชิงความรู ้ให้ AI จะมุ่งเน้นการสร้างคลังความรู ้และ 

คลงัเครือ่งมอืในการแก้ปัญหาให้แก่เครือ่งจกัร เช่น Expert System ทีน่�าองค์ความรูข้องผูเ้ชีย่วชาญ 

(ที่เป็นมนุษย์) ในแต่ละด้านมารวบรวมเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาให้แก่ AI 

เป็นต้น



AI Category

Expert System
ระบบที่รวมเอาองคความรู
ของผูเชี่ยวชาญดานตางๆ

มารวบรวมไว

RPA
ระบบที่ทำหนาที่แทนคน
ตามขอมูลที่ปอนไวและ

สามารถตอบโตกับมนุษย
ไดในหลายสถานการณ

Machine Learning
ระบบที่เรียนรูจากขอมูล
และวิเคราะหจากที่
สอนไว

Swarm Intelligence
ระบบที่เรียนรูผานกลุม
เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสม
ที่สุด โดยใชการสุมคำตอบ
ที่เปนไปไดหลายๆ ชุด

Knowledge-Based System
ความฉลาดเชิงความรู

Computational Intelligence
ความฉลาดเชิงคำนวณ

หากตองการทำความเขาใจกับความหมายของปญญาประดิษฐ 

เราควรทำความเขาใจกับความหมายของคำวาสติปญญาเสียกอน สติปญญา (Intelligence) เปนแนวคิด

และทฤษฎีที่ถูกพูดถึงในหลายสาขา เชน มานุษยวิทยา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน โดย 

Legg & Hutter (2006) ไดรวบรวมคุณลักษณะสำคัญของสติปญญาไวดังนี้
n สติปญญาเปนคุณสมบัติของปจเจกในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
n สติปญญาเกี่ยวของกับความสามารถของปจเจกในการบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง
n สติปญญาขึ้นอยูกับความสามารถของปจเจกในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่ตางกัน

ดังน้ัน หากสรุปความหมายของสติปญญาในความหมายโดยท่ัวไปจะหมายถึงความสามารถของผูกระทำ

ในการบรรลุวัตถุประสงคภายใตสภาพแวดลอมตางๆ ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรู ปรับตัว และตระหนักรูถึง

เงื่อนไขที่แตกตางกัน
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“ความฉลาดเชิงค�านวณ (Computational intelligence)” เป็นการสร้างรูปแบบในการประมาณ 

ค�าตอบทีม่คีวามแม่นย�าในระดบัทีย่อมรบัได้ เพือ่แก้ปัญหาทีไ่ม่สามารถน�าความแน่นอนทางตรรกะ

มาใช้ได้ เช่น การใช้อัลกอริทึมที่มีขั้นตอนการปรับปรุงการแก้ปัญหาหรือหาค�าตอบอย่างอัตโนมัติ

ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเครื่องเอง เป็นต้น โดยใช้วิธีการที่เหมาะเหมาะสมและสร้าง

ความแม่นย�าได้มากที่สุด เช่น การค้นและหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Search and Optimization) 

ความฉลาดแบบกลุ่ม (Swarm Intelligence) เป็นต้น

ภาพที่ 2 แนวคิดในการสร้างความฉลาดให้ AI

ที่มา:	 เอกสารประกอบการบรรยาย	Cutting	edge	technology	research	topics	ในหัวข้อ	Application	of	AI	 in		

	 research	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	(11	สิงหาคม	2018)	โดย	ศ.ดร.	ธนารักษ์	ธีระมั่นคง
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ปัจจุบันมี AI มีนิยามและความหมายที่หลากหลายตามแนวคิด ในที่นี้จะขอเสนอนิยามและ

ความหมายของ AI ที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าได้นิยามความหมายของ AI ไว้ดังนี้

AI หมายถึง ความสามารถของเครื่องจักรในการ
แสดงออกถึงสติปัญญาเหมือนมนุษย์ เช่น ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่
ถูกเขียนขึ้นอย่างละเอียด แต่เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา
จากการหารูปแบบภายใต้ข้อมูลจำานวนมาก เป็นต้น

AI คือ เทคโนโลยีที่เลียนแบบการทำางานของมนุษย์
จากการเรียนรู ้สรุปผลการดำาเนินงานด้วยตนเอง แสดง
ให้เห็นถึงความเข้าใจบริบทที่มีความซับซ้อน สื่อสารกับ
มนุษย์อย่างเป็นธรรมชาติ เสริมสร้างความสามารถทาง
ด้านการรู้คิด (Cognitive Performance) ของมนุษย์
หรือทำางานแทนมนุษย์ในงานที่ไม่เป็นกิจวัตร 
(Non-routine Task)

AI คือ ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มศักยภาพการทำางานที่อาศัย
องค์ความรู้ (Knowledge-based Work) 
และช่วยดำาเนินการให้โดยอัตโนมัติ

– McKinsey

– Gartner

– Boston Consulting Group (BCG)



AI หร�อ ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

เปนเทคโนโลยีการสรางความสามารถใหแกเคร่ืองจักรและคอมพิวเตอรดวยอัลกอริทึมและกลุมเคร่ืองมือ

ทางสถิติ เพ่ือสรางซอฟตแวรทรงปญญาท่ีสามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษยท่ีซับซอนได เชน 

จดจำ แยกแยะ ใหเหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ สื่อสารกับมนุษย เปนตน ในบางกรณีอาจไปถึงขั้น

เรียนรูไดดวยตนเอง
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AI คือ ชุดของเทคโนโลยีที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความ
สามารถในการคาดการณ์และแสดงออกถึงความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์ในการจำาแนกรูปแบบ (Recognize 
Patterns) พยากรณ์อนาคต (Anticipate future 
events) กำาหนดวิธีปฏิบัติ (Create good rules) สร้าง
การตัดสินใจ (Make good decisions) และการสื่อสาร
กับผู้อื่น (Communicate with others)

– Deloitte 

ทั้งนี้ ยังมีนิยามและความหมายของ AI ที่น่าสนใจจาก Science and Technology Committee, 

House of Commons, UK “AI คือ กลุ่มของเครื่องมือทางสถิติและอัลกอริทึมที่ประสานกัน

เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาท่ีช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบพฤติกรรม

มนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การจ�าแนกสิ่งของ เป็นต้น”
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1.2 ประเภทและการแบ่งระดับการเรียนรู้ของ AI
เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันมีความเข้มข้นของเทคโนโลยีและความสามารถเพิ่มขึ้นจากในอดีตเป็น

อย่างมาก อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มการพฒันาอย่างก้าวกระโดดอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ การท�าความเข้าใจ

ถึงประเภทและระดับการเรียนรู้ของ AI จะท�าให้เราสามารถท�าความเข้าใจกลไกการท�างาน AI ได้

มากขึ้น ทั้งนี้ การแบ่งประเภทและระดับการเรียนรู้ของ AI เป็นเพียงบริบทของเทคโนโลยีปัจจุบัน 

จะท�าให้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาในการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

n ประเภทของ AI
การพัฒนา AI มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องจักรท�างานแทนมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้

กับงานบางอย่าง ดังนั้น AI ที่พัฒนาขึ้นจึงไม่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้สามารถคิดอ่านและมีพฤติกรรม

เลยีนแบบมนษุย์ได้ทัง้หมด แต่สามารถท�างานบางอย่างแทนมนษุย์หรอืสามารถสร้างประสทิธภิาพ

ในการท�างานของมนุษย์ได้ จากการศึกษาสามารถสรุปประเภทของ AI ได้ 3 ประเภท ดังนี้

Artificial Narrow Intelligence (ANI) หรอื “ปัญญาประดษิฐ์แบบเบา (Weak AI)” เป็น AI ทีส่ร้างขึน้

มาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง เช่น SIRI เป็น AI ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะน�า และให้ค�าปรึกษา 

(เท่าทีส่ามารถท�าได้) ต่อผูใ้ช้งานสนิค้าแบรนด์ Apple หรอื Alexa ทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า

ของ Amazon ในการหาข้อมูลต่างๆ ทั้งการจองทริปและแสดงราคาสินค้า เป็นต้น 

Artificial General Intelligence (AGI) หรอือาจเรยีกว่า “ปัญญาประดษิฐ์แบบเข้ม (Strong AI)” คอื 

AI ทีม่คีวามสามารถใกล้เคยีงกบัมนษุย์ (Human-Level AI) ซึง่มนษุย์เหนอืกว่าสตัว์หรอืสิง่ประดษิฐ์

อื่นตรงที่มนุษย์สามารถใช้ความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผล สามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา

ต่างๆ และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ตัวอย่างแอปพลิเคชันในระดับนี้ เช่น รถยนต ์

ขับเคลื่อนได้เองของ Uber และระบบขับรถอัตโนมัติ (Autonomous Car) ของ Tesla เป็นต้น 

Artificial Super Intelligence (ASI) อาจเรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์แบบทรงปัญญา” ซึ่ง Nick 

Bostrom นักคิดชั้นน�าด้าน AI จาก Harvard University กล่าวว่า AI ประเภทนี้เทียบเคียงได้กับ 

“Superintelligence” หรือเครื่องจักรทรงภูมิปัญญา (Machine Superintelligence) ที่สามารถ

บูรณาการความรู้ในทุกศาสตร์แล้วน�ามาประมวลผลด้วยความเร็วสูง และมีความเป็นไปได้ว่า AI 

ประเภทนี้จะมีศักยภาพในเชิงสติปัญญาเหนือมนุษย์ 



เทคโนโลยีปจจ�บัน >

เคร�่องจักรตระหนักรู
Machine Consciousness

เคร�่องจักรอัจฉร�ยะ
Machine Intelligence

การเร�ยนรูของเคร�่อง
Machine Learning

ระยะที่

3

ระยะที่

2

ระยะที่

1
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n ระดับการเรียนรู้ของ AI (ในบริบทของ Machine Learning)
AI จ�าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความคิดและความฉลาดให้แก่ตนเองผ่านข้อมูลที่ได้รับหรือข้อมูลที่

เราก�าหนดไว้ เพือ่น�ามาใช้ในการตดัสนิใจด�าเนนิการหรอืตดัสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลูแทนมนษุย์ 

ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ของ AI สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ภาพที่ 3 ความสามารถในการเรียนรู้ของ AI

ระดบัที ่1 Machine Learning ชดุของอลักอรทิมึ ทีเ่ครือ่งใช้เพือ่เรยีนรูข้้อมลูและประสบการณ์เพือ่

สร้างความฉลาดให้แก่ตนเอง หรืออาจพูดได้ว่า AI ใช้เทคนิค Machine Learning ในการพัฒนา

ความสามารถในการคดิและตดัสนิใจ โดยผูพ้ฒันาจะเขยีนโปรแกรมให้เครือ่ง (AI) เรยีนรูจ้ากข้อมลู

และเครื่องจะท�าหน้าที่เรียนรู้ด้วยตนเองตามวิธีที่ผู้พัฒนาก�าหนดไว้ สรุปว่า AI ในระดับนี้จะคิดจะ

ท�าอะไรกข็ึน้อยูก่บัสิง่ทีเ่ราส่งไปให้เรยีนรูแ้ละวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่ราออกแบบให้ แล้วจงึประมวลผลบน

พื้นฐานของความรู้ที่ได้เรียนไป โดยเป็นเทคนิคที่ออกแบบพัฒนาได้ง่ายที่สุด

ระดับที่ 2 Machine Intelligence ชุดของอัลกอริทึมขั้นสูงที่เครื่องใช้เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ 

เช่น Deep Learning แนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นต้น โดยเทคนิคในระดับนี้มีประสิทธิภาพ

เหนอืกว่าเทคนคิ Machine Learning และต้องการข้อมลูในการเรยีนรูม้ากขึน้เช่นกนั ซึง่ระดบัความ

สามารถในการเรียนรู้ของ AI ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับนี้
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ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพความแม่นย�าในการท�านายเปรียบเทียบระหว่าง Machine Learning และ 

Deep Learning

จากภาพเมื่อถึงระดับหนึ่งเครื่องจะไม่สามารถเพิ่มความรู้หรือประสิทธิภาพที่ได้จากการเรียนรู ้

ได้อีก (Older Learning Algorithms) แม้จะเพิ่มปริมาณของข้อมูลให้เครื่องเท่าใดก็ตาม ซึ่งปัญหา 

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องใช้ Deep Learning (การเรยีนรูเ้ชงิลกึ) เข้ามาเพิม่การเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการท�างานให้สูงขึ้น

ซึง่ Deep Learning เป็นกระบวนการเรยีนรูแ้บบหนึง่ของ Machine Learning โดยเป็นกระบวนการ 

สร้างประสาทแบบลึก (Deep Neural Network) ที่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ข้อมูลแตกต่างจาก 

การเรียนรู้ข้อมูลโดยทั่วไป ทั้งนี้ Machine Learning จะถูกกล่าวในหัวข้อ 1.2 ความสามารถของ 

AI ในปัจจุบัน

ที่มา:	 Mueller	&	Massaron,	2018
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง AI, Machine Learning และ Deep Learning

ระดบัที ่3 Machine Consciousness เป็นการออกแบบให้เครือ่งสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยประสบการณ์

ของตนเอง โดยไม่ต้องเรยีนรูจ้ากข้อมลูภายนอกทีม่นษุย์ส่งให้ ซึง่เป็นเทคนคิระดบัทีส่งูทีส่ดุของ AI 

ในปัจจุบันที่เป็นความสามารถในการเรียนรู้ของ AI ที่ยังไม่ถูกน�ามาใช้แพร่หลายมากนัก

เทคนคิทัง้ 3 เปรยีบเหมอืนระดบัความคดิของ AI ทีผู่พ้ฒันาสร้างให้แก่เครือ่งจกัร เริม่จากระดบัแรก 

คอื Machine Learning ทีอ่อกแบบและพฒันาได้ง่าย และในระดบัถดัมา Machine Intelligence ที่

ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการพัฒนา ส่วน Machine Consciousness ที่เป็นการพัฒนาในระดับสูงสุด

ของ AI ในปัจจบุนั ซึง่เป็นเทคนคิการพฒันาขัน้สงูสดุของการพฒันาปัญญาประดษิฐ์ในปัจจบุนัและ

ยังไม่ถูกน�ามาใช้แพร่หลายนัก

ที่มา:	 สรุปจาก	Copeland,	2016



ความสามารถของ

AI
ที่ถูกนำมาใช
ในปจจ�บัน
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ที่มา:	Ng	A.	,	n.d.

2. ความสามารถของ AI ในปัจจุบัน AI
สามารถท�างานได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานและการออกแบบของผู้พัฒนา 

เป็นหลัก โดยความสามารถหลักของ AI ในปัจจุบัน มีดังนี้

ภาพที่ 6 ความสามารถของ AI ที่ถูกน�ามาใช้ในปัจจุบัน

2.1 Machine Learning 
เป็นการท�าให้เคร่ืองสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่เราก�าหนดไว้ โดย AI สามารถเรียน

รู้และพัฒนาประสบการณ์ด้วยวิธีอัตโนมัติ ซึ่งการท�างานในรูปแบบนี้มี 2 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้

จากข้อมูลในอดีต และการพยากรณ์เพื่อแสดงผลลัพธ์ โดยขั้นตอนการเรียนรู้ของเครื่องจะเริ่มจาก

การเรยีนรูข้้อมลูในอดตีผ่านแบบจ�าลองทีก่�าหนดแล้วจงึประมวลผลข้อมลูปัจจบุนัจนกระทัง่แสดง

ผลลัพธ์ ท้ังน้ี การเตรียมการให้เครื่องเรียนรู้ข้อมูลในอดีตในจ�านวนที่เหมาะสมเป็นส่ิงส�าคัญและ

ต้องใช้เวลามากที่สุด
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการท�างานของ Machine Learning

Machine Learning มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

n การเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (Supervised Machine Learning Algorithms) การมผีูส้อน หมายถงึ  

 ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกนั้น (Training Data) ได้ถูกน�ามาแยกประเภทผลลัพธ์ด้วยการติดป้าย  

 (Label) แล้วจงึน�าข้อมลูทีต่ดิป้ายแล้วไปใช้ในการฝึกของเครือ่งทีท่�างานผ่านอลักอรทิมึส�าหรบั 

 สร้างโมเดลทีใ่ช้ในการท�านายผลลพัธ์ เมือ่ได้โมเดลทีผ่่านการฝึกแล้วกจ็ะทดลองกบัข้อมลูใหม่  

 (New Data) เพื่อให้เครื่องท�านายผ่านแบบจ�าลอง (Predictive Model) ว่าค�าตอบควรจะเป็น 

 อย่างไร

ที่มา:	Ng,	2018
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ภาพที่ 8 กระบวนการท�างานของ Supervised Machine Learning Algorithms

ภาพที่ 9 วิธีการเรียนรู้ของ Supervised Machine Learning

ที่มา:	Raschka,	Python	Machine	Learning,	2016

ที่มา:	จากการสรุปและรวบรวมข้อมูลของ	สพร.
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นอกจากการเรียนรู้แบบ Supervised Machine Learning ที่มีผู้สอนโดยปกติทั่วไปแล้ว ยังมีวิธี

การเรียนรู้แบบ Deep Learning ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนเช่นกัน แต่ Deep 

Learning มีการก�าหนดช้ันของข้อมูล (Layer) ที่แตกต่างกันเพื่อให้เครื่องสามารถเรียนรู้ข้อมูลได้ 

มากขึ้น แม่นย�าขึ้น โดยใช้เทคนิคการเพิ่มความลึกของข้อมูลที่แสดงออกมาตามจ�านวนของ 

ชั้นข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 10 วิธีการท�างานของ Machine Learning และ Deep Learning

เน่ืองจาก Deep Learning เป็นเทคนคิส�าคญัต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องเครือ่ง ดงันัน้เพือ่ให้เข้าใจ

ถึงเทคนิคดังกล่าวได้ง่ายขึ้นจึงขอยกตัวอย่างการเพิ่มล�าดับช้ันของข้อมูล จากภาพในกรณีที่เรา

ต้องการใช้ความสามารถ Face Recognition (ซึง่เป็นความสามารถของ AI รปูแบบหนึง่) หากเราใช้ 

เทคนิคการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อนเครือ่งจะสามารถแยกภาพบคุคลได้จ�ากดัเฉพาะภาพหน้าตรงเท่านัน้ 

แต่ถ้าเราต้องการให้เครื่องสามารถคัดแยกภาพใบหน้าได้หลายมุม จะต้องมีใช้เทคนิคการสอน

ด้วยการเพ่ิมช้ันของข้อมูลให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องสามารถวิเคราะห์ใบหน้าบุคคลได้จาก 

หลายมุม หรือสามารถวิเคราะห์ใบหน้าในช่วงอายุที่แตกต่างกันได้

ที่มา:	The	Computing	Center,	2018
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ภาพที่ 11 การท�างานของ Deep Learning ในการรู้จ�าภาพหน้าคน

n การเรียนรูแ้บบไม่มผีูส้อน (Unsupervised Machine Learning Algorithms) อลักอรทิมึการ 

 เรยีนรู้แบบไม่มผีูส้อนหรอืแบบไม่ถกูควบคมุ เป็นเทคนคิการเรยีนรูด้้วยข้อมลูทีไ่ม่ถกูจดัประเภท 

 หรือติดป้ายก�ากับข้อมูล การเรียนรู้ด้วยเทคนิคนี้เครื่องจะอนุมานข้อมูลที่ได้รับและท�าความ 

 เข้าใจถึงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ ดังนั้น เทคนิคนี้จึงไม่สามารถหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ แต่จะใช้วิธี 

 ส�ารวจข้อมูลและใช้การอนุมานว่าข้อมูลนั้นคืออะไร

ที่มา:	 Sachdeva,	2017
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ภาพที่ 12 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

n Semi-supervised Machine Learning Algorithm เป็นเทคนคิการเรยีนรูด้้วยอลักอรทิมึแบบกึง่ 

 ควบคุม เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised) และไม่มี 

 ผู้สอน (Unsupervised) เนื่องจากมีการใช้ทั้งข้อมูลที่มีป้ายก�ากับและไม่มีป้ายก�ากับส�าหรับ 

 การก�าหนดข้อมูลให้เครื่องเรียนรู้ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถปรับปรุงความแม่นย�าในการเรียนรู้ของ 

 เครื่องได้ดียิ่งขึ้น มักถูกน�ามาใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่มีป้ายก�ากับนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยการ 

 ฝึกสอนแบบปกติได้แต่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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ภาพที่ 13 การเรียนรู้แบบ Semi-supervised Machine Learning

n Reinforcement Machine Learning Algorithms เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริม 

 ก�าลัง โดยการก�าหนดเป้าหมายให้แก่เครื่องหรือคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า “Reinforcement  

 Signal” เพื่อให้เครื่องสร้างทางเลือกในการตัดสินใจหลายรูปแบบตามสภาวะแวดล้อมที่ 

 แตกต่างกนั หลงัจากนัน้เครือ่งจะเกบ็ข้อมลูการตดัสนิใจในแต่ละทางเลอืกเพือ่เรยีนรูผ้ลลพัธ์และ 

 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เครื่องสามารถประมวลผลเพื่อหาทางเลือกที่ม ี

 ประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ
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ภาพที่ 14 การเรียนรู้แบบ Reinforcement Machine Learning

ที่มา:	Das,	2017
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2.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) 
เป็นเทคนิคการท�าให้เครื่องท�าความเข้าใจภาษาและระดับของภาษาของมนุษย์ด้วยอัลกอริทึมที่

สามารถประมวลผลภาษาของมนษุย์ได้ อย่างไรกต็ามยงัมข้ีอจ�ากดัทีเ่ครือ่งไม่สามารถเข้าใจภาษา

มนษุย์ได้ครอบคลมุทัง้หมด เนือ่งจากความหลากหลายของโครงสร้างของแต่ละภาษา หรอืรปูแบบ

ของภาษาบางภาษาที่เป็นวลีหรือสแลง (Slang) ที่ไม่มีโครงสร้างทางภาษาที่ชัดเจน

ภาษาของมนุษย์และภาษาของคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายคลึงกัน แต่มีรูปแบบ

และโครงสร้างของภาษาที่แตกต่างกัน โดย “ภาษามนุษย์ (Language) คือ ถ้อยค�าหรือข้อความ

ที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารซ่ึงอาจมีความแตกต่างทั้งโครงสร้างและภาษาในแต่ละประเทศ  

ส่วนความหมายของ “ภาษาในทางวทิยาการคอมพวิเตอร์ หมายถงึ ภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารระหว่าง

คนกับคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�างานตามขอบเขตที่ท�าได้” 

ภาษาธรรมชาต ิหรอื Natural Language เริม่การศกึษาเพือ่น�ามาใช้ในการประมวลผลภาษามนษุย์ 

ต่อมาได้พัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP ขึ้น ด้วยอัลกอริทึมที่ช่วยให้เครื่อง

สามารถเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของภาษาที่หลากหลายได้เอง โดย NLP มีขั้นตอนการท�างาน 

5 ขั้นตอน ได้แก่ 
n การวิเคราะห์ทางองค์ประกอบของค�า (Morphological Analysis) 
n การวิเคราะห์ไวยากรณ์ของประโยคและวลีต่างๆ (Syntactic Analysis) 
n การวิเคราะห์ความหมายของค�า ด้วยการก�าหนดค่าและแยกแยะรูปประโยคและไวยากรณ์  

 (Semantic Analysis) 
n การวิเคราะห์ความหมายประโยคจากบริบท (Discourse Integration) 
n การวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายด้วยข้อมูลจากขั้นตอนที่ผ่านมา (Pragmatic Analysis)



ปจจ�บัน NLP ถูกพัฒนาเพ�่อใชงานหลายรูปแบบ โดยมีตัวอยางที่นาสนใจ ดังนี้_

n ระบบแปลภาษา (Machine Translation) เปนแอปพลิเคชันที่ใชตัวอยาง (Example-based)

 จากฐานขอมูลที่มนุษยไดแปลและเก็บรวบรวมไว รวมกับเทคนิค Machine learning โดยระบบ

 ดังกลาวเริ่มมาพรอมกับการศึกษา NLP ดวยการพัฒนารวมกันระหวางนักวิจัยดานคอมพิวเตอร

 และนักภาษาศาสตรที่พัฒนาเพิ่มเติมจากเทคนิค Rule-based
n ระบบหาขอมูล (Information retrieval) เปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีใหความชวยเหลือเราในการหาขอมูล

 ท่ีมีอยูอยางมากมายในโลกท่ีสวนใหญอยูในรูปแบบภาษาธรรมชาติไดอยางแมนยำ โดยมีข้ันตอน

 การทำงานหลัก คือ (1) การทำดัชนีขอมูล (Indexing) ดวยการกำหนดกลุมคำแทนความหมาย

 ของขอมูลนั้น และ (2) การหาขอมูลที่เกี่ยวของผานดัชนี
n ระบบแบงประเภทขอมูล (Text categorization) เปนระบบที่ชวยใหมีการจัดเก็บขอมูลอยาง

 เปนระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาขอมูล
n ระบบยอความ (Text summarization) เปนระบบที่ชวยอานและสรุปใจความสำคัญแบบยอ

 ใหเราอานกอนที่เราจะตัดสินใจเลือกอานเนื้อหาเต็มของขอมูลที่เราสนใจ
n ระบบประมวลภาษามือ (Sign language processing) คือ การนำ NLP มาประยุกตเพื่อชวย

 ผูมีปญหาดานการสื่อสาร ดวยการแปลงโครงสรางทั้งภาษาธรรมชาติ ภาษามือ และจัดการ

 การรับขอมูลภาพ
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แม้ NLP ได้ถูกน�ามาใช้งานเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ คือ NLP ยังไม่สามารถ

ประมวลผลภาษาธรรมชาตไิด้อย่างสมบรูณ์ ดงันัน้ การน�ามางานจงึเน้นการน�ามาพฒันาเป็นฟังก์ชนั

ประกอบเครือ่งมอืและเครือ่งใช้ต่างๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้มนษุย์มากกว่าการน�าไปใช้กบังาน

ที่มีผลกระทบสูง หรืองานที่ต้องอาศัยการอ้างอิง
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2.3 การวางแผน (Automated Planning, Scheduling & Optimization)
คอื การสร้างเทคนคิให้เครือ่งหรอืคอมพวิเตอร์สามารถตดัสนิใจด้วยการเลอืกล�าดบัของการกระท�า

หรอืการด�าเนนิงานท่ีมโีอกาสสงูสดุในการบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด (แตกต่างจาก Machine Learning  

 ที่เน้นการคิด) โดยการตัดสินใจเพื่อด�าเนินงานของเครื่องมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่า 

การท�างานของมนษุย์ โดย AI จะท�างานตามขัน้ตอน (Workflow) ทีเ่ราก�าหนด และจะวเิคราะห์งานที่

มคีวามซ�า้ซ้อนเพือ่ตดัสนิใจลดขัน้ตอนให้มคีวามเหมาะสม ตวัอย่างของรปูแบบ AI ทีใ่ช้ เช่น Robotic  

Process Automation (RPA) ที่ใช้พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรของหน่วยงานเช่นเดียวกับ ERP 

ของภาคเอกชน Robotic Desktop Automation (RDA) เป็นระบบผู้ช่วยงานให้แก่มนุษย์ เป็นต้น

ภาพที่ 15 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบ AI Planning

ที่มา:	Das,	2017
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2.4 การวิเคราะห์แบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
คอื เทคนคิการเลยีนแบบความสามารถในการตดัสนิใจของมนษุย์ให้แก่เครือ่งจกัรหรอืคอมพวิเตอร์ 

โดยคอมพิวเตอร์จะเลียนแบบความสามารถในการตัดสินใจที่เชี่ยวชาญอย่างมนุษย์ ระบบนี้ได้รับ

การออกแบบมาเพือ่แก้ปัญหาทีซ่บัซ้อนด้วยการพจิารณาเหตผุลผ่านองค์ความรู ้ซึง่มคีวามซบัซ้อน 

มากกว่าการให้เหตุผลด้วยการค�านวณหรือการให้เหตุผลทั่วไป และมีประโยชน์ในการรักษา 

องค์ความรูไ้ม่ให้สญูหายไปตามกาลเวลา ทัง้นี ้การพฒันาระบบจะถกูออกแบบให้มกีารตอบสนอง

และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องขจัดอคติในการตัดสินใจออกไป 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงการท�างานของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา:	จากการสรุปและรวบรวมข้อมูลของ	สพร.
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2.5 Speech Recognition
การรู้จ�าเสียงและค�าพูดเป็นความสามารถในการระบุค�าและวลีในการพูด โดยแปลงเสียงให้เป็น 

รูปแบบทีค่อมพวิเตอร์สามารถอ่านได้ โดยซอฟต์แวร์รูจ้�าเสยีงพดูขัน้พืน้ฐานนีม้คี�าศพัท์และวลทีีจ่�ากดั  

รวมทั้งไม่สามารถเข้าใจค�าแสลง (Slang) หรือสุภาษิตที่มีการส่ือความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ 

ดังนัน้ การพฒันาซอฟต์แวร์รูจ้�าเสยีงในระดบัทีส่งูขึน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้เครือ่งคอมพวิเตอร์

มีความเข้าใจถึงความซับซ้อน ระดับของภาษา และโครงสร้างของภาษามากขึ้น รวมทั้งมีความ

สามารถในการเรียบเรียงประโยคและค�าพูดที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์เพ่ิมขึ้น โดยหลักการ 

พ้ืนฐานของระบบรูจ้�าเสยีงประกอบด้วย การวเิคราะห์คลืน่เสยีง การถอดรหสัการรูจ้�า โมเดลคลืน่เสยีง  

พจนานุกรม และโมเดลไวยากรณ์ของภาษา

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการท�างานของระบบ Speech Recognition

ที่มา:	Ainsworth,	1976



Computer vision _

ถูกนำมาประยุกตและพัฒนาเปนระบบเพ่ือใชอำนวยความสะดวกใหเราหลายอยาง เชน การรูจำใบหนา 

(Face recognition) ระบบจดจำ แยกแยะ และตรวจสอบใบหนา ที่ถูกนำมาใชเปนฟงกชันปลดล็อค
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2.6 Computer Vision
คอื เทคนคิการท�าให้เครือ่งมองเหน็ภาพ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าให้เครือ่งสามารถเข้าใจโครงสร้าง

และจุดส�าคัญที่เป็นคุณลักษณะของภาพ รวมทั้งสามารถระบุและประมวลผลภาพในลักษณะที่

คล้ายคลึงกับความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ เทคนิคดังกล่าวเป็นทั้งการสร้างความฉลาด

และสัญชาตญาณทางการมองเห็นของมนุษย์ให้แก่เครื่อง 

หลักการท�างานของ Computer Vision คือ การแปลงจากภาพ (Image) เป็นแบบจ�าลอง (Model) 

ที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และเข้าใจได้ ซึ่งในทางเทคนิคนับเป็นเรื่องยากที่จะท�าให้คอมพิวเตอร์

สามารถจดจ�าและจ�าแนกรูปภาพของวัตถุต่างๆ ได้ อีกทั้งเครื่องยังต้องพิจารณาส่ิงที่เห็นและ

วิเคราะห์เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการท�างานของ Computer Vision

ที่มา:	Ciric,	et	al.,	2016
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2.7 หุ่นยนต์ (Robotics)
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่ต้องน�าหลักวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ร่วมกันเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีรูปร่างและเคล่ือนไหว 

แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หุ่นยนต์”

ลักษณะการใช้งานหุ่นยนต์
n หุ่นยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อท�างานในด้านต่างๆ  

 โดยไม่ค�านึงถึงรูปร่างที่ต้องเหมือนมนุษย์ แต่พัฒนาเพื่อให้เหมาะแก่การท�างานเฉพาะด้าน  

 ได้แก่ หุ่นยนต์ด้านการบินและอวกาศ หุ่นยนต์ด้านการรับมือกับภัยพิบัติ หุ่นยนต์ด้านการ 

 ศกึษา หุน่ยนต์เพือ่ความบนัเทงิ (ทีพ่ฒันาขึน้เฉพาะในอตุสาหกรรมภาพยนตร์หรอืความบนัเทงิ 

 ส่วนบุคคล) หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ หุ่นยนต์ด้านการทหาร  

 หุ่นยนต์ต้นแบบที่พัฒนาใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ท�างานใต้น�้า
n หุ่นยนต์ที่สนองต่อความต้องการและอ�านวยความสะดวกแก่มนุษย์ เป็นหุ่นยนต์ที่มีการ 

 เคลื่อนไหวหรือมีฟังก์ชันที่เลียนแบบมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น หุ่นยนต์เพื่อสันทนาการ  

 หุน่ยนต์สตัว์เลีย้ง หุน่ยนต์ดดูฝุน่ หุน่ยนต์ตวัแทนมนษุย์ (Telepresence) หุน่ยนต์ขนส่ง เป็นต้น
n หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ได้แก่ หุ่นยนต์สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอวัยวะหรือเพิ่มความสามารถ 

 ให้แก่ผูพ้กิาร เชน่ แขนเทยีมกล ขาเทยีมกล เปน็ต้น ทัง้นี ้ปัจจุบนัยงัมีการพฒันาชดุเกราะเพือ่ 

 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่มนุษย์ด้วย
n หุ่นยนต์ไร้คนขับทางอากาศ (Drone) นับเป็นหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ 

 ทั่วไป สามารถใช้ท�างานแทนมนุษย์ได้หลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพมุมสูง การตรวจสอบสิ่ง 

 ผดิปกตทิางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น นอกจากนีย้งัใช้ในการสนัทนาการส่วนบคุคลด้วย
n หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoids) ที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์ที่สุด สามารถ 

 แสดงออกทางอารมณ์ได้ทางใบหน้า พดูคยุโต้ตอบได้เหมอืนมนษุย์ และอาจมกีารพฒันาความ 

 สามารถพิเศษบางอย่างให้ เช่น การวาดภาพ เป็นต้น
n รถยนต์ไร้คนขับ เป็นรถยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถขับเคล่ือนได้เองอัตโนมัติ ปัจจุบันเริ่ม 

 มีการน�ามาใช้งานแล้ว แต่ยังมีปัญหาและข้อโต้แย้งด้านจริยธรรมรวมทั้งยังไม่มีกฎหมาย 

 ควบคุมดูแลอย่างชัดเจน
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อย่างไรกต็าม เราสามารถจัดกลุม่เทคนคิของการประยกุต์ใช้ AI ได้หลากหลายรปูแบบ โดยมพีืน้ฐาน

เทคนิคที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งการจัดกลุ่มประเภทหรือแบ่งเทคนิค AI ออกในรูปแบบต่างๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของ สพร. อาจขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหา รูปแบบการน�าเสนอ หรือกลุ่มผู้อ่าน

เป็นหลกักไ็ด้ ในทีน่ีข้อน�าเสนอการจดักลุม่เทคนคิของ AI ตามมมุมองของเทคโนโลย ี(Technology 

Lens: AI Techniques) ทีจ่ะท�าให้เราสามารถมองและท�าความเข้าใจได้ง่ายขึน้หากเราต้องการน�า 

AI ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ 

ภาพที่ 19 การแบ่งเทคนิค AI ตามมุมมองของเทคโนโลยี (Technology Lens: AI Techniques)

ปรับปรุงจาก	Rao,	2018



โดยสรุปแลวความสามารถและเทคนิคของ AI_

ในรูปแบบตางๆ ท่ีนำเสนอไปน้ัน เปนเทคนิคพ้ืนฐานท่ีเราสามารถพบเห็นไดเปนประจำ ท้ังท่ีเราพบเห็น

แลวรับรูวาเปน AI และแบบที่เราอาจมีโอกาสสัมผัสหรือใชงานอยูบอยๆ แตเราอาจไมทราบวาเปน AI 

เนื่องจากบางเทคนิคเปนเพียงเทคนิคหรือฟงกชันที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกระบบหรือเทคโนโลยี

ตางๆ
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โดยการแบ่งเทคนิค AI ตามมุมมองของเทคโนโลยีสามารถแบ่งเทคนิค AI ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
n Sensory Layer เป็นกลุม่ของเทคนคิ AI ทีม่กีารรบัข้อมลูจากสิง่แวดล้อมหรอืในจดุต่างๆ ทีเ่รา 

 ก�าหนด ซ่ึงเป็นการท�าให้ AI มีประสาทรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสามารถแสดงออกตาม Sensory  

 Feeling ได้เมือ่ถกูกระตุน้จากสิง่เร้าทีร่บัรูเ้ข้ามา เช่น ภาพ เสยีง ค�าพดู การมองเหน็ของเครือ่ง  

 อุณหภูมิ เป็นต้น
n Behavior Layer เป็นกลุม่เทคนคิทีเ่น้นการสร้างและพฒันาพฤตกิรรมของ AI ให้เหมอืนมนษุย์  

 เช่น การจัดการเอกสารแบบซ�้าๆ ของ RPA การผลิตเชิงอุตสาหกรรมของหุ่นยนต์ เป็นต้น
n Cognitive Layer เป็นกลุม่เทคนคิทีเ่น้นการท�างานเกีย่วกบักระบวนการทางความคดิและความ 

 เข้าใจข้อมูล เพื่อท�าให้ AI สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และตัดสินใจด�าเนินการต่อ หรือเป็น 

 ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในขั้นต่อไปได้

3. แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น AI
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมและการด�าเนินชีวิตของมนุษย์มาโดย

ตลอด เทคโนโลยีปัจจุบันย่อมมีความสามารถเหนือกว่าเทคโนโลยีในอดีต เช่นเดียวกับการพัฒนา 

AI ในปัจจุบันที่ได้ข้ามขีดจ�ากัดของ AI ในอดีตไปแล้ว ดังนั้น AI ในปัจจุบันจึงมีความสามารถ

เพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากการศึกษาและรวบรวม

ความสามารถของ AI ทั้งในส่วนที่ท�างานด้วยระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ พบว่าสามารถเรา

สามารถน�า AI มาใช้งานได้หลายประเภทมากขึ้น โดยมีตัวอย่างการใช้งานตามความสามารถของ 

AI ดังรูปที่ 20
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างวิธีการน�า AI มาใช้งานตามความสามารถของ AI

หากเราต้องการรูห้รอืสงสยัว่าแล้วสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเรา ทัง้เทคโนโลย ีนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ หรอือปุกรณ์

ดิจิทัลที่อยู่รอบตัวเราเป็น AI หรือไม่ เราสามารถใช้ผังการวิเคราะห์ AI ด้านล่างเพื่อประเมินในเบื้องต้น

ที่มา:	 จากการสรุปและรวบรวมข้อมูลของ	สพร.
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ภาพที่ 21 ผังวิเคราะห์ AI

หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ผังนี้วิเคราะห์ได้เช่นกันว่าบริการสาธารณะท่ีให้บริการในรูปแบบดิจิทัลของ

หน่วยงาน หรือระบบบริการกลางของรัฐบางระบบ หรือรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อ

ประชาชน อาจเป็น AI หรือใกล้เคียงกับความเป็น AI หรือไม่ นอกจากนี้ ผังวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีประโยชน์

ในแง่ของการวเิคราะห์ว่าบรกิารหรอืโครงการทีห่น่วยงานก�าลงัพฒันามคีวามเป็น AI หรอืไม่ ซ่ึงจะมปีระโยชน์ 

ต่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์และขอบเขตของแผนงานหรือโครงการให้มีความเหมาะสมต่อรูปแบบ 

การด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น

ที่มา:	 จากการสรุปและรวบรวมข้อมูลของ	สพร.
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4. ประโยชน์ของ AI ส�าหรับภาครัฐ
หากพจิารณาถงึการน�า AI มาใช้แก้ปัญหาการบรหิารงานและบรกิารภาครฐัเป็นหลกั สามารถสรปุ

ประโยชน์ได้ ดังนี้

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เป็นแนวทางบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน ค�านึง

ถึงการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การท�างานภาครัฐ หากภาครัฐสามารถ

น�า AI มาใช้ทดแทนการท�างานและการให้บริการของภาครัฐได้ก็จะช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงให้

แก่ท�างานของรัฐไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งหากน�า AI มาใช้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐได้

หลายประการ ดังนี้
n การให้บรกิารสาธารณะทีม่คุีณภาพ เนือ่งจาก AI สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเรว็ ประมวลผล 

 ได้อย่างแม่นย�า และสามารถท�างานได้ตลอดเวลา ดังนั้น บริการสาธารณะที่ประมวลผล 

 การท�างานและให้บรกิารด้วย AI จงึสามารถให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ ทกุที ่และทกุเวลา ตลอดจน  

 AI ยังเพิ่มความแม่นย�าในการท�างานและลดข้อผิดพลาดจากการท�างานได้อีกด้วย
n ช่วยแก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อนในการท�างานและลดการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์  

 (Centralized) ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การพิจารณาอนุมัติตามล�าดับขั้น การพิจารณาที่ 

 ซ�า้ซ้อนของหน่วยงานที่มีอ�านาจในการพิจารณาหลายหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งการน�า AI มาใช้ 

 จะช่วยเพ่ิมอสิระในการท�างานและการให้บรกิารของจดุให้บรกิาร ส่วนราชการในระดบัภมูภิาค  

 และหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยจะช่วยในการวิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ 

 ด�าเนินการได้ในแบบเดียวกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่งผลให้การท�างานโดยรวมใช้เวลา 

 น้อยลง ดังนั้น การท�างานและการให้บริการจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
n สร้างมาตรฐานให้แก่การท�างานของภาครัฐ ปัจจุบันการท�างานและการให้บริการของ 

 ภาครัฐยงัต้องอาศยัการให้วจิารณญาณของเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจในการด�าเนนิการเรือ่งนัน้ๆ ซึง่ 

 ก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัในการให้บรกิาร สาเหตอุาจเกดิจากประสบการณ์ 

 และวุฒิภาวะที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้การตัดสินใจด�าเนินการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกันตาม 

 ไปด้วย ดังนั้น หากน�า AI จึงสามารถช่วยสร้างมาตรฐานในการท�างานและการให้บริการของ 

 ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
n สามารถวัดผลการท�างานและการให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมและแม่นย�า เนื่องจาก 

 การท�างานด้วย AI เป็นการท�างานบนพื้นฐานของข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นข้อมูลการ 

 ท�างานและการให้บรกิารทกุอย่างจะถกูเกบ็ไว้ทัง้หมด (Log File) ซึง่จะช่วยให้การตดิตามและ 

 การประเมินผลการท�างานในแต่ละด้านเป็นไปได้โดยง่ายบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง  

 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้แก่การท�างานของรัฐทั้งระบบ ตลอดจนสามารถน�าข้อมูล 
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 ดังกล่าวมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนก็สามารถท�าได้ง่าย 

 และแม่นย�า โดยที่ไม่ต้องอาศัยการสอบถามหลายขั้นตอนแบบในอดีต
n ช่วยแก้ไขปัญหาการท�างานและการให้บรกิารของภาครฐัได้อย่างตรงจดุ เนื่องจาก AI จะ 

 ค่อยๆ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลการท�างานจาก 

 ภาครัฐและการขอรับบริการของประชาชน เมื่อ AI เรียนรู้มากขึ้นก็จะสามารถวิเคราะห์และ 

 ตัดสินใจได้อย่างแม่นย�าและตรงความต้องการของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้  

 ยังสามารถแก้ปัญหาการบริการทรัพยากรของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย เช่น  

 การบริหารบุคลากรภาครัฐที่สามารถออกแบบการพัฒนาบุคคลได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ 

 ความต้องการของบุคลากร การบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพและเตือนให้ส่ังสินค้าเข้าเมื่อมี 

 จ�านวนคงเหลือน้อย เป็นต้น
n ช่วยแก้ไขปัญหาช่วยแก้ปัญหาการทจุรติในภาครฐั การน�า AI มาใช้ส�าหรับงานภาครัฐมี 

 ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานตามที่ได้กล่าวข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ 

 การท�างานภาครัฐในรูปแบบเดิมที่มีระบบการท�างานโดยอาศัยคนเป็นหลัก รวมทั้งยังส่งผล 

 ต่อความน่าเช่ือถือและความเชื่อมั่นต่อการท�างานของภาครัฐทั้งระบบซึ่งเป็นผลดีต่อปัญหา 

 การทจุรติของภาครฐัในปัจจบุนั เนือ่งจากงานภาครฐัจะมมีาตรฐานทีด่แีละสามารถตรวจสอบ 

 ได้ทั้งกระบวนการ

4.2 ลดการใช้ทรัพยากร
ทรพัยากรในทีน่ีม้คีวามหมายใกล้เคยีงกบัความหมายของทรพัยากรการผลติในทางเศรษฐศาสตร์ 2 

หากวเิคราะห์เฉพาะทรพัยากรของภาครฐัทีส่ามารถลดการใช้ทรพัยากรได้ คอื แรงงาน งบประมาณ 

และการประหยัดเวลา ซึ่ง AI สามารถก่อให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรของภาครัฐได้ ดังนี้
n ลดการใช้ก�าลงัคนของภาครฐั เนือ่งจาก AI สามารถท�างานทีม่กีระบวนการชดัเจนได้อย่างรวดเรว็  

 เนื่องจากมีการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถท�างานได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที ่

 มนษุย์พกัผ่อน ซึง่ตรงกบัแนวโน้มการให้บรกิารสาธารณะของรฐัทีม่เีป้าหมายในการให้บรกิาร 

 แก่ประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา

2 ทรัพยากรการผลิต (Productive resource) ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ที่ดิน (Land) แรงงาน (Labour)  

 ทุน (Capital) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
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n ลดการใช้งบประมาณ ในการน�า AI มาใช้ในครั้งแรกย่อมมีการลงทุนและใช้งบประมาณเปน็ 

 จ�านวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของภาครัฐ ซึ่งการน�า AI มาใช้จ�าเป็น 

 ต้องมีการลงทุนใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การลงทุนในฮาร์ดแวร์ การลงทุนในซอฟท์แวร์ และการ 

 ลงทุนในการจัดเตรียมองค์ความรู้ให้ AI เนื่องจาก AI ต้องการการเรียนรู้ข้อมูลของมนุษย์เพื่อ 

 ใช้สร้างรูปแบบในการตัดสินใจที่แม่นย�า

 อย่างไรกต็าม เมือ่มกีารน�า AI มาใช้กบังานของภาครฐัในระยะหนึง่ เมือ่เราเปรยีบเทยีบต้นทนุ 

 ของการท�างานแบบเก่ากับการท�างานแบบใหม่โดยใช้ AI ก็จะทราบจุดคุ้มทุน (Breakeven  

 Point) 3 ของงานภาครัฐ ซึ่งการท�างานหลังจากนี้ของ AI จะเปรียบเหมือนการท�าก�าไรของ 

 ภาคเอกชน
n ลดการใช้เวลาในการท�างาน หากต้องปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนเดิมซ�้าๆ เราสามารถปฏิเสธได ้

 ยากว่าการท�างานของมนุษย์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการท�างานของเครื่องจักรอย่าง AI  

 เนือ่งจากเครือ่งจกัรไม่เหนือ่ย ไม่เมือ่ยล้า และไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาพกัผ่อน ข้อผดิพลาดทีเ่กดิ 

 ขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย อีกครั้งเครื่องจักรยังสามารถท�างานได้ตลอด 

 เวลาซ่ึงจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้แก่การท�างานของภาครฐัตามความคาดหวงัของประชาชน 

 ได้เป็นอย่างดี 

4.3 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ผลิตภาพ คือ ประสิทธิภาพของการผลิตที่ก่อผลผลิตมีปริมาณ คุณภาพ หรือมูลค่าที่สูงขึ้น โดย 

Accenture ได้คาดการณ์ว่าในปี 2035 AI จะสามารถเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน (Boost Labour 

Productivity) ได้ 11% ส�าหรับสเปน และ 37% ส�าหรับสวีเดน ซึ่งตัวเลขที่แตกต่างกันของทั้งสอง 

ประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศนั้นๆ ดังน้ัน การเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐจึงหมายถึงการยกระดับการท�างานของภาครัฐ

ให้ดยีิง่ขึน้ ทัง้การลดระยะเวลาในการท�างานและการให้บรกิารอย่างโปร่งใสตามความต้องการของ

ประชาชนเช่นเดยีวกบัการท�างานและการให้บรกิารของภาคเอกชน เมือ่เปรยีบเทยีบการใช้ทรพัยากร

การให้บรกิารในรปูแบบเดมิและการพฒันาบรกิารโดยใช้ AI แล้ว จะเหน็ได้ว่าในระยะเวลาเท่าเดมิ 

การบรกิารโดยใช้ AI ใช้คนลดลงแต่สามารถให้บรกิารประชาชนผูร้บับรกิารได้เพิม่ขึน้ โดยในภาพรวม 

ของประเทศจะสามารถส่งเสรมิให้เศรษฐกจิของประเทศดขีึน้ มกีารลงทนุเพิม่ขึน้เนือ่งจากนกัลงทนุ

ได้รับการอ�านวยความสะดวกจากภาครัฐ และท้ายที่สุดจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศพัฒนาอย่าง

เหมาะสมและยั่งยืน

3 ในการค�านวณจุดคุ้มทุนของการน�า AI มาท�างานทดแทนแรงงานในภาครัฐอาจใช้เวลาหลายปี และปัจจุบันยัง 

 ไม่มแีนวทางการค�านวณการน�า AI มาใช้ทดแทนแรงงานภาครัฐทีช่ดัเจน เนือ่งจากบรบิทของภาครฐัแต่ละประเทศ 

 มีความแตกต่างกัน
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4.4 เพิ่มคุณภาพชีวิต
นอกจากภาครัฐทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดทรพัยากร และเพิม่ผลติ

ภาพให้แก่งานของภาครัฐดังที่กล่าวไว้แล้ว AI ยังส่งผลถึงต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การท�างานและการให้บรกิารของภาครฐั เนือ่งจากประชาชนเป็นผูร้บับรกิารและสวสัดกิารโดยตรง

จากภาครัฐ ในข้อนี้จึงเน้นถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่ดีขึ้น ดังนี้
n คณุภาพชวีติของบคุลากรภาครฐัดขีึน้ การท�างานและการให้บริการของภาครัฐจ�าเป็นต้อง 

 ให้บริการในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ไม่มีข้อยกเว้นแม้ในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงหรืออันตรายจาก 

 การท�างาน เช่น พืน้ทีท่ีม่กีารแพร่กระจายของมลพษิทีส่งูในเขตอตุสาหกรรม พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 

 ต่อการถูกโจมตี ความเสี่ยงในการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรภาครัฐที่ท�างานใน 

 ส�านักงาน เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว AI สามารถท�างานและให้บริการแทนบุคลากรภาครัฐ 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
n คณุภาพชวีติของประชาชนดขีึน้ จากการทีภ่าครฐัน�า AI มาใช้ในการให้บรกิารสาธารณะแก่ 

 ประชาชน ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้ทกุที ่ทกุเวลา ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเดนิทาง 

 ไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือรอเข้าคิวขอรับบริการ โดยอาจ 

 ต้องลางานหรือต้องทิ้งเด็กหรือผู้สูงอายุไว้ที่บ้าน 



บทที่ 2
ทิศทำง AI
ของโลก



สหภาพยุโรป

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

อิตาลี

ประเทศ ธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

ยุโรป

เดนมารก

ฟ�นแลนด

กลุมสแกนดิเนเว�ย

ภาครัฐ ว�จัยและพัฒนา จร�ยธรรม ทักษะ

สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา

เม็กซิโก

อเมร�กาเหนือและอเมร�กาใต

จีน

ญี่ปุน

เอเชีย

อาหรับเอมิเรตส

กลุมตะวันออกกลาง

สิงคโปร

อาเซียน
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บทสรุป : บทที่ 2
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บทสรุป : บทที่ 2

กลุ่มสหภาพยุโรป (European Union)

กลุ่มสแกนดิเนเวีย (Scandinavia)

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้วางเป้าหมายเป็นผู ้น�า

ระดับโลกด้าน AI โดยการน�า AI มาใช้เป็นกลยุทธ์ใน 

การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ร่วมกบัภาคเอกชน  

ที่ครอบคลุมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

และเอกชน ตลอดจนได้มีการเปิดตัวศูนย์จริยธรรมและ

นวัตกรรมด้านข้อมูลขึ้นในปี 2018

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic 
of Germany)
คณะรัฐมนตรีของเยอรมนีได้ประกาศกลยุทธ์ด้าน AI 

ระยะสั้น ภายใต้แนวคิด “AI made in Germany” 

ที่ต ้องการให้เทคโนโลยี AI ที่ผลิตในเยอรมนีเป็น

เครื่องหมายคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมี

กลยทุธ์ เช่น การส่งเสริมด้านการวจิยั การพฒันาบริการ

ภาครัฐ และการพัฒนาจริยธรรมด้าน AI

ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) 
เดนมาร์กไม่มีการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนา AI 

เป็นการเฉพาะ แต่ได้มีการตั้งเป้าหมายในการสร้างให้

เดนมาร์กเป็นผู้น�าการปฏิวัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย

มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนภาคธุรกิจ และพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland) 

รัฐบาลฟินแลนด์ได้เริ่มต้นการจัดท�ากลยุทธ์ด ้วย 

การศึกษาแนวทางการประยกุต์ใช้ AI โดยมรีายงานส�าคัญ 

จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ “Age of Artificial Intelligence” 

ที่ส�ารวจจุดแข็งและจุดอ่อนของฟินแลนด์ในด้าน AI 

และ “Work in the Age of Artificial Intelligence” 

ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในด้านผลกระทบต่อตลาด

แรงงานในอนาคต
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กลุ่มทวีปอเมริกา (North and South America)

กลุ่มตะวันออกกลาง (Middle East)

สหรัฐอเมริกา (United States of America)
รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการด้านปัญญาประดิษฐ์

เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  AI 

และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล  

ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ 

ยงัมุ่งเน้นการขจดัอุปสรรคด้านกฎระเบยีบในการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมเพื่อให ้ภาคเอกชนสามารถสร ้างสรรค ์

นวัตกรรม AI ได้มีประสิทธิภาพ

สหพันธรัฐแคนาดา (Canadian Confederation) 
แคนาดาเป็นประเทศแรกที่ประกาศกลยุทธ์ AI ระดับ

ชาต ิ“Pan-Canadian” ทีเ่ป็นแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ปี ทีเ่น้น 

การวิจัยและพัฒนาความสามารถพิเศษของ AI โดยมี 

CIFAR (Canadian Institute for Advance Research) 

ท�าหน้าทีต่รวจสอบนโยบายและผลกระทบทางจรยิธรรม

ของ AI

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) 

รัฐบาล UAE เปิดตัวกลยุทธ์ AI ในเดือนตุลาคม 2017 

โดยเป็นประเทศแรกในกลุ่มตะวันออกกลางที่พัฒนา

กลยทุธ์ AI และเป็นประเทศแรกของโลกทีม่กีารสถาปนา 

“กระทรวงปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา

ของแผน “UAE Centennial 2071” ทีม่เีป้าหมายหลกัใน

การใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล
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กลุ่มเอเชีย (Asia)

กลุ่มอาเซียน (ASEAN Community)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(People’s Republic of China) 
จีนประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าของโลกด้าน AI 

ผ่านแผน “Next Generation AI Development” เมื่อ

กรกฎาคม 2017 โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมกลยุทธ์ 

AI ทั้งหมดของประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและ

พฒันาอตุสาหกรรม พฒันาความสามารถด้านการศึกษา 

และทักษะที่ส�าคัญ และการก�าหนดมาตรฐานและ 

กฎระเบียบรวมทั้งทางจริยธรรมและความปลอดภัย

ญี่ปุ่น (Japan) 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สองของโลกในการพัฒนากลยุทธ์

ด ้าน AI ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของนายกรัฐมนตรี 

ชินโซ อาเบะ ในการเจรจาสาธารณะ ด้วยการจัดตั้ง

สภายุทธศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี AI ที่มีวัตถุประสงค์

ในการพัฒนาการวิจัยและแผนงานส�าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม AI โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา 

ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
AI Singapore เป็นโครงการระดับประเทศที่เริ่มต้นใน

เดือนพฤษภาคม 2017 โดยมีระยะเวลาการด�าเนิน

โครงการ 5 ปี เพ่ือปรับปรุงขีดความสามารถของ AI 

ในสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในคลื่นลูกใหม่

ของการวิจัย AI จัดการกับความท้าทายทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่ส�าคัญ และขยายการยอมรับและการใช้ AI 

ในภาคอุตสาหกรรม
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หลักการและจริยธรรมในการพัฒนา AI

“Asilomar AI Principles” ซึ่งเกิดขึ้นจากการหารือตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มนักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย 

นักจริยศาสตร์ และนักปรัชญา ประกอบไปด้วยหลักการ 3 ประเด็น ได้แก่

ยกตัวอย่างเช่น 
n จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 

 ควรเป็นไปเพื่อสร้าง AI ที ่

 ก่อให้เกิดประโยชน์
n นักวจิยัและผูอ้อกนโยบาย 

 ควรท�างานร่วมกัน
n นักวิจัยและนักพัฒนา AI  

 ควรมีความไว้ใจ และ 

 ความโปร่งใสในการ 

 ท�างานร่วมกัน

ยกตัวอย่างเช่น 
n ระบบ AI ต้องปลอดภัย 

 ตลอดอายุการใช้งาน
n การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ของ AI ไม่ควรละเมิดสิทธิ 

 เสรีภาพของบุคคลนั้น
n ควรหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 

 ด้านการพัฒนาอาวุธ 

 อัตโนมัติ

ยกตัวอย่างเช่น 
n AI ที่สามารถพัฒนา

 ตัวเองได้ ควรอยู่ภายใต้

 การควบคุมอย่างใกล้ชิด
n ควรมีการระบุและ

 ออกมาตรการรับมือ

 ผลกระทบและความเสี่ยง

 อันเกิดจากการใช้ AI

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้

ประกาศ “Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI” เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมให้ยุโรปมีการพัฒนา 

AI ที่มีความก้าวหน้า มีจริยธรรม

และ ปลอดภัย โดยการสร้าง “AI 

ที่เช่ือถือได้” (Trustworthy AI) มี

ประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้
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บทที่ 2 : ทิศทาง AI ของโลก

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนมีคุณภาพดีขึ้น เราจึงได้เห็นต่างประเทศ

คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความ

กินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน และเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบในเวทีโลกให้แก่ประเทศ โดยไม่เฉพาะ

แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่ประเทศที่มีขนาดเล็ก

หรอืประเทศทีก่�าลงัพฒันากต่็างพยายามหาแนวทางในการสร้างความได้เปรยีบให้แก่ประเทศของ

ตนด้วยเทคโนโลยีเช่นกัน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถหลากหลายอย่าง AI จึงถูกน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ที่รัฐน�ามาใช้แก้

ปัญหาให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ และน�ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศอีกหลาย

ด้าน ซึ่งข้ึนอยู่กับแนวคิดสร้างสรรค์ในการน�า AI มาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ดังนั้น AI จึงนับ

เป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือทางเลือกเพื่อใช้เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

สนับสนุนการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล และยกระดับการท�างานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตลอดจนเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ



Artificial Intelligence Strategies

2017 2018

March:
Pan
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AI Strategy

May:
AI

Singapore
Announced

October: 
AI

Strategy
2031

December: 
Finland’s

AI
Strategy

January: 
Budget
for AI

Taiwan

March:
AI at 

the Service
of Citizens

April:
First

Workshop
for Strategy

April:
UK AI
Sector
Deal

May:
White House 

Summit
on AI

May: 
Sweden’s 

AI
Strategy

June:
Towards an
AI Strategy
in Mexico

Fall 2018:
EU’s
AI

Strategy

March:
AI

Technology
Strategy

July:
Next

Generation
AI Plan

December:
Three-Year

Action
Plan

January:
Blockchain

and AI
Task Force

January:
Strategy

for Digital
Growth

March:
France’s

AI
Strategy

April:
Communication

on
AI

May:
Australian

Budget

May:
AI

R&D
Strategy

June: 
National
Strategy

for AI

Fall 2018: 
Germany’s

AI
Strategy
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ที่มา:	 Dutton,	2018

ภาพที่ 22 ภาพรวมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้าน AI ของต่างประเทศ
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้าน AI พบว่าหลายประเทศให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี AI 

และได้วางนโยบายการน�า AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในรูปแบบกลยุทธ์เฉพาะ

ด้าน AI จากรูปจะเห็นได้ว่าประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการน�า AI มาใช้เป็นกลยุทธ์ส่วนใหญ่เป็น

ประเทศผู้น�าของโลกด้านเศรษฐกิจและประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีแคนาดาเป็นประเทศแรกที่มี

การวางกลยุทธ์ด้าน AI ในเดือนมีนาคม 2017 ไล่เรียงกันมากับจีนและสิงคโปร์เป็นประเทศแรกใน

อาเซียนที่ให้ความสนใจและมีการวางกลยุทธ์ด้าน AI ในล�าดับต้นๆ (ล�าดับที่ 3) ทั้งนี้ ในการจัดท�า

กลยทุธ์ด้าน AI ของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะมกีารก�าหนดกลยทุธ์แต่ละด้านเพือ่สนบัสนนุการน�า

เทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งจากการทบทวนกลยุทธ์ด้าน AI ของแต่ละประเทศพบว่ามีปัจจัยสนับสนุน

ร่วมในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้าน AI ของแต่ละประเทศ ดังนี้
n งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ
n ขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะพิเศษด้าน AI 
n การส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่สายงาน AI
n การพัฒนาอุตสาหกรรม AI ของภาครัฐและภาคเอกชน
n การก�าหนดจริยธรรมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI
n โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและข้อมูลที่เป็นดิจิทัล และ
n ความพร้อมของภาครัฐในการน�า AI มาใช้

แนวคดิการทบทวนกลยทุธ์ด้าน AI ของต่างประเทศจะคดัเลอืกจากกลุม่ประเทศผูน้�าขนาดใหญ่ทีม่ี

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนระดบัสงู เช่น กลุม่สหภาพยโุรป 

กลุ่มสแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ

ผู้น�าขนาดใหญ่ของโลกแต่ก็มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้าน AI และมีการน�าไปใช้ประโยชน์แล้ว เช่น 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก เป็นต้น ทั้งนี้ ในการน�าเสนอกลยุทธ์ด้าน AI ของแต่ละประเทศ 

จะน�าเสนอตามพืน้ทีใ่นแต่ละทวปี หรอืตามลกัษณะทางภมูศิาสตร์เพือ่ให้เหน็ถงึภาพรวมของแต่ละ

ทวีปทั่วโลก ดังนี้

กลุ่มสหภาพยุโรป (European Union)
สหภาพยุโรปหรือ EU และประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้

เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดย EU ได้มีการรวบรวมความก้าวหน้าในการด�าเนินการด้าน AI ที่ได้

มีการจัดท�ากลยุทธ์ของสหภาพยุโรปที่มีกิจกรรมการด�าเนินงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่

การรวบรวมกิจกรรมความก้าวหน้าในระดับนานาชาติ การหาพันธมิตร การรวบรวมสมาชิก และ

การจัดตั้งสภาด้าน AI ที่มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 23 แนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้าน AI ของยุโรป

ที่มา:	 European	Commission,	2019



A Timeline for Europ’s AI Strategy

• Commission adopts the Communication
  on Artificial Intelligence
•  Starts a pilot project on explainable AI

Spring 2018 End of 2018 End of 2020 Beyond 2020Mid - 2019

• Commission publishes a report on the 
 implications for and potential gaps in the
 liability and safety frameworks for AI

• Commission creates and operates the
 european AI Alliance
• Develops a plan on AI with member states
• Drafts AI ethics guidelines for member states

• Commission increases its investment in AI from
 €500 million in 2017 to €1.5 billion in 2020
• Develops an “AI-on-demand platform” to
 encourage uptake of AI by private sector

• Commission strengthens its AI research
 centers, supports digital skills, and
 creates a center for data sharing
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ภาพที่ 24 การพัฒนากลยุทธ์ด้าน AI ของยุโรป

ที่มา:	 Dutton,	2018

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission)
ปี 2018 คณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรปต้องการน�า AI มาใช้เพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารจงึได้เริม่

โครงการน�าร่อง “Explainable AI: XAI” รวมทั้งได้เริ่มพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์

ร่วมกับพันธมิตรปัญญาประดิษฐ์แห่งสหภาพยุโรป โดยได้ร่างแนวทางจริยธรรมส�าหรับปัญญา

ประดิษฐ์ และในปี 2019 ได้มีการจัดท�ากลยุทธ์ด้าน AI โดยมีแผนงานการพัฒนากลยุทธ์ ดังนี้

ในเดือนเมษายน 2018 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้วางแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์ด้าน AI 

โดยได้วางเป้าหมายส�าคัญ 3 ด้าน คือ

1. เพิม่ขดีความสามารถด้านเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมของสหภาพยโุรปด้วยความร่วมมอืจาก

 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

2. เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัต่อการเปลีย่นแปลงจาก AI ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมให้แก่ 

 สหภาพยุโรป และ 

3. จัดท�ากรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เหมาะสมส�าหรับ AI
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สหภาพยุโรปวางแผนเพิ่มการลงทุนด้าน AI จาก 500 ล้านยูโร ในปี 2017 เป็น 1.5 พันล้านยูโร 

ในปี 2020 เพื่อน�า AI มาใช้แก้ไขปัญหาในด้านส�าคัญ และสร้างผลกระทบด้าน AI ในเชิงบวกต่อ

สหภาพยุโรป 

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
รัฐบาลสหราชอาณาจกัรได้วางเป้าหมายเป็นผูน้�าระดบัโลกด้าน AI โดยการน�า AI มาใช้เป็นกลยทุธ์

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ร่วมกับภาคเอกชน ที่ครอบคลุมการส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันสหราชอาณาจักรได้รับเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนา AI จาก 

ภาคเอกชนมากกว่า 300 ล้านปอนด์จากองค์กรด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

การพัฒนา Alan Turing Institute การสร้างความร่วมมือด้าน AI ภายใต้ชื่อ “Turing Fellowships” 

เป็นต้น ตลอดจนได้มีการเปิดตัวศูนย์จริยธรรมและนวัตกรรมด้านข้อมูลขึ้น ในปี 2018 ซึ่งเป็น

โครงการส�าคัญของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศเป็นผู้น�าด้านการก�ากับดูแลจริยธรรมด้าน 

AI ของโลก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)
คณะรัฐมนตรีของเยอรมนีได้ประกาศกลยุทธ์ด้าน AI ระยะส้ัน ภายใต้แนวคิด “AI made in 

Germany” ทีต้่องการให้เทคโนโลย ีAI ทีผ่ลติในเยอรมนเีป็นเครือ่งหมายคณุภาพทีไ่ด้รบัการยอมรบั

ทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
n ส่งเสริมงานวิจัยด้าน AI ของประเทศและสหภาพยุโรปให้มีการน�าผลงานวิจัยไปใช้ใน 

 ภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน AI
n จัดตั้งศูนย์วิจัยด้าน AI เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและฝรั่งเศส
n ส่งเสริมการระดมทุนในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start-up
n ส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถด้าน AI (Talent) จากทั่วโลก
n น�า AI มาใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
n ส่งเสริมการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรมและมีความโปร่งใส 

รัฐบาลเยอรมันได้ร่วมกับนักวิชาการและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อน�าเทคโนโลยี AI 

มาใช้ส่งเสริมภาคการส่งออก นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อท�าการศึกษาถึงผลกระทบ

ของ AI ต่อสังคม โดยให้รายงานผลการศึกษาในปี 2020
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สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
รฐับาลอติาลไีด้จดัท�ารายงาน (Whitepaper) เพือ่ศกึษาวธิกีารน�า AI มาใช้ในการพฒันาการบรหิาร

งานและการบริการสาธารณะ เพือ่บรูณาการการท�างานของภาครฐั รวมทัง้มกีารศกึษาด้านจรยิธรรม

และความพร้อมของบคุลากรทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล รวมทัง้มกีารสร้างศนูย์วจิยั AI 

และศูนย์สร้างความสามารถแห่งชาติเพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ส�าหรับบุคลากรภาครัฐ

ในขณะเดียวกันกลุ่มมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยในอิตาลีก็ได้รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 

CINI-AIIS ซึง่เป็นห้องปฏบิตักิารแห่งชาตด้ิาน AI โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างการวจิยัพืน้ฐาน

และการวิจยัประยกุต์ในด้าน AI เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมของประเทศด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยสู่ภาครัฐและผู้ประกอบการ 

กลุ่มสแกนดิเนเวีย (Scandinavia)
เป็นกลุม่ประเทศทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของทวปียโุรปซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันา

อยู่ในระดับสูง รวมทั้งด้านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่

ประชาชน ซึ่งประเทศที่มีกลยุทธ์ด้าน AI และมีความน่าสนใจ ได้แก่

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)
เดนมาร์กไม่มกีารก�าหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันา AI เป็นการเฉพาะ แต่ได้มกีารตัง้เป้าหมายในการ

สร้างให้เดนมาร์กเป็นผูน้�าการปฏวิตัด้ิวยเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่สร้างการเจรญิเตบิโตและความมัง่คัง่

ให้แก่ประเทศ โดยเน้นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ร่วมกนัในการพฒันาประเทศ ทัง้ข้อมลูขนาดใหญ่  

(Big Data) เทคโนโลยี IoT และ AI มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 

1. สนับสนุนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจน�าดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และ 

3. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จ�าเป็นต่อการแข่งขัน 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพออย่างต่อเนื่องถึงปี 2025

นอกจากนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวด้วยการจัดท�าโครงการ 38 โครงการ 

เช่น Digital Hub Denmark (คลัสเตอร์ภาครัฐและเอกชนส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล) SME: Digital 

(โครงการทีม่กีารประสานงานเพือ่สนบัสนนุการแปลงดจิทิลัของ SMEs เดนมาร์ก) Pact Technology 

(โครงการท่ัวประเทศเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัล) รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมย์ในการเปิดเผยข้อมูล

ของรัฐเพิ่มเติมโดยก�าหนดใช้มีการทดลองใน Sandbox ก่อน
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สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)
รัฐบาลฟินแลนด์ได้เริ่มต้นการจัดท�ากลยุทธ์ด้วยการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ AI เพื่อส่งเสริม

ให้ฟินแลนด์กลายเป็นประเทศชั้นน�าด้าน AI โดยมีรายงานส�าคัญจ�านวน 2 ฉบับ 
n รายงานฉบับแรก “Age of Artificial Intelligence” ทีไ่ด้ส�ารวจจดุแขง็และจดุอ่อนของฟินแลนด์

 ในด้าน AI และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเปลี่ยนฟินแลนด์ให้กลายเป็นผู้น�าในการประยุกต์ใช้ AI 

 ด้วยการสร้างศูนย์วิจัย AI (ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Aalto และมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ) 

 เพื่อเพิ่มงานวิจัยด้าน AI ในภาคอุตสาหกรรม) รวมทั้งการจัดท�าโครงการน�าร่องด้าน AI
n รายงานฉบบัทีส่อง “Work in the Age of Artificial Intelligence” ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

 ใน 4 ด้านส�าคญั 28 ประเด็นย่อย ได้แก่ อนาคตของงาน การเตบิโตและการจ้างงาน ตลาดแรงงาน 

 และการเรียนรู้ ทักษะ และจริยธรรม

กลุ่มทวีปอเมริกา (North and South America)
อเมรกิาเป็นทวปีขนาดใหญ่และเป็นผูน้�าหลายด้านทัง้ทางด้านเทคโนโลย ีด้านการศกึษาโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับสูงในสาขาเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้าน AI 

และภาคเอกชนทีส่ามารถคดิค้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ล้วนแต่เป็นปัจจยั

สนับสนุนให้การพัฒนา AI ของประเทศในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจ จึงได้ทบทวนกลยุทธ์ด้าน AI ของ

ประเทศที่น่าสนใจไว้ดังนี้

สหรัฐอเมริกา (United States of America)
รฐับาลสหรฐัอเมรกิาได้มกีารศกึษาเพือ่วางรากฐานในการวางยทุธศาสตร์ด้าน AI ไว้อย่างน่าสนใจ

ผ่านรายงาน 3 ฉบับ ดังนี้
n รายงานการเตรียมความพร้อมเพือ่การน�า AI มาใช้ โดยเป็นการจดัท�าข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง

 กับกฎหมายและระเบียบเพื่อรองรับ AI ในทุกๆ ด้าน
n รายงานที่ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนา AI 
n รายงานข้อเสนอแนะแนวทางท่ีจ�าเป็นต่อการน�า AI มาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนใน 

 ภาคอุตสาหกรรม

 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศกลยุทธ์ในการน�า AI มาใช้โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

 1. รักษาความเป็นผู้น�าของอเมริกันในด้าน AI 

 2. สนับสนุนแรงงานอเมริกัน

 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ และ 

 4. ขจัดอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรม 
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ทัง้นี ้เพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์ รฐับาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการด้านปัญญาประดษิฐ์เพือ่ให้ค�าแนะน�า

แก่ท�าเนียบขาวเกี่ยวกับการล�าดับความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และเพ่ือ

สนบัสนนุการสร้างความร่วมมอืระหว่างรฐับาล ภาคอตุสาหกรรม และสถาบนัการศกึษา นอกจากนี้

ยังมุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรม AI ได้มีประสิทธิภาพ

สหพันธรัฐแคนาดา (Canadian Confederation)
แคนาดาเป็นประเทศแรกทีป่ระกาศกลยทุธ์ AI ระดบัชาต ิ“Pan-Canadian” ทีเ่ป็นแผนกลยทุธ์ระยะ 

5 ปี ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาความสามารถพิเศษของ AI โดยมี CIFAR (Canadian Institute for 

Advance Research) ท�าหน้าทีต่รวจสอบนโยบายและผลกระทบทางจรยิธรรมของ AI โดยกลยทุธ์

ดังกล่าวมี 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่

1. เพิ่มจ�านวนนักวิจัยและผู้ส�าเร็จการศึกษาด้าน AI 

2. สร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ใน 3 เมือง คือ Edmonton, Montreal และ Toronto

3. พฒันาความเป็นผูน้�าทางความคิดด้านเศรษฐกจิ จรยิธรรม นโยบาย และผลทางกฎหมายของ AI

4. สนับสนุนชุมชนวิจัยระดับชาติด้าน AI โดยมีสถาบันเพื่อการวิจัยขั้นสูงของแคนาดาเป็นผู้น�า 

สาธารณรัฐเม็กซิโก (Republic of Mexico)
ประเทศเม็กซิโกศึกษาและจัดท�ารายงาน (Whitepaper) “Towards an AI Strategy in Mexico: 

Harnessing the AI Revolution” เพือ่ใช้ในการวางรากฐานส�าหรบักลยทุธ์ AI ของเมก็ซโิก ทีเ่กดิจาก

การศึกษาของสถานทตูองักฤษในประเทศเมก็ซโิก Oxford Insights Institute สถาบนั C-Minds และ

รัฐบาลเม็กซิโก โดยมีรายละเอียดการส�ารวจสถานะปัจจุบันของ AI ในเม็กซิโกโดยมีรายละเอียด

นโยบายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาถึงกรณีการใช้งาน AI ในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยรายงาน

ดังกล่าวมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การบริการสาธารณะของรัฐ ข้อมูลและโครงสร้าง

พืน้ฐานดจิทิลั การวิจัยและพฒันา ความสามารถทกัษะและการศกึษา และสดุท้ายคอืด้านจรยิธรรม
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กลุ่มตะวันออกกลาง (Middle East) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
รัฐบาล UAE เปิดตัวกลยุทธ์ AI ในเดือนตุลาคม 2017 โดยเป็นประเทศแรกในกลุ่มตะวันออกกลาง

ที่พัฒนากลยุทธ์ AI และเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการสถาปนา “กระทรวงปัญญาประดิษฐ์” 

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของแผน “UAE Centennial 2071” ที่มีเป้าหมายหลักในการใช้ AI 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณ

เพื่อลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI  9 ด้าน ได้แก่ การขนส่ง สุขภาพ การบริหารจัดการพื้นที่ 

พลังงานทดแทน น�้า เทคโนโลยี การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจราจร โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมาย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และก�าหนดให้ UAE เป็นผู้น�า

ระดับโลกในการประยุกต์ใช้ AI

กลุ่มเอเชีย (Asia)

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)
จนีประกาศความมุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าของโลกด้าน AI ผ่านแผน “Next Generation AI Development” 

เมื่อกรกฎาคม 2017 โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมกลยุทธ์ AI ทั้งหมดของประเทศโดยมีเป้าหมาย

เพื่อวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาความสามารถด้านการศึกษาและทักษะที่ส�าคัญ และ 

การก�าหนดมาตรฐานและกฎระเบยีบรวมทัง้ทางจรยิธรรมและความปลอดภยั โดยมรีะยะการพฒันา  

3 ขั้นตอน ได้แก่
n การท�าให้อุตสาหกรรม AI ของจีนให้ทัดเทียมประเทศชั้นน�าของโลกในปี 2020 
n การเป็นผู้น�าของโลกด้าน AI (ในบางสาขา) ภายในปี 2025 และ
n การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ภายในปี 2030 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาอุตสาหกรรม AI มูลค่า 

1 ล้านล้านหยวน ซึง่แผนดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจของรฐับาลในการสร้างและส่งเสรมิผูม้ี

ความสามารถพิเศษด้าน AI ที่ดีที่สุดของโลก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การด�าเนินกลยุทธ์ของ

จนี รวมท้ังความตัง้ใจของรฐับาลจนีทีต้่องการมส่ีวนร่วมและเป็นผูน้�าในการก�ากบัดแูล AI ในเวทโีลก



Approx. 2020

Utilization and application of datadriven
AI developed in various domains

Public use of AI and data developed
across various domains

Ecosystem is built by connecting
multiplying domains

Utilization of AI and data will increase
together with new seeds of growth in
related service industries.

*The duration of each phase is not indicated because the current situation and future development differs depending on the field.

• Image recognition
• Natural language processing
• Voice recognition/synthesis
• Prediction

Public use of AI and data is developed
and new industries, such as service
industries, will expand.

An ecosystem is established as various
multiplying domains are connected and
merged.

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 2 Phase 3
Approx. 2025-2030

Factory Hospital Call center Agriculture Truck, Drone

Services Services Services

Multipupose services

Services Services Services

Multipupose services

AI technology Personal

Life/work space

Nature/urban space

New value creation - Supply (Virtuous cycle)

Complex application services

Traffic

Maps/Land fornational
Urban space

Voices/Conversation

Weather

Sales/Production

Action and search historyVitals

Artificial intelligence as a service (AlaaS)
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ญี่ปุ่น (Japan)
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สองของโลกในการพัฒนากลยุทธ์ด้าน AI ซ่ึงเกิดขึ้นจากแนวคิดของนายก

รฐัมนตรชีนิโซ อาเบะ ในการเจรจาสาธารณะในเดอืนเมษายน 2016 ด้วยการจดัตัง้สภายทุธศาสตร์

ส�าหรับเทคโนโลยี AI ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการวิจัยและแผนงานส�าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม AI โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ 

ภาพที่ 25 การพัฒนา AI ของประเทศญี่ปุ่น

ที่มา:	 Strategic	Concil	for	AI	Technology,	2017
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Accelerate innovation 
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Anchor AI expertise 
with local and 
global influence

Train future
talent and support

lifelong learning

Develop new skills
and create

new jobs
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แผนยุทธศาสตร์ด้าน AI ของประเทศญี่ปุ่นประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2017 

โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านการก�าหนดทิศทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วย AI  

(Industrialization Roadmap) โดยก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา AI ออกเป็นสามขั้นตอน คือ  

1. การประยุกต์ใช้ข้อมูล ด้วยการผลักดันให้ AI พัฒนาสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และ

 ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน

2. การสร้างประโยชน์สาธารณะจาก AI และข้อมูลที่พัฒนาในหลายโดเมน และ

3. การสร้างระบบนิเวศเพือ่เชือ่มต่อข้อมลูหลายโดเมน โดยกลยทุธ์นีเ้ป็นส่วนส�าคญัของโครงการ 

 Society 5.0 ของญี่ปุ่น 

กลุ่มอาเซียน (ASEAN Community)

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
AI Singapore เป็นโครงการระดับประเทศที่เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2017 โดยมีระยะเวลาการ

ด�าเนนิโครงการ 5 ปี ด้วยงบประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ เพือ่ปรบัปรงุขดีความสามารถของ 

AI ในสงิคโปร์ โดยมเีป้าหมายเพือ่ลงทนุในคลืน่ลกูใหม่ของการวจิยั AI จดัการกบัความท้าทายทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่ส�าคัญ และขยายการยอมรับและการใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรม

ภาพที่ 26 ภาพรวมของกลยุทธ์ AI ของสิงคโปร์

ที่มา:	 Dutton,	2018
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ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านที่ส�าคัญ ได้แก่
n การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่สนับสนุนเป้าหมายของ AI Singapore 
n การสร้างนวัตกรรมที่รองรับความท้าทายส�าคัญที่สิงคโปร์และทั่วโลกก�าลังเผชิญ โครงการ 

 ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ภาคสุขภาพ การพัฒนาเมือง และการเงิน 
n การสนับสนุนการพัฒนา AI ในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกองทุน 100 Experiments
n การส่งเสริมกลุ่มคนที่มีความสามารถด้าน AI ในสิงคโปร์

นอกจากนี ้รฐับาลสงิคโปร์ได้ประกาศรเิริม่โครงการใหม่ในเดอืนมิถนุายน 2018 คอื การก�ากบัดแูล

กจิการและจรยิธรรมของ AI ซึง่จะช่วยให้รฐับาลพฒันามาตรฐานและกรอบการก�ากบัดแูลจรยิธรรม

ของ AI อย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

บทสรุป
จากการทบทวนกลยทุธ์ด้าน AI ของต่างประเทศพบว่ากลุม่ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป (European 

Union) หรือ EU มีทิศทางการพัฒนา AI ที่เชื่อมโยงกันเกือบทั้งหมด เนื่องจากคณะกรรมาธิการ

สหภาพยุโรปได้มีการจัดท�ากลยุทธ์ด้าน AI ของ EU ไว้ (EU’s AI strategy) ที่มีกลไกการสนับสนุน

ประเทศสมาชิกในการพัฒนาโครงการด้าน AI ของประเทศสมาชิก จุดเด่นที่น่าสนใจในการด�าเนิน

นโยบายและกลยทุธ์ของประเทศสมาชกิ ได้แก่ สหราชอาณาจกัรทีว่างเป้าหมายการเป็นผูน้�าระดบั

โลกด้าน AI เยอรมนีที่มีนโยบาย “AI made in Germany” ที่ต้องการให้เทคโนโลยี AI ของเยอรมัน

เป็นเครือ่งหมายคณุภาพทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัว่โลก และประเทศอติาลทีีม่หาวทิยาลยัและศนูย์วจิยั

ได้รวมตัวกันจัดตั้งห้องปฏิบัติการ CINI-AIIS ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้าน AI โดยเฉพาะ

กลุ่มสแกนดิเนเวียมีการวางกลยุทธ์ด้าน AI หลายประเทศ โดยเน้นการน�า AI มาใช้เพื่อสร้างความ

เจริญเติบโตและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประเทศ เดนมาร์กได้ริเริ่มโครงการดิจิทัลที่ส�าคัญผ่าน 

Sandbox ก่อนเพื่อศึกษาผลกระทบ ในส่วนของฟินแลนด์มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโครงการน�าร่องในบริการสาธารณะต่างๆ
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ในโซนอเมริกาส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัยและการเตรียมความพร้อมใน 

การพัฒนา AI โดยแคนาดาเป็นประเทศที่ออกกลยุทธ์ AI ระดับประเทศเป็นประเทศแรกเป็นระยะ

เวลา 5 ปี ส่วนสหรัฐอเมริกาเองได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาประเด็นการเตรียมความพร้อมและ

การวางแผนการพัฒนา AI ของประเทศ โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาควิชาการ ในขณะที่เม็กซิโกก็ให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานด้าน AI 

UAE เป็นประเทศแรกทีอ่อกกลยทุธ์ด้าน AI ในภมูภิาคตะวนัออกกลาง โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดค่าใช้

จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของรัฐ กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และมีเป้าหมาย

ระยะยาวคือเป็นผู้น�าของโลกในการประยุกต์เทคโนโลยี AI ซึ่งนับเป็นประเทศที่น่าสนใจ เนื่องจาก

เป็นประเทศที่มีเป้าหมายการน�า AI มาใช้คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาของประเทศไทย

กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับกลยุทธ์ด้าน AI เป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะจีนที่ประกาศว่าจะเป็นผู้น�าของโลกด้าน AI เช่นเดียวกันกับสหราชอาณาจักรด้วยการวาง 

เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม AI การเริ่มเป็นผู้น�าในบางสาขาของ AI ภายใน 8 ปี และ 

การเป็นศนูย์กลางนวตักรรม AI ส่วนญีปุ่น่มกีารวางแผนแม่บทในการพฒันาและการจดัการ AI ทัง้

ระบบ สุดท้ายสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้วางกลยุทธ์ AI ที่ส�าคัญ 4 ด้าน คือ 

การสนับสนุนการวิจัย การให้บริการนวัตกรรม พัฒนาการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม และ 

ส่งเสริมผู้มีความสามารถด้าน AI



สหภาพยุโรป

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

อิตาลี

ประเทศ ธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

ยุโรป

เดนมารก

ฟ�นแลนด

กลุมสแกนดิเนเว�ย

ภาครัฐ ว�จัยและพัฒนา จร�ยธรรม ทักษะ

สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา

เม็กซิโก

อเมร�กาเหนือและอเมร�กาใต
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อาหรับเอมิเรตส

กลุมตะวันออกกลาง
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อาเซียน
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการพัฒนาของกลยุทธ์ AI ของประเทศต่างๆ

ข้อสังเกตเพิ่มเติม: หลักการและจริยธรรมในการพัฒนา AI 
จากการทบทวนกลยุทธ์ด้าน AI ของต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงทิศทางและความส�าคัญของ

เทคโนโลยี AI ที่แต่ละประเทศต่างให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริม AI โดยมี

ความแตกต่างกนัในบรบิทของนโยบายของแต่ละประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการกระตุน้ให้ภาคธรุกจิ

และภาคอุตสาหกรรมน�า AI ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขันในเวที

โลก บางส่วนยังมีการค�านึงถึงประเด็นการถึงการน�า AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ของภาครัฐ เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การศึกษา เป็นต้น
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ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักท�าการศึกษาผลกระทบ

ของการด�าเนนินโยบายและกลยทุธ์ AI ทีว่างเอาไว้ ก่อนทีจ่ะมกีารประกาศกลยทุธ์อย่างเป็นทางการ 

เพื่อให้การน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมี

การจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านอีกด้วย 

นอกจากนี้ กลยุทธ์ของแต่ละประเทศยังระบุถึงแนวทางการส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนา และ 

การพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยใีห้แก่แรงงาน ซ่ึงสะท้อนถงึการเลง็เหน็ความส�าคญัของปัจจยัแวดล้อม  

และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ทั้งนี้ Asilomar 

Conference Beneficial AI 2017 ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

ได้ออกหลักการในการพัฒนา AI ในชื่อ “Asilomar AI Principles” ซึ่งเกิดขึ้นจากการหารือตกลง 

ร่วมกนัระหว่างกลุม่นกัวจิยั นกัเศรษฐศาสตร์ นกักฎหมาย นกัจรยิศาสตร์ และนกัปรชัญา ทีป่ระกอบ

ไปด้วยหลักการ 3 ประเด็น 23 ข้อ ได้แก่

ประเด็นด้านการวิจัย (Research Issues)
1. จุดมุ่งหมายของงานวิจัยควรเป็นไปเพื่อสร้าง AI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

2. การลงทุนใน AI ควรน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

3. นักวิจัยและผู้ออกนโยบายควรท�างานร่วมกัน

4. นักวิจัยและนักพัฒนา AI ควร มีความไว้ใจ และความโปร่งใสในการท�างานร่วมกัน

5. นักวิจัยและนักพัฒนา AI ควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ละเลยความปลอดภัยและประเด็นด้าน 

 จริยธรรม

ประเด็นด้านจริยธรรม (Ethics and Values)
6. ระบบ AI ต้องปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

7. ระบบ AI ต้องสามารถระบุสาเหตุได้เมื่อเกิดความผิดพลาด

8. ระบบ AI ต้องสามารถให้ค�าอธิบายได้ (Explainability)

9. ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ AI ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ ข้อผิดพลาด และการตัดสินใจของ 

 ระบบ

10. ระบบ AI ต้องได้รับการออกแบบให้มีเป้าหมายที่ไม่ขัดต่อการให้คุณค่าของมนุษย์

11. ระบบ AI ต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับคตินิยม ศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพ และ 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

12. บุคคลทั่วไปควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึง จัดการ และควบคุมข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้น�าเข้าได้
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13. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ AI ไม่ควรละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น

14. AI ควรสร้างประโยชน์และเพิ่มศักยภาพของผู้คนจ�านวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

15. คนทุกกลุ่มควรสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการใช้ AI ได้

16. มนุษย์ควรมีสิทธิ์เลือกการตัดสินใจเหนือระบบ AI

17. การตัดสินใจของ AI ควรค�านึงถึงและส่งเสริมประเด็นด้านสังคม

18. ควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านการพัฒนาอาวุธอัตโนมัติ

ประเด็นระยะยาว (Long-term Issues)
19. ควรหลีกเลี่ยงการตั้งข้อสมมติฐานถึงขีดจ�ากัดของ AI ในอนาคต 

20. ควรมีการวางแผนการพัฒนา AI ขั้นสูง (Advanced AI)

21. ควรมีการระบุและออกมาตรการรับมือผลกระทบและความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ AI

22. AI ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด

23. เครือ่งจกัรทรงภมูปัิญญา (Superintelligence) ควรถกูพฒันาโดยเรยีนรูค้ตนิยิมของมนษุย์เพือ่ 

 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ

นอกเหนือจากการประกาศกลยุทธ์และหลักการส่งเสริมและพัฒนา AI แล้ว ต่างประเทศยังให้ 

ความส�าคัญกบัประเดน็ด้านจรยิธรรมส�าหรบั AI โดยสหภาพยโุรปได้ก�าหนดแนวทางด้านจรยิธรรม

ของ AI (Ethics guidelines for trustworthy AI) ไว้ดังนี้

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการ

สหภาพยุโรปได้ประกาศ “Ethics Guidelines for Trustworthy AI” เมื่อเดือนเมษายน 2019 เพื่อ

เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ยุโรปมีการพัฒนา AI ที่มีความก้าวหน้า มีจริยธรรมและ ปลอดภัย 

โดยการสร้าง “AI ที่เชื่อถือได้” (Trustworthy AI) มีประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้

• Human Agency and Oversight ระบบ AI ต้องเคารพต่ออตัตาณตัแิละการตดัสนิใจของมนษุย์  

 สร้างเสริมสังคมประชาธิปไตยและความเท่าเทียม โดยส่งเสริมสิทธิพ้ืนฐานของผู้ใช้และมี 

 กระบวนการควบคุมดูแลโดยมนุษย์

• Technical Robustness and Safety ระบบ AI ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใน 

 การป้องกนัความเสีย่งและจ�ากดัผลกระทบจากความผดิพลาดใดๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืความคาดหมาย  

 เช่น มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
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• Privacy and Data Governance ระบบ AI ต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่ได้รับ 

 ผลกระทบจากการใช้ AI โดยสอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลข้อมลูทีค่รอบคลมุถงึการใช้ 

 ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

• Transparency ระบบ AI ต้องมคีวามโปร่งใสทัง้ในกระบวนการต่างๆ ทัง้ด้านข้อมลู ระบบ และ 

 แบบจ�าลองทางธรุกจิ ให้สามารถตรวจสอบและส่งเสรมิการสือ่สารระหว่างผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องได้

• Diversity, Non-discrimination and Fairness ระบบ AI ต้องส่งเสริมการเข้าถึงและ 

 ความหลากหลาย โดยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมตลอดกระบวนการการท�างาน และมแีนวทาง 

 การท�างานที่ส่งเสริมความเท่าเทียม

• Societal and Environmental Wellbeing ระบบ AI ต้องมีเป้าหมายในการสร้างสังคมและ 

 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องค�านึงถึงประเด็นระดับโลกและการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ 

 คนรุ่นต่อไป

• Accountability ระบบ AI ต้องมีกลไกส่งเสริมการตรวจสอบและความรับผิดชอบตลอดทั้ง 

 กระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาจนการน�ามาใช้



บทที่ 3
แนวทางการน�า 
AI มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท�างานของภาครัฐ
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บทสรุป : บทที่ 3

 Singapore

ยกระดับการให้ข้อมูลกับประชาชน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
รัฐบาลสิงคโปร์

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Government Information + AI Natural Language 

Processing (NLP) 

ผลที่ได้รับ:
โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากระบบ Ask Jamie ที่เป็น 

Chatbot ที่ไว้ส�าหรับตอบค�าถามเฉพาะ ท�าให้ Chatbot 

สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า 

สะดวก และพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

 Korea

ตรวจจับผู้พ�านักเกินเวลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Biometric และ Face Recognition 

ผลที่ได้รับ:
การจดจ�าใบหน้าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถระบุหรือ

ตรวจสอบบุคคลโดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห์รูป

แบบตามรปูทรงใบหน้าของบคุคลนัน้ จงึท�าให้การตรวจ

จับผู้พักอาศัยโดยไม่มีใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว

 Chinese

ตรวจจับการคอร์รัปชัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
Chinese Academy of Sciences และ Chinese 

Communist Party

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
การประมวลผลข้อมูลหลากหลาย ใน Big Data 

ผลที่ได้รับ:
ระบบ Zero Trust ได้ถกูน�ามาใช้ในเมอืงและเขตเพยีงแค่ 

30 แห่ง ซึ่งนับเป็นเพียงแค่ 1% ของทั้งประเทศเท่านั้น 

แต่ระบบนี้ก็กลับสามารถจับเจ้าหน้าที่รัฐที่ท�าทุจริตได้

มากถึง 8,721 ราย 
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 Finland

ช่วยออกแบบหลักสูตรการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
Finnish National Agency for Education (EDUFI)

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert System : ES)  ท�างานร่วมกบั

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาท�างานร่วมกับ

ผลที่ได้รับ:
ระบบที่ใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการ

ด�าเนินการช่วยตัดสินใจในการใช้ความรู้เชิงคุณภาพ

เป็นหลกั และใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์เป็นพืน้ฐาน

ของระบบ และสามารถให้ค�าแนะน�ากบัผูเ้รียนได้ รวมทัง้ 

วิธีการเรียนรู ้และอุปกรณ์การศึกษา ที่เหมาะสมกับ

นักเรียนคนนั้นๆ

ให้บริการด้านสุขภาพและประกันสังคมในเชิงรุก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
เมืองเอสปู (Espoo) ประเทศฟินแลนด์

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Data Analysis และ Machine Learning 

ผลที่ได้รับ:
Espoo ใช้วิธีแก้ปัญหาในการระบุปัจจัยเฉพาะ 280 

รายการที่จะช่วยคาดการณ์ว่าครอบครัวใดบ้างที่อาจ

ต้องการบริการสวัสดิการเด็กเพ่ือให้หน่วยงานที่เหมาะ

สมสามารถให้บรกิารเชงิรกุ ท�าให้สามารถป้องกนัปัญหา 

ลดต้นทุน และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

 Estonia

ตัดสินคดีแทนผู้พิพากษา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
The Estonian Ministry of Justice

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Data Analysis และ Machine Learning

ผลที่ได้รับ:
ระบบช่วยตัดสินคดีความเล็กๆ น้อยๆ ทุนทรัพย์ไม่เกิน  

7,000 ยูโร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้พิพากษาในการสะสาง

คดีความค่ังค้างและเปิดโอกาสให้ได้ตัดสินคดีความที่

ซับซ้อนกว่า 

 Canada

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ERP ภาครัฐ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
การประยุกต์ใช้ ระบบ RPA ผสานปัญญาประดิษฐ์ 

ผลที่ได้รับ:
พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการงานภาครัฐให้เป็น

ระบบและรวดเร็วเท่ากับภาคธุรกิจ ช่วยให้หน่วยงาน

ภาครัฐสามารถใช้ระบบเพื่อจัดการทรัพยากรต่างๆ ของ

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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 United States of America

AI คาดการณ์ยานพาหนะทีต้่องได้รบัการบ�ารงุรกัษา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
กลาโหมสหรัฐ 

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
ใช้ Machine Learning ในส่วนของการวิเคราะห์เชิง

พยากรณ์

ผลที่ได้รับ:
BAE Systems ซึ่งเป็นระบบ AI ที่ใช้ในการค�านวนพยา

กรณ์ ความเสยีหาย ทีต้่องซ่อมบ�ารุงของยานรบและยาน

พาหนะขนส่งทีหุ่ม้เกราะหนกั ท�าให้สามารถเข้าบ�ารงุได้

ในระยะที่เหมาะสม ช่วยลดความผิดพลาดระหว่างการ

ปฏิบัติงานภาคสนาม

คาดการณ์ปริมาณน�้าล่วงหน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐเทกซัส (Texas) สหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Machine Learning โดยใช้จ�าลองหลายๆ สถานการณ์ 

เพื่อสามารถให้โมเดลยังคงสามารถท�าการพยากรณ์

ล่วงหน้าได้

ผลที่ได้รับ:
หน่วยงานสามารถติดตามสถาณการณ์ น�้าท่วมได้แม้

อยู่ในช่วงวิกฤตท่ีเสาส่งสัญญาญบางส่วนได้ถูกท�าลาย

ลงไปแล้ว รวมทั้งสามารถ ประเมิน ความรุนแรงของ

เหตอุทุกภัยได้อย่างใกล้เคยีงกบัสถานการณ์จรงิ รวมถงึ

สามารถส่งข้อมูลออกเพ่ือขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ในท้องที่อื่นได้ทันที

จัดการปัญหาจราจรติดขัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
เมืองพิตต์สเบิร์ก (Pittsburgh)

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Computer Vision ประกอบกบัเทคนคิ Optimization ใน

ระบบสัญญาณไฟจราจร

ผลที่ได้รับ:
ระบบ SURTRAC ช่วยให้การเดินทางในเมือง ลดลง 

25%, ลดการชะงักงันของการจราจร 30%, ลดการรอ

เวลา 40%, และลดการปล่อยมลพิษโดยรวม 21% ใน

ระหว่างการด�าเนินการโครงการน�าร่อง 

 Australia

ใช้เสียงในการยืนยันตัวตน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
ส�านักการภาษี ออสเตรเลีย (Australian Taxation 

Office)

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
เป็นการใช้ระบบรู้จ�าเสียง เพื่อการพิสูจน์ตัวตนแทนที่

ระบบ PIN

ผลที่ได้รับ:
นอกเหนือไปจากการเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะเวลาที่

รวดเร็วขึ้นแล้ว การพิสูจน์ตัวตนด้วยเสียง ได้รับการ

พิสูจน์แล้วว่าให้ความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่าวิธีการ

รับรองความถูกต้องแบบดั้งเดิม
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 Thailand

พิจารณาค�าขออนุญาต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
ใช้เทคนคิ RPA ร่วมกับการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ 

และให้เรียนรูจ้าก การประเมนิเอกสารทีเ่คยมาขออนมุตัิ

ผลที่ได้รับ:
ระบบ AUTO e-License เป็นระบบการขออนุญาตน�า

กากที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบ 

AI โดยผู้ประกอบการเพียงยื่นขออนุญาตผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ 

และอ�านวยความสะดวกเพิม่ความรวดเร็วในการน�ากาก

อุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน

วินิจฉัยโรคเบาหวาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
โรงพยาบาลราชวถิ ีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศไทย

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
ระบบ Visualization และ Deep Learning

ผลที่ได้รับ:
โมเดลปัญญาประดษิฐ์สามารถตรวจจบัมคีวามแม่นย�า

สูงถึง 97% ช่วยเพ่ิมการเข้าถึงของผู้ป่วยในการตรวจ

คัดกรอง ผู้ป่วยจะสามารถทราบระยะของโรคทันที รวม

ถึงช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เฝ้าระวังโจรปล้นร้านทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
หน่วยงานต�ารวจไทย

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
ระบบอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่าง กล้องวงจรปิด 

และ Image recognition ที่ช่วยรู้จ�าและแยกแยะบุคคล

ที่มีแนวโน้มจะก่อเหตุอาชญากรรม

ผลที่ได้รับ:
ปัญญาประดษิฐ์ สามารถลดภาระงานต�ารวจในการเฝ้า

ระวังคนร้ายเข้ามาในร้านทอง รวมถึงช่วยในการติดต่อ

ประสานงานกบัทางสถานเีพือ่ ระดมพลและจดัก�าลงัพล

เพื่อจับกุมคนร้ายภายในกรอบเวลา 8 นาที

 Hungary

จัดการข้อมูลภาพในคลังภาพและเสียงแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:
The National Audiovisual Archive of Hungary 

(NEVA)

เทคโนโลยีที่ใช้งาน:
Cognitive Solution เช่น “Machine Vision”

ผลที่ได้รับ:
ได้มกีารบนัทกึโปรแกรมสือ่การบรกิารสาธารณะ รวมถงึ

การท�า Digitize ภาพข่าวในประวัติศาสตร์ นับล้านภาพ 

จึงมีการน�าเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือ

การท�างานได้ในการจดจ�าผูค้นอย่างรวดเรว็ และแม่นย�า
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บทที่ 3 : แนวทางการนำา AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของภาครัฐ

หลังจากท่ีเราเข้าใจพื้นฐานของ AI พอสมควร ทั้งความหมายและการท�างานในเบื้องต้น รวมทั้ง

แนวโน้มของ AI จากกลยุทธ์ของประเทศที่น่าสนใจทั่วโลก เนื้อหาในถัดไปจึงเป็นการรวบรวมกรณี

ตัวอย่างของต่างประเทศในการน�า AI มาใช้เพือ่สนบัสนนุการท�างานและส่งผลเชงิบวกให้แก่ภาครฐั 

ซึ่งจะท�าให้เราทราบว่างานแต่ละประเภทของภาครัฐสามารถใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

โดยเนื้อหาในส่วนนี้อาจสร้างแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ก�าลังเผชิญอยู่

จากการวเิคราะห์งานตามขัน้ตอนและรปูแบบการท�างานของหน่วยงานภาครฐัไทย พบว่าสามารถ

แบ่งประเภทงานภาครัฐเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานบริการสาธารณะของรัฐตามภารกิจของหน่วย

งาน งานการบริหารจัดการภาครัฐ และงานเฉพาะที่แต่ละหน่วยงานจ�าเป็นต้องด�าเนินการตาม

ภารกิจ โดยได้รวบรวมตัวอย่างแนวทางการน�า AI มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับงานทั้ง 3 ประเภท

ดังกล่าว ซึ่งมีทั้งตัวอย่างที่มาจากภาครัฐโดยตรงและตัวอย่างที่มาจากภาคเอกชนประกอบกัน 

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบตัวอย่างที่รวบรวมมาจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดในการน�า AI มาใช้ 

เป็นเครื่องมือทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขการท�างานให้แก่หน่วยงาน 

ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การใช้ AI ในการให้บริการสาธารณะของรัฐ (AI for Public Service)
การให้บริการสาธารณะของรัฐ เป็นงานที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละละหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้

บรกิารประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การออกเอกสารราชการและใบอนญุาต (บตัรประจ�าตวัประชาชน 

ใบขับขี่ ทะเบียนการค้า ฯลฯ) การโอนกรรมสิทธิและการแสดงสิทธิ (การโอนที่ดิน การจดทะเบียน

รถยนต์ ฯลฯ) เป็นต้น ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นบริการที่มีจ�านวนธุรกรรมต่อวันในปริมาณมาก รวมทั้ง

จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างในการให้บริการ เช่น แรงงาน (เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง) สถานที่ 

(ที่อาจต้องสร้างขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับจ�านวนประชากรที่มีการขยายตัว) งบประมาณ (ที่ต้องใช้

มากขึน้ทกุปีทัง้เงนิเดอืน ค่ารกัษาระบบ ค่าดแูลอาคารสถานที ่เป็นต้น งานประเภทนีเ้ป็นงานทีต้่อง

ใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก มีขั้นตอนการท�างานชัดเจน และเป็นงานที่ต้องท�าซ�้า

1. การวิเคราะห์รูปแบบ AI ที่น�ามาใช้ในแต่ละขั้นตอน
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพมากขึ้น สพร. ได้น�าขั้นตอนการให้บริการสาธารณะภาครัฐ 4 ที่เป็นขั้นตอน

ทั่วไปมาวิเคราะห์เราสามารถน�าเทคนิค AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในขั้นตอนใดได้บ้าง 

โดยไม่จ�าเป็นว่าจ�าเป็นต้องใช้ในทกุขัน้ตอน อาจเริม่จากขัน้ตอนทีพ่ร้อมก่อน เช่น มข้ีอมลูในรปูแบบ

ดิจิทัลในรูปแบบที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที มีขั้นตอนการท�างาน (Workflow) ที่ชัดเจน 

เป็นต้น ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีรูปแบบการให้บริการสาธารณะเฉพาะที่ไม่ตรงกับขั้นตอนที่ สพร. 

น�ามาใช้เป็นตัวอย่าง อาจน�าแนวคิดการน�าเทคนิค AI มาใช้ในแต่ละขั้นตอนไปประยุกต์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานเฉพาะขั้นตอนได้เช่นกัน

4 จากแนวคิดการพัฒนาศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One-Stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2562



ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
แบบฟอรมยื่นคำรอง/คำขอ
(Single e-Form)

อำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถกรอกฟอรมไดจากทั้งการพูด 

การเขียน นอกเหนือไปจากการพิมพ โดยใชเทคนิครูจำภาพและรูจำเสียง

เพื่อนำเขาระบบ โดยสามารถพัฒนาความสามารถในการรับเสียงและ

อานลายมือดวย Machine Learning และ NLP สามารถใชระบบผูเช่ียวชาญ 

เพื่อรับคำรองเบื้องตน ที่สามารถตัดสินใจไดดวยปญญาประดิษฐเลย 

และมีการเก็บคำรองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอมูลที่มีไวใหมนุษยโดยใช

ระบบปญญาประดิษฐสำหรับการวางแผน 

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
แนบสำเนาเอกสารประกอบ
(Automatic Digital Document)

สามารถใชปญญาประดิษฐเพื่อชวยยืนยันตัวตนประกอบคำรอง ไมวา

จะเปนการรูจำเสียงหรือการรูจำใบหนารวมไปถึง การใช Machine 

Learning เพ่ือตรวจสอบลายเซ็นลงนาม การรูจำภาษาสามารถนำมาใช

เพื่อจัดการเอกสารเบื้องตนโดยไมตองใชมนุษย และสามารถประยุกต

ระบบผูเช่ียวชาญเพ่ือใหแนะนำการแนบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง

เบื้องตนและแนะนำการเตรียมเอกสารเบื้องตนได

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงาน
(Data Exchange)

การรู จำเสียงและการรู จำภาพสามารถชวยใหการตรวจสอบตัวตน

ผูมีสิทธ์ิเขาถึงทำไดงายข้ึน Machine Learning ชวยใหสามารถตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมูลไดอยางท่ัวถึง และสรางความม่ันใจในความถูกตอง

ของขอมูลท่ีจะสงตอไปยังหนวยงานอ่ืนดวยการใชระบบภาษาธรรมชาติ 

ตรวจสอบเพื่อความสมบูรณของขอมูลและสะดวกตอการใหบริการ 

ปญญาประดิษฐเพ่ือการจัดการสามารถเขามาดูแลในสวนน้ี และระบบ

ผูเช่ียวชาญสามารถใหคำแนะนำเร่ืองชุดขอมูล กลุมของชุดขอมูลท่ีควร

ใชรวมกัน

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System
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ตารางที่ 2 รูปแบบของ AI ที่สามารถน�ามาประยุกต์ในขั้นตอนการให้บริการของรัฐ



ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การพ�จารณาอนุมัติ 
อนุญาตของหนวยงาน
(Application Examination)

พิจารณาคำรองเทียบกับระเบียบหนวยงานดวยการประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ และสงตอเขาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

อำนวยความสะดวกของการย่ืนคำรองดวยระบบรูจำภาพและเสียง และใช 

Machine Learning เพื่อหาจุดผิดปกติของคำรอง 

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การอนุมัติ อนุญาต 
ดวยอำนาจของเจาหนาที่
(Digital Signature)

ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของเจาพนักงานเพื่อลงนาม ระบบ

รูจำภาพและเสียง สามารถชวยตรวจสอบตัวตนไดรวดเร็วข้ึน การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ ชวยจับคูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและคำรองที่รองขอได

ถูกตองย่ิงข้ึน  ระบบพิจารณาความถูกตองของเอกสาร โดยการวิเคราะห

เปรียบเทียบกับ Case ที่ผานมาและประมวลผลเพื่ออนุมัติ/อนุญาต

อัตโนมัติ

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การยืนยันตัวตน/รับรองสำเนา
(Digital ID)

การยืนยันตัวตนโดยอาศัยขอมูลทางชีวมิติ (Biometrics) จากระบบ

รูจำภาพ/เสียง ชวยใหการยืนยันตัวตน สะดวกรวดเร็ว และ Machine 

Learning สามารถพิจารณาการปลอมแปลงตัวบุคคลดวยการวิเคราะห

จากขอมูลเกา

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การออกใบอนุญาต
(e-Certification/e-License)

คัดกรองเอกสารตามหลักเกณฑไดจากทั้งภาพและเสียง จากระบบรูจำ 

ใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพ่ือยแยกประเภทเอกสาร สงตอใหกับ

ระบบผูเช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุญาต และใช Machine Learning 

เพื่อหาจุดผิดปกติของคำรอง เพื่อตราจสอบวาคำรองนี้ผิดปกติหรือไม 

เพื่อแจงเตือนใหเจาหนาที่ดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดตอไป

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System
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ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การชำระเง�น
(e-Payment)

ระบบตรวจสอบและยืนยันบุคคลจากเสียงหรือใบหนา ผานตูอัตโนมัติ 

ณ จุดรับจายเงิน ระบบการ Machine Learning เพ่ือลดความผิดพลาด

ในการชำระเงิน ระบบผูเชี่ยวชาญสามารถชวยตรวจสอบธุรกรรมที่มี

ปญหา ระบบแชตบอทจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติชวยใหบริการ

และตอบคำถามผูใชงานเบื้องตน

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
ใบเสร็จรับเง�น
(e-Receipt/e-Tax Invoice)

ตูอัตโนมัติ ใชระบบรูจำเพื่อพิสูจนตัวตนผูใชบริการ ออกใบเสร็จรับเงิน

ตามความตองการของลูกคาจากระบบเรียนรูภาษาธรรมชาติพรอมทั้ง

สงเขาระบบลดหยอนภาษีดวยระบบผูเชี่ยวชาญ

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System

ขั้นตอนการใหบร�การของรัฐ:
การจัดสงเอกสารไปยังประชาชน
(e-Mail/Digital Inbox)

Machine Learning สามารถทำใหฟงกชันการสงเอกสารรายบุคคลมี

ประสิทธิภาพ NLP ชวยใหสามารถใสเน้ือหาอัตโนมัติได ระบบวางแผน

ชวยใหสามารถกำหนดเวลาจัดสงที่ดีที่สุดได ใชการรับขอมูลไดจาก

ทั้งภาพและเสียง 

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได

Speech Vision Robotics Machine Learning NLP Planning Expert System
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2. ตัวอย่างการน�า AI มาใช้ในงานบริการสาธารณะของรัฐ 
รัฐบาลหลายประเทศได้พฒันาบรกิารร่วมกบัเอกชน เนือ่งจากเทคโนโลยขีองเอกชนมคีวามทนัสมยั

และเข้าถงึพฤตกิรรมการใช้งานของประชาชนอย่างแท้จรงิ ซึง่ตรงกบัแนวคดิการให้บรกิารสาธารณะ

ของภาครฐัในหลายประเทศทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง (Citizen-centric) โดยมตีวัอย่างการน�า AI 

มาประยุกต์เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณะของรัฐที่น่าสนใจ ดังนี้



หนวยงานเจาของโครงการ: รัฐบาลสิงคโปร
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับการบริการประชาชนใหสามารถรองรับผูใชจำนวนมากไดอยางถูกตอง 
 แมนยำ สะดวก และพรอมบริการ 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห 
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Government Information + AI Natural Language Processing (NLP) 
ผลที่ไดรับ: โครงการนี้เปนการตอยอดจาก ระบบ Ask Jamie ที่เปน Chatbot ที่ไวสำหรับตอบ
 คำถามเฉพาะ ของหนวยงาน Info-communications Media Development Authority 
 เม่ือมีการบูรณาการกับเทคโนโลยี จาก Microsoft  ทำให Chatbot สามารถใหบริการ 
 ประชาชนไดตลอดเวลาและรองรับการใชบริการคร้ังละจำนวนมากได ดวยการบริการ
 ท่ีงาย ทำใหผูสูงอายุ และผูท่ีไมถนัดเทคโนโลยี สามารถใชงานไดเหมือนคุยกับมนุษย
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ตัวอย่างที่ 1 สิงคโปร์พัฒนา Gov.sg Chatbot เพื่อยกระดับการให้ข้อมูลกับประชาชน 5

5 ที่มา: Chan, 2017

ภาพประกอบจาก: https://www.gov.sg/news/content/5-reasons-to-use-the-gov-sg-bot

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: Finnish National Agency for Education (EDUFI)
วัตถุประสงค: เพ่ือแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียนแตละ
 คนที่ตองใชเวลาในการวิเคราะหอยางใกลชิด 
เทคโนโลยีที่ใชงาน: ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System : ES)  เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่
 เหมาะกับผูเรียนแตละคน โดย ใชผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษามาทำงานรวมกับระบบ 
 AI Expert System เพื่อเรียนรูและทำความเขาใจผูเรียนแตละคน
ผลที่ไดรับ: เปนระบบที่ใชความรูของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการดำเนินการชวยตัดสินใจใน
 การใชความรูเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ฐานความรู 
 (Knowledge Base) กลไกอนุมาน (Inference Engine) และสวนตอประสานกับผูใช 
 (User Interface) และใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนพ้ืนฐานของระบบ และสามารถ
 ใหคำแนะนำกับผูเรียนได รวมไปถึงวิธีการเรียนรูและอุปกรณการศึกษาที่เหมาะสม
 กับนักเรียนคนนั้นๆ
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ตัวอย่างที่ 2 ฟินแลนด์ใช้ AI ช่วยออกแบบหลักสูตรการศึกษา 6

ภาพประกอบจาก: https://finland.fi/business-innovation/combining-finnish-educational-expertise-and-
artificial-intelligence/

6 ที่มา: Koshenlaakso, 2018

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: The Estonian Ministry of Justice
วัตถุประสงค: เพ่ือแบงเบาภาระผูพิพากษามีคดีท่ีตองเสียเวลาไมนอยไปกับคดีมโนสาเร การพัฒนา 
 AI ผูพิพากษาขึ้นเพื่อตัดสินคดีฟองรองเล็กๆ ที่มีคาเสียหายไมสูงนัก และไมซับซอน 
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Data Analysis และ Machine Learning 
ผลที่ไดรับ: ระบบชวยตัดสินคดีความเล็กๆ นอยๆ ทุนทรัพยไมเกิน  7,000 ยูโร หรือราว 250,634 
 บาท เพื่อสะสางคดีความคั่งคางและเปดโอกาสใหผูพิพากษาไดตัดสินคดีความที่
 ซับซอนกวา โปรแกรมยังอยูในชวงเริ่มตนยังตองใชการสอนจากผูเชี่ยวชาญทาง
 กฎหมาย แตที่สามารถทำงานไดเปนอยางดีเพราะวา แอสโตเนียไดเตรียมการดาน 
 E-Stonia เปนอยางดีแลว จึงสามารถใชการประมวลผลคดี จากขอมูลท่ีมีอยูในระบบได 
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ตัวอย่างที่ 3 เอสโตเนียใช้ AI ตัดสินคดีแทนผู้พิพากษา 7

7 ที่มา: Tangermann, 2019

ภาพประกอบจาก: https://www.nlc.org/advocacy/court-cases

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) รวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.)
วัตถุประสงค: เพื่อชวยลดภาระใหกับผูประกอบการ และอำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็ว
 ในการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน
เทคโนโลยีที่ใชงาน: ใชเทคนิค RPA รวมกับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ และใหเรียนรูจากการประเมิน
 เอกสารที่เคยมาขออนุมัติ
ผลที่ไดรับ: ระบบ AUTO e-License เปนระบบการขออนุญาตนำกากท่ีไมใชแลวออกนอกโรงงาน
 เพียง 3 นาทีดวยระบบ AI โดยผูประกอบการเพียงยื่นขออนุญาต สก.2 ผานทางสื่อ 
 อิเล็กทรอนิกส หลังจากน้ันระบบฯ จะตรวจสอบขอมูลทุกรายการในคำขอท่ีย่ืนขออนุญาต 
 กับขอมูลสารสนเทศที่มีในระบบ และประมวลผลพิจารณาอนุญาตตามเงื่อนไข
 โดยอัตโนมัติแทนเจาหนาที่
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ตัวอย่างที่ 4 ไทยใช้ AI พิจารณาอนุญาตน�ากากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน 8

8 ที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2018

ภาพประกอบจาก: http://www.universalwastemanagement.co.uk/hazardous-waste-disposal/

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: เมืองเอสปู (Espoo) ประเทศฟนแลนด
วัตถุประสงค: เพื่อใหบริการสาธารณะเชิงรุกที่เหมาะสมกับความตองการของประชาชนแตละคน
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Data Analysis และ Machine Learning 
ผลที่ไดรับ: Espoo ใชวิธีแกปญหาในการระบุปจจัยเฉพาะ 280 รายการที่จะชวยคาดการณวา
 ครอบครัวใดบางที่อาจตองการบริการสวัสดิการเด็กเพื่อใหหนวยงานที่เหมาะสม
 สามารถทำงานรวมกันและขยายการบริการสนับสนุนลวงหนา ดวยการทำงานเชิงรุก
 เมืองจะสามารถแกไขปญหากอนเกิดปญหา หลีกเลี่ยงการวาจางบริการที่หนักกวา
 และมีราคาแพงกวา และเพิ่มความเปนอยูที่ดีของครอบครัว
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ตัวอย่างที่ 5 เมืองเอสปู ฟินแลนด์ ใช้ AI ให้บริการด้านสุขภาพและประกันสังคมในเชิงรุก 9

9 ที่มา: Microsoft, 2018

ภาพประกอบจาก: https://www.oxford-healthcare.com/home-care-case-studies-blog/category/Case+Studies

+ EXAMPLE
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การใช้ AI ในงานบริหารจัดการภาครัฐ (AI for Government Management)
งานบรหิารจดัการภาครฐั หมายถงึ กระบวนการภายในทีห่น่วยงานภาครฐัต้องท�าซ�า้เป็นประจ�าและ

มีขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การรับ-จ่ายเงิน การเบิกพัสดุ การจองห้องประชุม งานสารบรรณ เป็นต้น 

โดย AI สามารถท�างานแทนบุคลากรภาครัฐในงานบริหารจัดการภาครัฐได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก

งานเหล่านี้มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน และไม่ต้องอาศัยรูปแบบของ AI ที่มีเทคนิคการ

วิเคราะห์ในขั้นสูงมาก

1. การวิเคราะห์รูปแบบ AI ที่น�ามาใช้ในแต่ละงาน
สพร. ได้น�ารปูแบบ AI ทีน่�าเสนอไว้ในบทที ่1 มาวเิคราะห์ร่วมกบัตวัอย่างงานบรหิารจดัการภายใน

ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน�าเสนอรูปแบบการน�ามาใช้งานตามความสามารถของ AI ในแต่ละ 

รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



พ�สูจนตัวตน
ดวยเสียง

งบประมาณ สแกนใบเสร็จ
และลงบัญชี

อัตโนมัติ

ระบบ
ตรวจจับทุจร�ต

ระบบ
จัดกลุมงบ
อัตโนมัติ

Enterprise 
Resource 
Planning: 

ERP ดวย AI
ระบบจัดการ
ทรัพยากร
อัตโนมัติ

ระบบ
แนะนำการใช
งบประมาณ
ใหเหมาะสม

ที่สุดกับ
งานนั้นๆ

ระบบตรวจจับ
อารมณ

พนักงาน 
(รวมถึงโรค
ซึมเศรา)

บร�หารบุคคล ระบบสังเกต
อารมณ
พนักงาน

ในการประชุม

หุนยนตที่
ปร�กษาบร�การ

ฝายบุคคล

ระบบทำนาย
การลาออก

ของพนักงาน
อัตโนมัติ

Chatbot 
ใหบร�การงาน
สวนบุคคล 

ระบบดูแล
สวัสดิการ
พนักงาน
อัตโนมัติ

ว�เคราะห
การตรวจรับ
หาความผ�ด

ปกติ

จัดซื้อ-จัดจาง ระบบจัดกลุม
บร�ษัทอัตโนมัติ

Drone 
สงพัสดุ

ฝกใหระบบ
องคความรู

ภายในองคกร
ใหดีข�้น

ระบบว�เคราะห
ขอมูลตาม
กลยุทธที่
กำหนดไว

ระบบ
การแนะนำ 
การจัดซื้อ 

จัดจาง

ระบบเบิก
อุปกรณ
ดวยเสียง

พัสดุ ระบบ
ตรวจสอบ

พัสดุอัตโนมัติ

ระบบ
จายพัสดุ
อัตโนมัติ

ระบบชวย
เช็คพัสดุ
คงคลัง

ระบบ
ประมาณการณ

คลังพัสดุ

ระบบ
ตรวจจับจ�ด

ผ�ดสังเกตจาก
บทสนทนา

ตรวจสอบ ระบบ
ตรวจสอบ

เอกสารปลอม

ระบบ
ตรวจหาทุจร�ต

ระบบ
ตรวจสอบ
ความพอใจ
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ระบบ
บันทึกการเง�น

ดวยเสียง
เฉพาะบุคคล

การเง�น ระบบคัดแยก
เอกสารทาง

การเง�น
อัตโนมัติ

ระบบ
ตรวจจับ
การทุจร�ต

ทางการเง�น

ระบบจัดกลุม
เอกสาร
อัตโนมัติ

ระบบ
ใหคำแนะนำ
ดานการเง�น

ระบบ
รับคำสั่ง
ดวยสียง

บัญชี ระบบจัดเก็บ
เอกสาร

ทางดานบัญชี
อัตโนมัติ

ระบบ
ตรวจจับ

ความผ�ดปกติ
โดยการใช

ระบบ Deep 
Learning 

แบบ
Unsuper-

vised Deep 
Learning

กับการทุจร�ต
ทางบัญชี

ระบบจัดกลุม
เอกสาร
อัตโนมัติ

ผูชวย
ผูตรวจสอบ

บัญชีอัจฉร�ยะ
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SystemPlanningNLPMachine
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จัดการภาครัฐ

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได
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ตารางที่ 3 รูปแบบของ AI ที่สามารถน�ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการภาครัฐ



ระบบ
รับคำสั่ง
ดวยเสียง

สารบรรณ ระบบ
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อัตโนมัติ
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การใชบร�การ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

ระบบรวบรวม
และจัดกลุม
คำแนะนำ
สำนักงาน

เพ�่มประสิทธิ
ภาพจากการ
ว�เคราะห
งานประจำ

สมารท
ออฟฟ�ส

ระบบ
ตรวจจับ

ความผ�ดปกติ
ดวยเสียง

แจงบำรุง
รักษา

ระบบ
ตรวจจับ
สิ�งผ�ดปกติ
ดวยกลอง
อัตโนมัติ

หุนยนต
ลาดตระเวน
ตรวจสอบ

ความเสียหาย

ระบบ
คาดการณ
การซอมบำรุง
ลวงหนา

ระบบระบุ
จ�ดซอมบำรุง
ดวยคำ
แวดลอม

ระบบรับเร�่อง
ประเมิน

ความเสียหาย
และแจงซอม
อัตโนมัติ

ระบบวางแผน
ซอมบำรุง
ตามป

งบประมาณ

ระบบ
รับคำสั่งจอง
ดวยเสียง

ขอใช
ทรัพยากร

ของสำนักงาน
เชน จองหอง

ประชุม 
จองรถยนต

ระบบ
ตรวจสอบ
การใช

ทรัพยากร
สำนักงาน

ระบบ
จัดสรร

ทรัพยากร
ลวงหนา

จับคูการใช
งานทรัพยากร
กับโครงการ

ระบบ
งานเอกสาร
อัตโนมัติ

ระบบแนะนำ
การใชบร�การ
สำนักงาน
(ถาจองตาม
ตองการไมได
ควรดำเนินการ
อยางไรตอ)

ระบบบันทึก
การนัดหมาย
จากการ
สนทนา

การนัดหมาย จัดทำบันทึก
นัดหมายจาก
ภาพตัวอักษร
โลโกโรงแรม/
สายการบิน
หร�อลายมือ

ระบบจัดการ
นัดหมาย
ตามลำดับ
ความสำคัญ
จากขอมูล
ในอดีต

ระบบ
จดบันทึก

การนัดหมาย

จัดการประชุม
ในสถานที่และ
ชวงเวลา
ที่เหมาะสม

ผูชวยเสมือน
อัจฉร�ยะ

ระบบ
อนุมัติการลา
ดวยเสียง

การลา ตรวจสอบ
ตัวตนในการ
แจงการลาดวย
ว�ดีโอคอล

ระบบแนะนำ
ประเภทการลา

แจงลา
แบบสุภาพ

แนะนำชวงที่
เหมาะสมที่จะ
ลาไดโดยไม
กระทบกับงาน

ผูชวยจัดการ
การลาจาก
ขอมูลในอดีต

ระบบ
สั่งการ
ดวยเสียง

มอบหมาย
สั่งการ

ระบบ
เก็บหนังสือ
คำสั่งอัตโนมัติ

ระบบว�เคราะห
หนังสือคำสั่ง
อัตโนมัติ

ระบบ
สนับสนุน

ระบบว�เคราะห

ระบบจัดการ
เอกสาร
อัตโนมัติ

ระบบแนะนำ
บุคคลที่

เหมาะสมกับ
งานนั้นๆ

Expert
SystemPlanningNLPMachine

LearningRoboticsVisionSpeechการบร�หาร
จัดการภาครัฐ

รูปแบบของ AI ที่สามารถนำมาประยุกต ได
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หนวยงานเจาของโครงการ: รัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดา
วัตถุประสงค: เพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ชวยใหองคกรสามารถใชระบบรวมสำหรับ
 บริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและการทำงานท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ ใหบริการ
 ภาครัฐมีคุณภาพเดียวกันหรือสูงกวาจากบริการดิจิทัลของภาคเอกชน
เทคโนโลยีที่ใชงาน: การประยุกตใช ระบบ RPA ผสานปญญาประดิษฐ มาเพ่ิมความสามารถใหกับระบบ 
 ERP 
ผลที่ไดรับ: พัฒนาซอฟตแวรเพ่ือบริหารจัดการงานภาครัฐใหเปนระบบและรวดเร็วเทากับภาคธุรกิจ 
 ชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชระบบเพื่อจัดการทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน
 ใหมีประสิทธิภาพ เชน การเงิน จัดซื้อจัดจาง ทรัพยากรมนุษย เปนตน

102 AI for Government

2. ตัวอย่างการน�ารูปแบบ AI มาใช้ในงานบริหารจัดการภาครัฐ
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่ ระบบบริหารจัดการภายในของ 

ภาครัฐจงึมขีนาดใหญ่และต้องใช้คนจ�านวนมาก หน่วยงานภาครฐัในหลายประเทศจงึน�าเทคโนโลยี 

AI มาใช้ในงานบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างการน�าเทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจมาใช้ในงานบริหารจัดการของภาครัฐ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 รัฐแอลเบอร์ตา แคนาดา น�าระบบ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ERP ภาครัฐ 10

10 ที่มา: Sales Design Studio, 2018

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก:
https://www.aaofficeonline.
com/document-
management



หนวยงานเจาของโครงการ: Chinese Academy of Sciences และ Chinese Communist Party
วัตถุประสงค: เพื่อเฝาระวังการทำทุจริตในภาครัฐ คนหาแนวโนมของเจาหนาที่ที่อาจมีพฤติกรรม
 ทุจริต และยับยั้ง
เทคโนโลยีที่ใชงาน: การประมวลผลขอมูลหลากหลาย ใน Big Data ทั้งสวนการทำงาน และ ไลฟสไตล 
 รวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนของเจาหนาที่ของรัฐ
ผลที่ไดรับ: ระบบ Zero Trust ไดถูกนำมาใชในเมืองและเขตเพียงแค 30 แหง ซ่ึงนับเปนเพียงแค 
 1% ของทั้งประเทศเทานั้น แตระบบนี้ก็กลับสามารถจับเจาหนาที่รัฐที่ทำทุจริตได
 มากถึง 8,721 รายตั้งแตป 2012 ที่ระบบเริ่มตนใชงานมา แตหลายพื้นที่เรียกรองให
 ปดระบบ เพราะ ทำใหการทำงานซับซอนขึ้น สรางความกดดันใหเจาหนาที่ รวมถึง
 ครอบครัวและเพื่อนของเจาหนาที่ดวย
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11 ที่มา: Christian, 2019 และ Chen, 2019

+ EXAMPLE

ตัวอย่างที่ 2 จีนใช้ระบบ “Zero Trust System” ในการตรวจจับการคอร์รัปชัน 11

ภาพประกอบจาก: https://www.chinadailyhk.com/articles/248/88/206/1542258555188.html



หนวยงานเจาของโครงการ: กลาโหมสหรัฐ 
วัตถุประสงค: เพื่อสรางระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณสำหรับยานพาหนะทางทหาร ที่ชวยลด
 ความผิดพลาดระหวางการปฏิบัติงานภาคสนาม
เทคโนโลยีที่ใชงาน: ใช Machine Learning ในสวนของการวิเคราะหเชิงพยากรณ
ผลที่ไดรับ: BAE Systems ซึ่งเปนระบบ AI ที่ใชในการคำนวนพยากรณ ความเสียหาย ที่ตอง
 ซอมบำรุงของยานรบและยานพาหนะขนสงที่หุมเกราะหนัก ทำใหสามารถเขาบำรุง
 ไดในระยะที่เหมาะสม 
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ตัวอย่างที่ 3 กลาโหมสหรัฐอเมริกาใช้ AI คาดการณ์ยานพาหนะที่ต้องได้รับการบ�ารุงรักษา 12

12 ที่มา: Sayler, 2019

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: https://www.army.mil/article/20678/mechanics_repair_military_tactical_vehicles



หนวยงานเจาของโครงการ: สำนักการภาษี ออสเตรเลีย (Australian Taxation Office)
วัตถุประสงค: เพื่อชวยอำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ในการพิสูจนตัวตนเพื่อใชเขาถึงขอมูล
 ตามระดับสิทธิ์ที่เขาถึงได
เทคโนโลยีที่ใชงาน: เปนการใชระบบรูจำเสียง เพื่อการพิสูจนตัวตนแทนที่ระบบ PIN
ผลที่ไดรับ: นอกเหนือไปจากการเขาถึงขอมูลไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นแลว การพิสูจนตัวตน
 ดวยเสียง ไดรับการพิสูจนแลววาใหความปลอดภัยในระดับที่สูงกวาวิธีการรับรอง
 ความถูกตองแบบดั้งเดิมไมวาจะเปน PIN รหัสผาน คำถามเพื่อความปลอดภัยหรือ
 สิ่งยืนยันทางกายภาพ
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ตัวอย่างที่ 4 สรรพากรออสเตรเลียใช้เสียงในการยืนยันตัวตน 13

13 ที่มา: Nuance Communications, Inc., 2016

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: https://announced.media/australian-tax-office-cuts-down-call-time/



หนวยงานเจาของโครงการ: The National Audiovisual Archive of Hungary (NEVA)
วัตถุประสงค: เพื่อจัดเก็บขอมูลเกาดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกเหนือจากนั้น NAVA ยังมี
 โปรแกรมอื่นๆ ที่จะทำใหการเก็บขอมูลเกาๆนั้นเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพใหกับขอมูลที่มีอยู
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Cognitive Solution (เชน “Machine Vision”)    
ผลที่ไดรับ: ไดมีการบันทึกโปรแกรมสื่อการบริการสาธารณะ ตั้งแตป 2006 เพื่อทำใหสามารถ
 เขาถึงไดออนไลน รวมถึงการทำ Digitize ภาพขาวในประวัติศาสตร นับลานภาพ 
 ขอมูลท่ีมีคุณคานับ Petabyte จะตองถูกประมวลผล มีการต้ังเปาหมายท่ี 2.5 ลานภาพ
 ตอป แตดวยความสามารถของมนุษย ทำใหสามารถทำงานไดเพียง 40% ของเปาหมาย 
 จึงมีการนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเขามาแกปญหา มิฉะน้ันจะไมสามารถทำงาน
 ทั้งหมดไดในเวลาสั้นๆ ปญญาประดิษฐสามารถเขามาชวยเหลือการทำงานไดใน
 การจดจำผูคนอยางรวดเร็ว และสามารถระบุวัตถุ นอกเหนือจากความเร็วแลว ยังมี
 ความแมนยำท่ีสูงกวามนุษยอีกดวย ใชเวลานอยมากในการระบุใบหนาคนท้ังจากใน
 ภาพถาย และในวีดีโอ ไมมีผูเช่ียวชาญมนุษยคนไหนสามารถรูจักผูคนท่ีมีช่ือเสียงใน
 ประวัติศาสตรครบทุกคน ซ่ึงปญญาประดิษฐสามารถทำได ปญญาประดิษฐสามารถ
 จดจำ 90% ของภาพผูคนไดอยางทันทีทันใด จากท่ีแตละภาพตองใชมนุษย กับเวลา
 10 นาทีเพื่ออธิบายภาพ แตปญญาประดิษฐใชเวลาประมาณ 2 นาที
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ตัวอย่างที่ 5 ฮังการีน�า AI มาใช้จัดการข้อมูลภาพในคลังภาพและเสียงแห่งชาติ 14

14 ที่มา: Microsoft, 2019

ภาพประกอบจาก: 
https://customers.microsoft.
com/en-us/story/nava-
civilian-government-
azure-services-hungary

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
วัตถุประสงค: เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการตรวจพบอาการผิดปกติของจอเรตินา
 ที่เปนอาการบงชี้เบื่องตนของอาการเบาหวานขึ้นตาได 
เทคโนโลยีที่ใชงาน: ระบบ Visualization และ Deep Learning
ผลที่ไดรับ: โมเดลปญญาประดิษฐสามารถตรวจจับมีความแมนยำสูงถึง 97% เมื่อเทียบกับ
 ผูเช่ียวชาญคัดกรอง ท่ีมีความแมนยำอยูท่ี 74%  (เปนผลการทดลอง เปรียบเทียบจาก
 ขอมูลที่เก็บไวในคลังขอมูล ซึ่งเมื่อนำไปใชงานจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนที่ตอง
 ปรับเทียบอีกคร้ัง) ชวยเพ่ิมการเขาถึงของผูปวยในการตรวจคัดกรอง ผูปวยจะสามารถ
 ทราบระยะของโรคทันที รวมถึงชวยแบงเบาภาระงานใหกับบุคลากรทางการแพทย
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3. การใช้ AI ในงานเฉพาะของหน่วยงาน (AI for Government Specific Task)
นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณะที่เปรียบเสมือนงาน Front office และงานบริหารจัดการ

ของภาครัฐที่เป็นงาน Back office แล้ว หน่วยงานภาครัฐยังมีงานตามภารกิจที่เป็นงานเฉพาะของ

แต่ละหน่วยงาน เช่น การดูแลสาธารณูปโภค การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า การควบคุมมลพิษ 

เป็นต้น ที่ต้องมีการใช้ทรัพยากรในการท�างานเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันงานดังกล่าวได้มีการน�า AI 

มาประยุกต์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยมีตัวอย่างรูปแบบการน�า AI มา

ใช้ในงานเฉพาะของหน่วยงาน ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 โรงพยาบาลราชวิถีใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 15

15 ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 2562

ภาพประกอบจาก: 
http://www.digitalagemag.
com/google-ai-diabetic

+ EXAMPLE



หนวยงานเจาของโครงการ: ตำรวจตรวจคนเขาเมืองเกาหลี
วัตถุประสงค: เพ่ือแกปญหาผูพำนักเกินเวลาอนุญาต แบงเบาภาระงานใหกับตำรวจตรวจคนเขาเมือง 
 ลดงบประมาณในการลงทุนเพื่อการตามจับผูลักลอบเขาเมืองเกินเวลา
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Biometric และ Face Recognition
ผลที่ไดรับ: การจดจำใบหนาเปนแอปพลิเคชันท่ีสามารถระบุหรือตรวจสอบบุคคลโดยการเปรียบเทียบ
 และวิเคราะหรูปแบบตามรูปทรงใบหนาของบุคคลน้ัน จึงทำใหการตรวจจับผูพักอาศัย
 โดยไมมีใบอนุญาตไดอยางรวดเร็ว
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ตัวอย่างที่ 2 เกาหลีใช้เทคนิค Face Detection ตรวจจับผู้พ�านักเกินเวลา 16

16 ที่มา: Treacy, 2017

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: http://korea-id.co.kr/eng/technology.php



หนวยงานเจาของโครงการ: หนวยงานทองถิ่นของรัฐเทกซัส (Texas) สหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค: เพื่อสรางโมเดลคาดการณน้ำทวมที่มีความแมนยำสูง สามารถปรับแตงโมเดลให
 เหมาะสมกับสภาวะอากาศไดงาย สามารถพยากรณน้ำหลากได แมวาตัวเซนเซอร
 วัดปริมาณน้ำจะถูกทำลายไปแลว
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Machine Learning โดยใชจำลองหลายๆ สถานการณ เพื่อสามารถใหโมเดลยังคง
 สามารถทำการพยากรณลวงหนาได 
ผลที่ไดรับ: หนวยงานสามารถติดตามสถาณการณ น้ำทวมไดแมอยูในชวงวิกฤตท่ีเสาสงสัญญาณ
 บางสวนไดถูกทำลายลงไปแลว รวมท้ังสามารถประเมินความรุนแรงของเหตุอุทกภัย
 ไดอยางใกลเคียงกับสถานการณจริง รวมถึงสามารถสงขอมูลออก เพ่ือขอคำปรึกษา
 จากผูเชี่ยวชาญในทองที่อื่นไดทันที
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ตัวอย่างที่ 3 รัฐเทกซัสให้ AI คาดการณ์ปริมาณน�า้ล่วงหน้า 17

17 ที่มา: Brengel, 2016

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/preventing-flood-disasters-with-
cortana-intelligence-suite-2/



หนวยงานเจาของโครงการ: เมืองพิตตสเบิรก (Pittsburgh)
วัตถุประสงค: เพื่อจัดการกับปญหาการจราจรติดขัดผานการควบคุมการจราจร
เทคโนโลยีที่ใชงาน: Computer Vision ประกอบกับเทคนิค Optimization ในระบบสัญญาณไฟจราจร
ผลที่ไดรับ: ระบบ SURTRAC ชวยใหการเดินทางในเมือง ลดลง 25%, ลดการชะงักงันของการ
 จราจร 30%, ลดการรอเวลา 40%, และลดการปลอยมลพิษโดยรวม 21% ในระหวาง
 การดำเนินการโครงการนำรอง 

110 AI for Government

18 ที่มา: Smith, Barlow, Xie, & Rubinstein, 2013

ตัวอย่างที่ 4 เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ใช้ AI จัดการปัญหาจราจรติดขัด 18

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICAPS/ICAPS13/paper/viewFile/6054/6213



หนวยงานเจาของโครงการ: หนวยงานตำรวจไทย
วัตถุประสงค: เพื่อชวยใหจับกุมคนรายและทำงานไดงายขึ้น ลดความเสียหายของทรัพยสิน ทำให
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปอมปรามอาชญากร
เทคโนโลยีที่ใชงาน: ระบบอาศัยการทำงานรวมกันระหวาง กลองวงจรปด ปญญาประดิษฐ Machine 
 Learning และ Deep Learning นำเขาขอมูลจาก Image recognition ท่ีชวยรูจำและ
 แยกแยะบุคคลที่มีแนวโนมจะกอเหตุอาชญากรรม
ผลที่ไดรับ: ปญญาประดิษฐ สามารถลดภาระงานตำรวจในการเฝาระวังคนรายเขามาในรานทอง 
 รวมถึงชวยในการติดตอประสานงานกับทางสถานีเพ่ือ ระดมพลและจัดกำลังพลเพ่ือ
 จับกุมคนรายภายในกรอบเวลา 8 นาที
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ตัวอย่างที่ 5 สตช. ร่วมกับ สจล. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโจรปล้นร้านทอง 19

19 ที่มา: อารีเพิ่มพร, 2561

+ EXAMPLE

ภาพประกอบจาก: ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ�่า
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4. สรุป บทบาท อนาคต และแนวโน้ม ของปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ
จากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท�าให้ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามี

บทบาทในหน่วยงานของภาครัฐในหลายประเทศทั่วโลก แนวโน้มที่น่าจับตามองของ AI ภาครัฐใน 

ต่างประเทศมีค่อนข้างหลากหลาย ด้วยทิศทางการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก

พืน้ทีข่องหลายประเทศทีจ่ะส่งผลให้พฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติของคนเปลีย่นไป ซึง่การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากองค์กรเอกชน ที่ยุคแรกเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-

structure) ทีก่่อให้เกดิบรษิทัทางเทคโนโลยขีนาดใหญ่มากมาย เช่น Microsoft, Apple, IBM, Cisco 

เป็นต้น และตามมาด้วยยุคที่พัฒนาเทคโนโลยีจากโครงสร้างที่ยุคแรกได้สร้างไว้ เช่น Google, 

Facebook, Amazon, eBay เป็นต้น ปัจจุบันแต่ละประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันในการพัฒนา

เทคโนโลยีของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่ง AI 

จะเข้ามามีบทบาทในการท�างานและแก้ไขปัญหาแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



บทที่ 4
ข้อเสนอแนะ
เพื่อน�า AI มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐ



ประเมินความเหมาะสม
ในการนำ AI มาใช 01

STEP

กำหนดกรอบ
การดำเนินโครงการ 02

STEP

เตร�ยมความพรอม
ดานขอมูล 03

STEP

แสดงหาความรวมมือ
กับภาคสวนตางๆ 04

STEP

การสราง
จร�ยธรรม05

STEP
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บทสรุป : บทที่ 4

ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
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ประเมินความเหมาะสมในการน�า AI มาใช้
หน่วยงานควรวิเคราะห์จากกระบวนงานปัจจุบันของ

หน่วยงานผ่านแนวทางการวิเคราะห์ 3 ข้ันตอน คือ 

การประเมินสภาพปัญหาปัจจุบันของหน่วยงาน การ

ประเมินความเป็นไปได้ และการประเมินคุณค่าของ

การน�า AI มาใช้

ก�าหนดกรอบการด�าเนินโครงการ
เพื่อให้ริเริ่มการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างเหมาะสม 

หน่วยงานควรออกแบบโครงการน�าร่องโดยเริ่มจากจุด

เล็กๆ ก่อนในระยะเริ่มแรก และก�าหนดตัวชี้วัดที่เป็น 

รูปธรรม เพื่อเรียนรู้ถึงศักยภาพและข้อจ�ากัดของ AI 

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล 
เพื่อให้ปัจจัยในการเรียนรู้ของระบบ AI มีคุณภาพ

และสะท้อนสภาพความเป็นจริงที่สุดหน่วยงานควรขอ

ความเห็นด้านเทคนิคจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 

Scientist) หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องในการเลอืกข้อมลู 

และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

แสดงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
หน่วยงานภาครัฐมักจ�าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีจากภาคส่วนอ่ืนในการด�าเนินโครงการ 

AI แต่ความร่วมมืออาจน�ามาซึ่งปัญหาในการด�าเนิน

โครงการ ดังนั้น หน่วยงานต้องวางกลยุทธ์ให้เกิดการ

แบ่งปันทรัพยากรและความโปร่งใส

การสร้างจริยธรรม
หน่วยงานควรค�านึงถึงผลกระทบจากการน�าเทคโนโลยี 

AI มาใช้ในบริการและการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ 

การป้องกันอคติในอัลกอริทึม การออกแบบให้ระบบ

สามารถอธบิายการตดัสนิใจได้ และอยูภ่ายใต้การก�ากบั

ดูแลของมนุษย์ แผนรองรับผลกระทบกับแรงงาน และ

สร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว



n AI Principles
n กฎหมาย/มาตรฐาน

Governance
กำหนดกรอบการกำกับดูแล

n ขอมูลภาครัฐ
n โครงสรางพื้นฐานขอมูล

Data
สงเสร�มพ�้นฐาน
ขอมูลภาครัฐ

n AI Talent
n หลักสูตรฝกอบรม

AI Capability
สรางบุคลากร AI ภาครัฐ

n Deep Tech Startup
n R&D

Partnerships
สงเสร�มภาคสวน

พันธมิตร

ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแล (Governance)

หลักการน�า AI มาใช้ (AI Principles/
Codes of Ethics)
ภาครัฐไทยควรด�าเนินการจัดท�า “หลักการน�า AI มาใช้

ของประเทศไทย” (Thailand’s AI Principles)  เพื่อเป็น

คูม่อื (Guideline) ท่ีเป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบัทัง้ภาครฐั และ

ภาคเอกชนในการพัฒนา AI ของประเทศ ให้การพัฒนา 

AI ที่มีจริยธรรม (Ethical AI)

กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน (Laws,
Regulations, and Standards) 
แนวทางปฏบิตัท่ีิส่งเสรมิให้เกดิการน�าเทคโนโลย ีAI มาใช้  

พร้อมมีมาตรการควบคุมลดผลกระทบอย่างชัดเจน

ในระยะยาว กลไกทางกฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ 

เจริญเติบโตของ AI ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ

ส่งเสริมพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ 

ข้อมูลภาครัฐ (Government Data)
ควรมีการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการ

สร้างชุดข้อมูลมูลค่าสูงภาครัฐ (High Value Dataset) 

และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ

จัดท�าโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศส�าหรบัรองรบั AI 
(IT Infrastructure for AI) 
ภาครัฐควรด�าเนินนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อการเติบโตของระบบ AI ภาครัฐ  

ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลของ AI เช่น IoT 

และ Cloud

สร้างเสริมบุคลากร AI ภาครัฐ

ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรม (Training) 
ภาครัฐควรจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่

ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ

มีความเข้าใจแนวทางการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ และ

การบริหารโครงการ AI อย่างเหมาะสม ในขณะที่ให้เจ้า

หน้าที่ในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจและสามารถ

ท�างานร่วมกับระบบ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย

สร้างบุคลากรด้าน AI ภาครัฐ (Government AI 
Talent) 
ส�านกังาน ก.พ. และกระทรวงศกึษาธกิารควรร่วมมอืกบั

สถาบันการศึกษาในการส่งเสริมหลักสูตรผลิตบุคลากร

ในสาขาด้าน AI และเพิ่มจ�านวนทุนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ต้นที่ใช้เทคโนโลยรีะดบัสงู 
(Deep Tech Startups)
ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิด Deep Tech Startup ที่น�า AI 

มาใช้มากขึ้น และท�าให้สตาร์ทอัพในกลุ่มดังกล่าวมี 

ขีดความสามารถมากขึ้น เช่น มาตรการเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุน และมาตรการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

ภาควิจัยและพัฒนา (Research and
Development Sector) 
ภาครัฐจึงควรเพิ่มงบลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน AI 

แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยของภาครัฐและ 

ภาคเอกชน ทัง้ในด้านการประยกุต์ใช้ ด้านจริยธรรมและ 

ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี AI
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บทที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพื่อนำา AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

การน�า AI มาใช้ในภาครัฐนั้นไม่สามารถน�ามาใช้ได้โดยทันที แต่จ�าเป็นต้องส�ารวจตนเองก่อนว่า

มีความพร้อมต่อการน�า AI มาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาครัฐหรือยัง ซึ่งเนื้อหาใน

บทนี้จะน�าเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐหากต้องการน�า AI มาใช้

ประโยชน์ และนโยบายพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้ภาครัฐไทยสามารถน�า AI มาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
เนื้อหาในบทที่ 3 กล่าวถึงตัวอย่างการน�าเทคนิค AI มาประยุกต์ใช้กับงานของภาครัฐในรูปแบบ

ต่างๆ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึแสดงศกัยภาพของ AI ในการแก้ไขปัญหาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน

ของภาครัฐหลากหลายรูปแบบ การเริ่มด�าเนินโครงการ AI มีองค์ประกอบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ต่อความส�าเร็จของโครงการหลายประการ จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องก่อน 

เช่น ข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้งต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆ 

ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการด�าเนินโครงการอีกด้วย ซึ่งการด�าเนินโครงการ AI ถือเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเตรียมความพร้อมและ

วางแผนการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ได้เพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น ภาครัฐควรมีการวางเป้าหมายในการน�า AI ไปใช้ให้ชัดเจนก่อนการริเริ่มโครงการการน�า AI 

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานหรือการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน รวมทั้งควรวาง

แนวทางในการประเมินความจ�าเป็นและความพร้อมของหน่วยงานก่อนด�าเนินโครงการ
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1. ประเมินความเหมาะสมในการน�า AI มาใช้
“หน่วยงานควรน�าเทคโนโลย ีAI มาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานหรอืไม่?” คอื ค�าถาม

ที่หน่วยงานควรพิจารณาก่อนในล�าดับแรก เนื่องจาก AI ไม่ใช่ค�าตอบของทุกปัญหา เช่นเดียวกับ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ การพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นตัวต้ังโดยไม่ค�านึงถึงสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน

ส่วนใหญ่มักไม่ใช่แนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหา (Pain point) ของหน่วยงานที่ประสบอยู่ ซึ่งจะ 

ส่งผลให้การลงทนุในโครงการไม่คุม้ค่าและไม่ได้รบัผลลพัธ์ทีค่าดหวงั ดงันัน้ หน่วยงานควรวเิคราะห์

สถานการณ์กระบวนการปัจจุบันของตนเอง เพื่อระบุ “คุณค่า” ที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างให้แก่

หน่วยงานได้ 

Deloitte ได้พัฒนากรอบแนวคิด Three-Vs Framework เพ่ือให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือใน 

การประเมินกระบวนงานของตนเองที่สามารถน�าเทคโนโลยี AI หรือการติดตั้งระบบ Automation 

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูล การสื่อสารกับประชาชน การตรวจสอบกิจกรรม

ทางการเงนิ เป็นต้น โดยหน่วยงานภาครฐัสามารถใช้กรอบแนวคดินีใ้นการแสวงหาโอกาสจากการน�า 

AI มาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน บริการ หรือโครงการสาธารณะได้ (Schatsky, Muraskin, & 

Gurumurthy, 2015) 



อาศัยทักษะ ต่ำหร�อปานกลาง
ในการทำงานใหเสร็จสิ�น

ทั้งกระบวนงาน

Viable Forms Processing
การใหบร�การลูกคาขั้นตน

การบร�หารจัดการคลังสินคา

แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Map)

ลดภาระงานแกพนักงานที่มีทักษะ
ใหสามารถไปทำงานที่ใชทักษะได

Valuable

Vital

จัดทำรายงานรายได
การเปดเผยพยานหลักฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Discovery)
การขับข�่ยานพาหนะ

การจัดการบุคลากร 
(Staffing Model)

ตองจัดการกับชุดขอมูลขนาดใหญ การใหขอเสนอแนะการลงทุน
การว�นิจฉัยโรค

การตรวจจับเหตุทุจร�ต

คลังชุดขอมูล 
(Data Set Inventory)

คุณคา สถานการณกระบวนงานปจจ�บัน ตัวอยางการนำมาใช เคร�่องมือในการพ�จารณา

มีกฎเกณฑแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การบร�หารจัดการการบำรุงรักษา 
การจัดการระบบขนสงสาธารณะ

แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Map)

มีตนทุนดานแรงงานสูง การบร�หารจัดการประกันสุขภาพ 
การตอบคำถามผูใชบร�การ 
การตรวจสอบคุณสมบัติ 

การตรวจสอบความปลอดภัย

การจัดการบุคลากร 
(Staffing Model)

ความเชี่ยวชาญในสายงานหายาก
และประโยชนที่ไดจากการ

เพ�่มประสิทธิภาพสูง

การว�นิจฉัยโรค 
การตรวจตราทางอากาศ 

การพยากรณเหตุอาชญากรรม

การจัดการบุคลากร
(Staffing Model)

และแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Map)

ปร�มาณกำลังคนไมเพ�ยงพอ
ตอปร�มาณงาน

การตรวจจับเหตุทุจร�ต
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

การตอบสนองตอภัยพ�บัติ
Text Mining

การจัดการบุคลากร 
(Staffing Model)

อาศัย AI ในการจัดการขอมูล
Backlogs จำนวนมาก

การว�เคราะหเอกสารหลักฐาน
เชิงประวัติศาสตร

มาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนด
ใหใช Cognitive Technology

การปองกันทางไซเบอร
การสืบสวนเหตุอาชญากรรม

พยากรณสภาพอากาศ

การว�เคราะหตลาด 
(Market Analysis)
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ตารางที่ 4 3 Vs Framework ส�าหรับประเมินความเหมาะสมในการน�า AI มาใช้
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ใช้การได้ (Viable)
หน่วยงานต้องเข้าใจถงึขดีความสามารถของ AI เพือ่ประเมนิโอกาสจากการใช้เทคโนโลย ีเนือ่งจาก

เทคโนโลยใีนปัจจบุนั AI ยงัคงมข้ีอจ�ากดัทีม่กัไม่ได้รบัการกล่าวถงึอยู ่ค�าว่า “อจัฉรยิะ” “ชาญฉลาด”  

“ทรงปัญญา” มไิด้เป็นเครือ่งการนัตเีสมอว่าระบบดงักล่าวจะสามารถ เหน็ ฟัง หรอืรบัรู ้ได้ทดัเทยีม

กับมนุษย์ทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ และความรู้สึก

นึกคิด

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี AI ก็สามารถแก้ปัญหาในงานของภาครัฐได้อย่างดีเย่ียม เช่น งานที่

อาศัยการตอบสนองต่อภาพหรือเสียง เช่น การติดต่อผู้รับบริการผ่านทางโทรศัพท์ กล้องตรวจจับ 

(Surveillance) การตรวจสอบเอกสารที่เขียนด้วยมือ เป็นต้น ปัจจุบัน เราสามารถน�า AI มาช่วยให้ 

กระบวนงานสามารถเป็นระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี การจ�าเสียงพูดหรือ

ภาพ (Speech or Vision Recognition) และ การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 

Processing) นอกจากนี้ AI ยังสามารถน�ามาใช้เพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และไม่มี

โครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) ซึ่งยากส�าหรับมนุษย์ในการประมวลผล แต่เครื่องจักร

สามารถหาความเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตั้งแต่การตรวจจับความผิดปกติ 

ในข้อมูลทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยเบื้องหลังปัญหาสาธารณสุข หรือเมื่อน�ามาใช้ใน

งานทีถ่กูก�าหนดด้วยแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน AI สามารถน�ามาพฒันาเป็นระบบอตัโนมตั ิ(Automation) 

ทีช่่วยในเรือ่งของการบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ระบบคาดการณ์การบ�ารงุรกัษาและ

คุณภาพ (Predictive Maintenance and Quality) เป็นต้น

สร้างมูลค่า (Valuable)
การติดตั้งเทคโนโลยี AI ลงในกระบวนงานมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง กระบวนงานที่แรงงานราคาถูก

สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพอยูแ่ล้ว อาจไม่เป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมนกั การปรบัเปลีย่น

กระบวนงานดงักล่าวด้วยเทคโนโลยจีงึอาจได้มาซึง่ประสทิธิภิาพทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยในขณะทีแ่ลกมา

ด้วยงบลงทุนมหาศาล “ความคุ้มค่า (Valuability)” จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หน่วยงานควรพิจารณา 

บุคลากรบางต�าแหน่งจ�าเป็นต้องลงแรงไปกับภาระงานที่ใช้เวลามากและมีลักษณะซ�้าซาก  

(Repetitive) และเสียโอกาสในการใช้ทักษะอื่นอย่างเต็มที่ หรือบางภาระงานที่อาศัยทักษะ 

ความเช่ียวชาญ (Expertise) ท�าให้มีต้นทุนด้านก�าลังคนสูง ล้วนน�ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรบุคคล

อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ หน่วยงานสามารถน�า AI มาใช้แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าทีไ่ด้อย่างมาก  

เช่น นักบัญชีหรือนักกฎหมายที่ต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาหลายฉบับ ซึ่งเป็นงานที่อาศัยทักษะ

ด้านการอ่านมากกว่าทักษะวิชาชีพ Cognitive Technology อย่าง NLP ในปัจจุบันสามารถ 
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คัดกรองใจความส�าคัญ หรือแม้แต่ตรวจจับความผิดปกติของเอกสารหลายร้อยหน้าในระยะ

เวลาน้อยนิด ท�าให้การตัดสินใจน�าเทคโนโลยีมาใช้สามารถประหยัดเวลาท�างานและก�าลังคนใน 

กระบวนงานได้อย่างมาก

จ�าเป็น (Vital) 
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อาจเป็นโจทย์ให้ภาครัฐมี

ความจ�าเป็นต้องน�า Cognitive Technology มาใช้ 

เป็นเรื่องยากที่กระบวนงานที่ต้องอาศัยการดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและในขณะ

เดียวกันก็มีขนาดใหญ่ (Scale) จะสามารถท�างานได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Cognitive Technology 

เช่น หน่วยงาน Transparency and Campaign Finance Commission ของรัฐจอร์เจียมีหน้าที่ 

ในการตรวจสอบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียง ต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงินกว่า 

40,000 รายการต่อเดือน ซึ่งส่วนมากมักไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล จึงจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีมา

ช่วยในการท�างาน หรือการใช้ความสามารถในการตรวจจับสิ่งผิดปกติของระบบ AI มาช่วยใน 

การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงที่มี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภาครัฐ และอยู่นอกเหนือขีดความสามารถของมนุษย์โดย

ไม่พึง่พาเทคโนโลย ีเนือ่งจากขอบเขตการท�างานทีม่ขีนาดใหญ่ และต้องอาศยัการเรยีนรู ้ตอบสนอง

ต่อรูปแบบของภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง



ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก

กระบวนงาน
แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process Mapping)

โอกาสและอุปสรรค
SWOT Analysis

PESTEL Analysis

ขอมูล
คลังชุดขอมูล (Dataset Inventory)

คน
แผนกำลังคนและการจัดบุคลากร

(Staffing Model)
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จากแนวคิดข้างต้น เราสามารถสรุปขั้นตอนการพิจารณาได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 

ประเมินสภาพปัญหาปัจจุบันของหน่วยงาน
หน่วยงานควรเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายใน ซึ่ง

ได้แก่ กระบวนงาน ข้อมูล และก�าลังคน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้สามารถระบุประเด็นปัญหาตั้ง

ต้น หรือโอกาสในการน�า AI มาใช้ โดยมีตัวอย่างเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 2
ประเมินความเป็นไปได้ในการน�า AI มาใช้
เมื่อทราบถึงประเด็นปัญหาต้ังต้นที่ต้องการน�า AI มาช่วยแล้ว ในล�าดับถัดมา หน่วยงานควร

วิเคราะห์กระบวนงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถสอดรับกับศักยภาพของเทคโนโลยี AI หรือไม่ ทั้งนี้ 

ขอบเขตการน�า AI มาใช้มคีวามหลากหลาย ขึน้อยูก่บัสภาพปัญหา ลกัษณะข้อมลู หรอืวตัถปุระสงค์

การใช้งาน อกีทัง้ เทคโนโลย ีAI ในปัจจบุนัยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้นและมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้

การชี้ชัดลักษณะของกระบวนงานที่เหมาะสมเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น หน่วยงาน

สามารถพิจารณาว่า กระบวนงานที่เป็นเป้าหมาย
n อาศัยทักษะต�า่หรือปานกลางในการท�างานหรือไม่
n ต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่ และ
n มีกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่

ประกอบกับการวิเคราะห์ขอบเขตความสามารถของเทคโนโลยี AI ในหัวข้อที่ 1.3 เพ่ือใช้ใน 

การพิจารณาความเป็นไปได้ในการน�า AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนงานดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินคุณค่า (Value) จากการน�า AI มาใช้
ในล�าดบัสดุท้าย หน่วยงานควรพจิารณาถงึคณุค่าของการน�า AI มาใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็

ส�าคัญ ดังนี้
n การน�า AI มาใช้ช่วยสร้างมูลค่าหรือไม่ (Valuable) เช่น ระบบ AI สามารถช่วยแบ่งเบาภาระ 

 งานของเจ้าหน้าที่ ลดต้นทุนด้านก�าลังคน เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ เป็นต้น
n การน�า AI มาใช้ช่วยมีความจ�าเป็นต่อการท�างานหรือไม่ (Vital) เช่น หน่วยงานมีความจ�าเป็น 

 ต้องใช้เคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานเพื่อรองรับจ�านวนผู้ใช้บริการที่มีจ�านวน 

 มากขึ้น หรือถูกก�าหนดจากมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น



+ EXAMPLE

125สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน)

2. ก�าหนดกรอบการด�าเนินโครงการ
เรือ่งราวความส�าเรจ็ของ Cognitive Technology ไม่ว่าจากทัง้ภาครฐัหรอืเอกชน จดุประกายให้เกดิ

ความสนใจอนัน�ามาซึง่วสิยัทศัน์องค์กรแห่งอนาคต จากผลการส�ารวจ 2018 CIO Agenda Survey 

ของ Gartner พบว่า ร้อยละ 46 ของ CIO 3,160 คน จาก 98 ประเทศทั่วโลก มีการวางแผนจะน�า AI 

มาใช้ในองค์กรของตน เช่นเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐไทยเองอาจวางเป้าหมายว่าจะน�าเทคโนโลยี 

AI มาปฏวิตักิารท�างานพร้อมประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด  อย่างไรกต็าม เป็นเรือ่งเสีย่ง

อย่างยิ่งหากหน่วยงานเร่งรัดให้เกิดการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในการท�างานทั้งระบบ เนื่องจาก

เทคโนโลยดีงักล่าวมคีวามซบัซ้อนเกีย่วข้องกบัหลายมติ ิเช่น โครงสร้างพืน้ฐาน ข้อมลู และประเดน็

ทางจริยธรรม (Ethics) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับภาครัฐ ท�าให้ 

หน่วยงานอาจไม่สามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการได้ หรือไม่สามารถ 

ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ริเริ่มการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างเหมาะสม หน่วยงานควรออกแบบโครงการน�าร่องโดย

ค�านึงถึงปัจจัย ดังนี้

จ�ากัดขอบเขตโครงการ 
แทนทีจ่ะพุง่เป้าไปยงัการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ หน่วยงานควรเริม่จากจดุเลก็ๆ ก่อนในระยะเริม่แรก 

เพือ่จ�ากดัตวัแปรทีม่ผีลต่อการด�าเนนิโครงการ ลดผลกระทบกรณเีกดิเหตผุดิพลาด และเสรมิสร้าง

ประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการ AI  เมื่อวเิคราะห์ “แผนภาพกระบวนการทางธรุกจิ (Business 

Process Map)” หน่วยงานสามารถจ�าแนกองค์ประกอบของกระบวนงาน และเลอืกส่วนทีเ่หมาะสม

ส�าหรับด�าเนินโครงการน�าร่องการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

บรษิทัประกนั Zurich Insurance ได้น�าร่องการใช้เทคโนโลย ีAI ในการเพิม่ประสทิธิภาพระบบการเคลม

ประกนั โดยน�า Cognitive Technology มาใช้ในกระบวนงานตรวจสอบประวติัทางการแพทย์ของลกูค้า 

จากรายการละ 58 นาที เหลือเพียงรายการละ 5 วินาทีซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในกระบวนการ

เคลมประกันอย่างมาก (Brown, 2017)
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หรือในอีกมุมหน่ึง หากเป็นกระบวนงานที่มีความเกี่ยวข้องกันสูง ไม่สามารถเลือกท�าเพียงส่วนใด

ส่วนหนึ่งได้ หน่วยงานสามารถก�าหนดพื้นที่เฉพาะส�าหรับโครงการน�าร่อง เพ่ือดูผลกระทบและ 

เรียนรู้ก่อนน�าไปใช้ในพื้นที่อื่นให้ครอบคลุมต่อไป 

ระบบ AI และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆ ก็อาจสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมากหากน�ามาใช้อย่าง

ถูกต้อง การริเริ่มการน�า AI มาใช้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวแรกของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อม

รองรับต่อสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หากแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้หน่วยงานได้

เรียนรู้ถึงศักยภาพและข้อจ�ากัดของ AI แนวทางการปรับตัวขององค์กร และการสร้างทักษะของ

บุคลากรภายใน ดังนั้น โครงการน�าร่องนี้จะเป็น Proof of Concept (POC) ที่หน่วยงานสามารถ

น�าไปต่อยอดได้ในภายหลัง   

ก�าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
ณ จุดนี้ หน่วยงานอาจจะพอมีแนวคิดเบื้องต้นถึงปัญหา โอกาส และ สถานะที่คาดหวัง (Desired 

State) จากการพิจารณาสภาวการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน เทคโนโลยีไม่ควรเป็นเป้าหมายหลัก

ในการสะท้อนถึงความส�าเร็จของโครงการ หากเป็นเพียงเครื่องมือที่เราสามารถน�ามาใช้เพื่อบรรลุ 

เป้าหมายอื่นที่แสดงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ 

การตัง้เป้าหมายทีเ่หมาะสมจงึเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ต่อการน�าเดนิโครงการน�าร่องให้เกดิผลลพัธ์

สูงสุด 

ในปี 2009 มหาวทิยาลยัคาร์เนกเีมลลอน (Carnegie-Mellon University) ร่วมกบัเมอืงพติต์สเบร์ิก (Pitts-

burgh) และ East Liberty Development Inc. ในการติดตั้งระบบจราจรอัจฉริยะ “Traffic21” เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจราจรและมลภาวะ โดยเร่ิมจากการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรทีส่ามารถสือ่สารระหว่าง

กันได้จากเทคโนโลยี AI ผสานกับทฤษฎีการจราจร (Traffic Theory) แล้วจึงน�ามาผ่านการเรียนรู้ด้วย

แบบจ�าลองการจราจรของเมอืงพติต์สเบร์ิก ก่อนน�ามาน�าร่องในส่วน East Liberty ของเมอืง ความส�าเรจ็

ของโครงการน�าร่องซึง่สะท้อนจากการลดเวลาการเดินทางและลดการปล่อยมลพษิจากรถยนต์ท�าให้เกดิ

ก้าวต่อไปในการน�าระบบ Traffic21 ไปใช้ในส่วนอื่นของเมือง (Carnegie Mellon University, 2012)
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หน่วยงานควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Result) ไม่ใช่เป็นเพียงการกล่าวถึง

เป้าประสงค์สุดท้าย (Ultimate Goal) อย่าง “ยกระดับการท�างาน” “สร้างบริการคุณภาพ” หรือ 

วัตถุประสงค์เชิงนโยบายอื่นๆ อีกทั้งยังควรเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ใน

กระบวนงานดงักล่าวสามารถเข้าใจและเหน็ถงึประโยชน์ได้อย่างชดัเจน ซึง่ท�าให้ง่ายต่อการท�าความ

เข้าใจร่วมกัน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้วางนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ ดังนั้น  

การก�าหนดเป้าหมายของโครงการจงึควรพจิารณาลงไปในระดบัย่อย (Granular Level) ของกระบวนงาน  

เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยต่อหนึ่งชิ้นงาน (Time) ต้นทุนต่อหน่วย (Cost) และอัตราส่วนความแม่นย�า 

(Accuracy) เป็นต้น

3. เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ข้อมูลเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงส�าคัญของระบบ AI เนื่องจาก คุณลักษณะเด่นที่สุดของ Cognitive 

Technology คือการ “เรียนรู้” ที่ปรับเปลี่ยนอัลกอริทึม (Algorithm) ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูล

ส�าหรับสร้างการตัดสินใจและหาแนวทางการตอบสนองที่ถูกต้องที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่า ยิ่งป้อน

ข้อมูลให้แก่ระบบมากเท่าไหร่ ระบบจะยิ่งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น 

เพื่อให้ปัจจัยในการเรียนรู้ของระบบ AI มีคุณภาพและสะท้อนสภาพความเป็นจริงที่สุด การเตรียม

ความพร้อมด้านข้อมูล (Data Preprocessing) จึงเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญส�าหรับการริเริ่มโครงการ 

AI ทั้งนี้ หน่วยงานควรขอความเห็นด้านเทคนิคจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

หน่วยงานสาธารณสขุของลาสเวกสั (Las Vegas Health Department) ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัโรเชสเตอร์  

(Rochester University) ในโครงการน�าร่องระบบ AI ประมวลผลข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

ระบุร้านอาหารท่ีมีความเสี่ยงในการเป็นต้นตอของโรคอาหารเป็นพิษแทนการสุ่มตรวจร้านอาหารแบบ

เดิม ซ่ึงในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากอัตราการตรวจพบร้านอาหารที่ละเมิดมาตรฐานสาธารณสุข

ด้วยระบบ AI มากกว่าแบบสุ่มตรวจ ร้อยละ 15 ต่อร้อยละ 9 และมีการประเมินว่า ช่วยลดเหตุอาหาร

เป็นพิษได้ถึงประมาณ 9,000 ครั้ง และลดการเข้ารักษาพยาบาลได้กว่า 557 ราย (National Science 

Foundation, 2016)
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เลือกข้อมูล (Data Selection)
เป็นขัน้ตอนการเลอืกข้อมลูท่ีจะน�ามาใช้ โดยพจิารณาจากกรอบโครงการทีห่น่วยงานวเิคราะห์พร้อม

ก�าหนดไว้ในขั้นตอนที่แล้ว ประกอบกับตรวจสอบคลังชุดข้อมูล (Dataset Inventory) ที่หน่วยงาน 

ถือครองอยู ่โดยอาจเป็นข้อมลูจากการบนัทกึสถติ ิภาพ และเสยีง เป็นต้น แล้วจงึดงึชดุข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั  

หรือคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนงานมาเป็นตัวต้ังต้นในการสร้างอัลกอริทึม (Algorithm)  

ทัง้นี ้หากข้อมลูท่ีเลอืกน�ามาใช้ไม่ครอบคลมุทกุตวัแปร จะท�าให้เกดิอคต ิ(Bias) ภายในการตดัสนิใจ 

ของระบบ AI หรือการน�าเข้าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจท�าให้เกิดเหตุผลวิบัติ (Fallacy) ได้

การคดัเลอืกข้อมลูทีจ่ะน�ามาใช้ในระยะแรกของการด�าเนนิโครงการนัน้ หน่วยงานควรเลอืกใช้ข้อมลู

แบบคงที่ (Static Data) เช่น จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ประจ�าปี จ�านวนผู้ใช้บริการราย

วัน เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาข้อมูลแบบที่มีพลวัตร (Dynamic Data) ซึ่งมีการน�าเข้าข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง (Stream) และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น จ�านวนผู้ป่วยนอกในปัจจุบัน อุณหภูมิ

ในขณะนั้น เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลอย่างหลังมีความซับซ้อน ยากแก่การน�าไปใช้

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality)
แต่ถึงแม้ข้อมูลจะมีจ�านวนมหาศาล หากเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ข้อมูลคลาดเคล่ือนจาก

ความเป็นจริง (Inaccurate) ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) หรือ ไม่สม�่าเสมอ (Inconsistent) เป็นต้น 

ย่อมท�าให้ระบบเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงและน�ามาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาด  

ดังนั้นเมื่อหน่วยงานก�าหนดข้อมูลที่จะน�ามาใช้ได้แล้ว ยังต้องมาประเมินคุณภาพของข้อมูล 

ดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย

คู่มือ “การก�ากับดูแลข้อมูล” (Data Governance Framework) ได้ก�าหนดแนวทางการประเมิน

คุณภาพของข้อมูลไว้ ซึ่งประกอบด้วยมิติต่างๆ ดังนี้ (สพร., 2561)

n ข้อมูลมคีวามถกูต้อง (Accuracy) ข้อมลูจะมคีวามถกูต้องและเชือ่ถอืได้ขึน้อยูก่บัวธิกีารทีใ่ช้ 

 ในการควบคุมข้อมูลน�าเข้า และการควบคุมการประมวลผล ข้อมูลน�าเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ 

 ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว
n ข้อมูลมคีวามครบถ้วน (Completeness) ข้อมลูบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จดัเป็นข้อมลูที่ 

 ด้อยคุณภาพได้เช่นกนั เช่น ข้อมลูประวตัคินไข้ หากไม่มหีมูเ่ลอืดของคนไข้ จะไม่สามารถใช้ได้ 

 ในกรณทีีผู่ร้้องขอข้อมลูต้องการข้อมลูหมูเ่ลอืดของคนไข้ หรอืข้อมลูทีอ่ยูข่องลกูค้าทีก่รอกผ่าน  

 แบบฟอร์ม ถ้ามีช่ือและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถน�ามาใช้ได ้

 เช่นกัน
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n ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวกันสอดคล้องกับค่าใน 

 ชดุข้อมลูอืน่ มมีาตรฐานการจดัท�าข้อมลูทีก่�าหนดให้นยิามและแนวทางการจดัเกบ็ข้อมลูของ 

 ข้อมลูจากชุดข้อมลูต่างกนัต้องไม่ขดัแย้งกนั เช่น ข้อมลูเดยีวกนัจากสองชดุข้อมลูต้องเหมอืนกนั  

 และมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูลเหมือนกัน เป็นต้น
n ข้อมลูมคีวามเป็นปัจจบุนั (Timeliness) ข้อมลูทีด่นีัน้ นอกจากจะเป็นข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง  

 เช่ือถือได้แล้ว จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลในอดีตอาจไม่สะท้อนบริบท 

 ของปัจจุบันได้ทั้งหมด 
n ข้อมลูตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ (Relevancy) ระดบัของข้อมลูทีบ่รหิารจดัการต้องการ 

 น�าเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น  

 ข้อมลูทางสถติทิีจ่ะเป็นการ�านเสนอในรปูแบบทีง่่ายต่อการเข้าใจ สามารถน�ามาใช้งานได้ตาม 

 ความต้องการ
n ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้จริง และ 

 สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ข้อมลูควรถกูแปลงให้อยูใ่นรปูแบบทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์สามารถ 

 อ่านได้ (Machine-readable format) เช่น CSV JSON RDF เป็นต้น

4. แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
เมือ่หน่วยงานมคีวามพร้อมด้านข้อมลูแล้ว ความท้าทายถดัมาคอืการน�าชดุข้อมลูดงักล่าวมาพฒันา

ระบบ AI ความส�าเร็จของโครงการ AI ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น บุคลากร เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการข้อมูล ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของระบบ AI มา 

ใช้ในการด�าเนินงานได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาแสวงหาความร่วมมือจาก 

ภาคส่วนอื่น ด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้าง ภาคเอกชนมักเป็นผู้บุกเบิกในการน�าเทคโนโลยีใหม ่

มาประยุกต์ใช้ จึงมักเป็นภาคส่วนที่มีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับการใช้ AI มากกว่าภาครัฐ  

ท�าให้ภาครัฐในหลายประเทศดึงภาคเอกชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ AI ของภาครัฐ  

เพื่อจัดการความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี โดยให้

ภาคเอกชนรับบทบาทเป็น “ผู้พัฒนา” (AI Developer) แทน



จีน
หนวยงานภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลรัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
IBM, Alibaba
โครงการ
ใช AI ในการชวยเหลือแพทย
ออกแบบแนวทางการรักษา

อังกฤษ
หนวยงานภาครัฐ
Department for Business,
Energy and Industrial Strategy
หนวยงานภาคเอกชน
Intelligence Voice Ltd, Strenuus Ltd. 
และ University of East London
โครงการ
ใช AI ในการตรวจจับการโกงประกัน
(Insurance Fraud) โดยประเมิน
ความนาเชื่อถือจากเสียง

อินเดีย
หนวยงานภาครัฐ

Electronics City Township Authority 
หนวยงานภาคเอกชน

Siemens Corporate Technology
โครงการ

ใช AI ในการบร�หารจัดการ
สัญญาณไฟจราจร

เพ�่อลดปญหาการจราจรติดขัด

ญี่ปุน
หนวยงานภาครัฐ

Consortium for Renovating
Education of the Future

หนวยงานภาคเอกชน
IBM

โครงการ
ใช AI ในการชวยเหลือครู

ในการออกแบบการเร�ยนการสอน
ติดตามนักเร�ยน และให Feedback
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการ AI

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในลักษณะรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership)  มักมีปัญหา

เฉพาะเช่นเดียวกับการท�างานที่ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายราย (Stakeholder) แบบอื่น 

โดยในการด�าเนินโครงการ AI ภาครัฐอาจประสบปัญหา ดังนี้

เป้าหมายต่างกันและความเชื่อใจ (Different Pursuits and Trust)
ปัญหาแรกเกดิขึน้จากวตัถปุระสงค์ขององค์กรทีแ่ตกต่างกนั หน่วยงานภาครฐัมภีารกจิในการตอบ

สนองต่อความต้องการของประชาชน ในขณะที่บริษัทถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายของการแสวงหา

ก�าไรสงูสดุ ท�าให้ มมุมองการก�าหนดเป้าหมายของโครงการอาจเกดิความขดัแย้งกนั และอาจส่งผล

ต่อความเชือ่ใจระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เช่น ในกรณทีีห่น่วยงานภาครฐัต้องแบ่งปันข้อมลูให้

แก่ภาคเอกชนในการน�ามาพัฒนาระบบ AI หน่วยงานภาครัฐอาจตั้งค�าถามถึงความประสงค์ของ

บริษัทเอกชนว่า ข้อมูลที่ได้รับจะถูกน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการ หรือมีการน�า

ไปใช้เพือ่การพาณชิย์ในส่วนทีน่อกเหนอืจากเนือ้หาโครงการ หรอืในกรณทีีแ่บบจ�าลองทางการเงนิ
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(Financial Model) ที่ภาคเอกชนเสนอในการด�าเนินโครงการอาจท�าให้ต้นทุนบริการสาธารณะสูง

ขึ้นและผู้รับบริการบางส่วนถูกกีดกันด้วยสาเหตุทางด้านรายได้

ความรับผิด (Liability)
รูปแบบการท�างานของภาครัฐถูกครอบด้วยกระบวนการตรวจสอบอันเกิดจากหน้าที่ความรับผิด

ชอบต่อสังคมและประชาชน เนื่องจากการใช้ระบบ AI ในบริการสาธารณะท�าให้ผลการตัดสินใจ

ของเครือ่งจกัรมผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในทางใดทางหนึง่ ด้วยลกัษณะการท�างาน

ของระบบ AI การหาผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อบริษัทเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้อง “จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ AI ผู้รับรองระบบดังกล่าว  

หรือบริษัทท่ีเป็นผู้ด�าเนินการ” (House of Lords, 2018) ความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจท�าให ้

ภาครัฐมีความระมัดระวังในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ระเบียบข้อบังคับของภาครัฐอาจส่งผลต่อ 

การท�างาน ท�าให้หน่วยงานเอกชนไม่สามารถใช้จุดแข็งอย่างเรื่องความคล่องตัวและความคิด

สร้างสรรค์เพื่อน�าเสนอแนวทางการใช้ AI ในโครงการได้อย่างเต็มที่

ความแตกต่างด้านทักษะ (Skill gap)
ปัญหาสุดท้าย คือ “คน” บุคลากรภาครัฐมีความเช่ียวชาญในสายงานของตน แต่เมื่อเป็นเรื่อง

เทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐมักประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะเทคโนโลย ีAI แม้ว่าในความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ภาระงานด้านเทคนคิ 

ส่วนมากจะตกเป็นของบุคลากรเอกชน แต่หน่วยงานภาครัฐยังคงมีหน้าที่ในการวางกรอบและ

ควบคุมการด�าเนินโครงการให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด ปัญหาดังกล่าว

ก่อให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท�าให้ภาครัฐวางกรอบ

ในการท�างานผิดพลาด หรือไม่สามารถท�าความเข้าใจกับภาคเอกชนได้ดีพอ

Sun & Medaglia (2018) ได้ท�าการส�ารวจความคดิเหน็ผูท้ีเ่กีย่วข้องในโครงการน�าระบบ AI ชือ่  Watson  

ของ IBM มาใช้ในระบบสาธารณสุขของประเทศจีน เพื่อระบุถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นในการด�าเนิน

โครงการ โดยจากการส�ารวจ พบว่า การขาดแนวทางจริยธรรม (Ethical Guideline) ที่ชัดเจน ท�าให้

โรงพยาบาลไม่ให้ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล เช่น ให้บริษัทเอกชนเข้าถึงเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย

นอกเท่านั้น ซ่ึงนับเป็นปัญหาต่อระบบ Watson ที่ต้องอาศัยข้อมูลจ�านวนมากในการสร้างอัลกอริทึม  

ที่สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลสุขภาพในประเทศจีน (Sun & Medaglia, 2018)



1 2 3 4 5 6 7

ทุกสวนมีภาพ
ภารกิจ คุณคา

เปาหมาย
ผลลัพธ และ
แนวทางการ

ดำเนินโครงการ
รวมกัน

ทุกสวนมี
ความเชื่อใจกัน 

และเคารพ
ซึ่งกันและกัน 

ทุกสวนใช
จ�ดแข็งและ
ทรัพยากร
รวมกันเพ�่อ

บรรลุเปาหมาย
และรักษาผล
ประโยชนของ

ทุกฝาย

ทุกสวนใช
ภาษา

(Language)
ที่ชัดเจนและ
มีความเขาใจ

รวมกัน

ทุกสวนมี
สวนรวมใน
ขั้นตอนการ

ตัดสินใจ
และการแก

ปญหาความ
ขัดแยง

(Conflict
resolution)

มีกระบวนการ
รับฟ�งประเด็น
ขอคิดเห็นที่
สำคัญตอ
การบรรลุ
เปาหมาย
โครงการ
สำหรับ
ทุกสวน

ทุกสวนมี
สวนรวมใน
การไดรับ
ประโยชน

จากโครงการ
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ด้วยปัจจยัเชงิโครงสร้างองค์กรและความแตกต่างทางด้านทรพัยากรท�าให้หน่วยงานภาครฐัไม่อาจ 

ดึงศักยภาพของความร่วมมือออกมาได้อย่างเต็มที่ และอาจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการใน 

ภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการ AI เป็น

ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีต่ัง้ไว้ หน่วยงานภาครฐัควรมกีลยทุธ์

ในการท�างานร่วมกับบริษัทเอกชน ดังนี้

Sharing Partnership
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือ คือ การให้ทุกภาคส่วนแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและ

กัน ซึ่งการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Shared Objective) เป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงต่อความร่วมมือ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นตัวชี้น�าในการตัดสินใจต่างๆ และเป็นบรรทัดฐานในการวัดความ

ส�าเร็จของโครงการ หน่วยงานภาครัฐควรวางกลยุทธ์ในการสื่อสาร (Communication Strategy) 

กับบริษัทเอกชน เพื่อให้เกิดการวางกรอบและเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันถึงข้อกังวลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจ�าเป็นต่อการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ขัดขวาง

การด�าเนนิโครงการรว่มกนั รวมถงึสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือทีเ่น้นการแบง่ปันข้อมูลระหว่างกนั 

(Data-sharing Culture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือให้

ประยุกต์จาก Jarquin, 2012
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Accountable Partnership 
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก�าหนดขั้นตอนการท�างานที่โปร่งใส (Transparent) 

และตรวจสอบได้ (Accountable) ตั้งแต่กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการน�า AI มาใช้

ในกระบวนงานจริง รวมถึงก�าหนดแนวทางป้องกันและมาตรการรองรับที่ชัดเจนเมื่อการตัดสินใจ

ของระบบ AI ก่อให้เกิดผลกระทบ เพื่อสร้างกระบวนการการตรวจสอบและรับผิดชอบ (Liability) 

ในโครงการได้ โดยครอบคลุมถึงประเด็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 20

n หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องด�าเนินการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุง แก้ไข และเข้า 

 รหัสข้อมูล (Data Encryption) ให้ชุดข้อมูลมีคุณภาพและพร้อมแก่การน�าไปใช้ รวมถึงรับรอง 

 ความรับผิดหากเกิดผลกระทบอันเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูล
n เอกชนต้องเกบ็บนัทกึข้อมลู เอกสาร และหลกัฐานประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบ การใช้  

 Methodology และการวเิคราะห์ทีเ่กดิขึน้จากขัน้ตอนการออกแบบ พฒันา และแก้ไขระบบ AI
n ข้อมลูทีห่น่วยงานเจ้าของโครงการจดัหามาให้ ต้องเป็นความลบั ไม่ถกูคดัลอก เลยีนแบบ หรอื 

 แจกจ่ายโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
n หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องด�าเนินการสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องในภาคส่วนอ่ืน ผู้ที่ได้รับ 

 ผลกระทบจากการด�าเนนิโครงการ และสาธารณะ ในการสร้างความเข้าใจ รบัฟังความคดิเหน็/ 

 ข้อเสนอแนะ และค�าร้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
n เอกชนต้องตกลงไม่ด�าเนินการฟ้องร้อง หากหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐอื่น  

 หรือบุคคลภายนอก ด�าเนินการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ หรือท�าความเข้าใจผลกระทบต่อ 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันอาจเกิดจากการใช้ระบบ AI 
n เมื่อเกิดการร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อนโยบายหรือการตัดสินใจของหน่วยงานจากการด�าเนิน 

 โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเทคนิค เอกชนต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในขณะที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
n เอกชนต้องช่วยสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท�าข้อมูลน�าเสนอและรายงาน 

 ในการพัฒนาระบบ AI รวมถึงการประเมินผลกระทบจากเทคโนโลยี ส�าหรับสร้างความเข้าใจ 

 แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
n เอกชนต้องเปิดเผยหลักฐาน บทวิเคราะห์ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องเมื่อตรวจพบ 

 ในระบบ AI แบบจ�าลอง หรือชุดข้อมูล

20 ประยุกต์จาก (AI NOW, 2018)
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Multi-joint Partnership 
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรปรกึษาหารอืหน่วยงานภาครฐัอืน่ทีม่อีงค์ความรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลั 

ในการด�าเนินโครงการ AI ร่วมกับหน่วยงานเอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือให้การด�าเนินโครงการ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ในปัจจบุนั หน่วยงานภาครฐัทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิให้เกดิการใช้เทคโนโลยใีนภาครฐัและ

หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถสร้างความร่วมมือได้ มีหลักๆ สองหน่วยงาน ได้แก่

1. ส�านกังานพัฒนารฐับาลดจิทิลั (สพร.) เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาล

ดิจิทัลของประเทศไทย โดยในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 8 ก�าหนดให้ ส�านักงานฯ ท�าหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนให้

หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัล และให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหาร

จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สพร. ได้ด�าเนินบทบาทการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กบัหน่วยงานภาครฐัมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และได้ร่วมงานกบัหลายหน่วยงานใน

การพัฒนาบริการดิจิทัล เช่น ร่วมมือกับกรมทางหลวงในการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดส�ารวจปริมาณ

จราจรชนดิตดิตัง้ถาวร ส�าหรบัประกอบการวางแผนบรหิารจดัการจราจรเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนผู้ใช้ทางในช่วงสงกรานต์ในปี 2015-2016

2. ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) เป็นหน่วยงานภาย

ใต้ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีหน้าที่หลักในการด�าเนินการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ รวมถึงร่วมกับพันธมิตร

ในการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยในด้าน AI  

NECTEC ได้จัดตั้ง “หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence Research Unit: AINRU) 

เพือ่วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีAI โดยเน้นการประมวลภาษา เสยีงพดูและรปูภาพ พร้อมทัง้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพือ่ให้ผูใ้ช้เข้าถงึได้ง่ายและสามารถประยกุต์ใช้งานได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม AINRU  

มีประสบการณ์ในการท�าวิจัยที่น�าไปสู่การประยุกต์ใช้ AI ในหลายภาคส่วน เช่น การเกษตร  

การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น
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5. การสร้างจริยธรรม
“เมื่อคุณประดิษฐ์รถยนต์ คุณได้ประดิษฐ์อุบัติเหตุรถยนต์ขึ้นมาด้วย” (When you invent 

cars, you also invent car accidents) เทคโนโลยี AI น�ามาซึ่งปัญหารูปแบบใหม่ หน่วยงานควร

ค�านึงถึงผลกระทบจากการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในบริการและการบริหารงานภาครัฐ ดังนี้ 

อคติ (Bias)
คุณภาพของอัลกอริทึมซึ่งเป็นหัวใจของระบบ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มนุษย์เป็นผู้ป้อนให้ ท�าให้ใน

บางครั้งระบบ AI เรียนรู้ “อคติ” ของมนุษย์ที่แฝงอยู่ในข้อมูลได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ท�าให้การตัดสินใจ

โดยเครื่องจักรสร้างประเด็นทางจริยธรรมขึ้น เช่น แคนาดาน�าร่องระบบ AI ในกระบวนการตรวจ

คนเข้าเมืองและคัดกรองผู้อพยพ โดยเรียนรู้จากบันทึกข้อมูลที่ผ่านมาและมาตรการในกฎหมาย 

Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) แต่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโทรอนโต

และ Citizen Lab พบว่า ระบบเลอืกปฏบิตัคินบางกลุม่ (Discriminate) อย่างชดัเจนด้วยปัจจยัทาง

ด้านเชือ้ชาต ิศาสนา และการเป็นสมาชกิองค์กร/สมาคม โดยไม่ค�านงึถงึปัจจยัความจ�าเป็นอืน่ เช่น 

การลี้ภัยด้วยสาเหตุทางสังคมของกลุ่ม ผู้หญิง และ LGBT เป็นต้น หรือกรณีระบบคัดกรองผู้สมัคร

งานของ Amazon กดคะแนนผู้สมัครหญิง เนื่องจากเรียนรู้ข้อมูลใบสมัครที่บริษัทได้รับในช่วง 10 

ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนมากมีแต่ผู้สมัครเพศชาย (Dastin, 2018)

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนระบบ AI จะถูกต้อง มีคุณภาพ แต่การเลือกใช้

ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมและไม่มีการควบคุม ท�าให้เกิดอคติขึ้นในอัลกอริทึมที่สร้างความไม่เป็นธรรม

ต่อคนบางกลุ่ม

ตัวอย่างผลงานวิจัยของ AINRU ระบบฝึกฝนสัญญาณสมองแบบป้องกลับ เกิดจากการพัฒนาร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเกมส์ที่ควบคุมโดยการอ่านสัญญาณสมองผ่านสัญญาณ EEG ใช้เพื่อ

ฝึกสมาธิการจดจ่อ รวมถึงช่วยฝึกฝนความจ�าช่วงปฏิบัติงาน (Working Memory) โดยผู้เล่นจะทราบถึง

ระดบัสมาธกิารจดจ่อของตนผ่านโปรแกรมเกมส์ และพยายามรกัษาสภาวะจดจ่อตลอดการเล่นเกมส์ เมือ่

ฝึกฝนเป็นอย่างด ีจะสามารถควบคมุจดัการสมาธไิด้ดขีึน้รวมถงึสามารถพฒันาทกัษะสมอง (Executive 

Functions) ได้ต่อไป (NECTEC, 2562)
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ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาอคตใินระบบ AI หน่วยงานเจ้าของโครงการควรคดัเลอืก และทดสอบข้อมลู

ทีน่�ามาใช้ในการฝึกฝนระบบ AI อย่างรอบคอบ รวมถงึระบขุ้อมลูคณุลกัษณะทีอ่าจมผีลต่อการเกดิ

อคติ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ หรือปัจจัยอื่นๆ ในชุดข้อมูลที่มีนัยยะทางสังคม รวมถึงมีการตรวจสอบ 

เฝ้าระวงัการตดัสนิใจของระบบ AI อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้หน่วยงานควรจดัท�ามาตรการส่งเสรมิ

ความโปร่งใส (Policy for Disclosure) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการน�าระบบ AI มา

ใช้ พร้อมจัดท�าช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน (Feedback Channel) โดยเฉพาะส�าหรับ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบ AI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถรับรู้ถึง

ปัญหาอันอาจเกิดจากอคติในระบบ AI ได้

ความสามารถในการอธิบายได้ (Explainability)
“ความผดิพลาด” เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเรยีนรูข้องระบบ AI หรอืแม้จะ 

ไม่ถือเป็นความผดิพลาด แต่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจของเครือ่งจกัร ย่อมมสีทิธโิดยชอบ

ธรรมในการทราบถึงสาเหตุการตัดสินในนั้น “ความสามารถในการอธิบายได้” (Explainability) จึง

เป็นอีกประเด็นส�าคัญต่อการสร้างระบบ AI ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และอาจมีผลต่อ 

การตดัสินใจของหน่วยงานในการน�า AI มาใชจ้ริง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของ IBM กลา่วว่า “เรา

ต้องสามารถอธบิายได้ว่าอลักอรทิมึน�ามาซึง่ผลลพัธ์แต่ละอย่างได้อย่างไร ถ้าผูใ้ช้ไม่สามารถท�าได้ 

ระบบ AI ไม่ควรถกูน�ามาใช้” (Nott, 2018) เช่นเดยีวกนั The House of Lords’ Select Committee on 

Artificial Intelligence ของสหราชอาณาจกัรมอบข้อเสนอแนะว่า “ถ้าอลักอรทิมึทีใ่ช้ในการตดัสนิใจ 

เกี่ยวกับประชาชนชาวอังกฤษไม่สามารถถูกอธิบายได้ ควรถูกห้ามน�ามาใช้” (Shanck15, 2018)  

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรท�าให้แน่ใจว่า ระบบที่พัฒนามานั้น สามารถอธิบายที่มาที่ไปของการ

ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม (Explainable) ตัวอย่างเช่น ศุนทัร ปิจไช (Sundar Pichai) ประธาน

บริหารกูเกิ้ลอธิบายสาเหตุต่อรัฐสภาสหรัฐ (US Congress) ผลลัพธ์การค้นหาของ “Idiot”  

ถึงแสดงผลเป็นรูปประธานาธิบดีสหรัฐ ดอนัลด์ ทรัมป์ ว่าเกิดจากระบบ AI ที่ประมวลจากปัจจัย

ต่างๆ มากมายกว่า 200 ตัว เช่น ความเชื่อมโยง ความใหม่ (Freshness) ความนิยม และการเอา

ไปใช้ของผู้ใช้บริการ เพื่อน�ามาจัดอันดับในการแสดงผล (Robertson, 2018)
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อัตตาณัติของมนุษย์ (Human Autonomy) 
แม้ว่าศกัยภาพของระบบ AI สามารถท�างานบางอย่างแทนมนษุย์ได้อย่างสมบรูณ์ หรอืแม้แต่ท�าได้

เกินขีดความสามารถทั่วไปของมนุษย์ การปล่อยให้เครื่องจักรก�าหนดทางเลือกของมนุษย์โดยไม่มี

การควบคมุอาจน�ามาซึง่ปัญหาหลกัๆ 2 ประการ ประการแรก การท�างานของ Cognitive Technology  

ยังคงมข้ีอบกพร่อง เช่นในกรณรีถยนต์ไร้คนขบั (Driverless Car) ของ Tesla พุง่ชนกบัรถพ่วงอย่างแรง  

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2016 เป็นเหตุให้ผู้ขับเสียชีวิต Tesla ได้เผยถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในเวลา

ต่อมาว่า ระบบไม่สามารถแยกระหว่างสีขาวของรถพ่วงกับท้องฟ้าในขณะน้ันได้ ท�าให้ระบบเบรก

อัตโนมัติไม่ท�างาน (The Tesla Team, 2016)

ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นต่อมาคือ มนุษย์ยังมีสิทธิ์ในการก�าหนดผลลัพธ์และ 

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่หรือไม่ อ�านาจการตัดสินใจของมนุษย์ที่ถูกลดทอนด้วย

ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรอาจหมายถึงการลดคุณค่าของสิทธิ์ในการเลือกทางเลือกของปัจเจก 

Lamanna และ Byrne (2018) ได้น�าเสนอแนวทางการน�า AI มาใช้ในก�าหนดแนวทางการรักษา

ส�าหรับผู้ป่วยที่ไร้ความสามารถ (Incapacitated Patient) โดยดูจากข้อมูลทั่วไป เวชระเบียน 

(Medical Record) ตลอดจนข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ป่วยเพ่ือ 

คาดคะเนแนวทางการรักษาที่ผู้ป่วยต้องการ (Treatment Model) แม้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็น-ตาย

เท่ากัน (Life-death Decision Making) เทคโนโลยีนี้อาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระทางอารมณ์

ส�าหรับญาติของผู้ป่วยในการตัดสินใจ แต่ถ้าข้อสรุปของญาติกับ AI ไม่สอดคล้องกัน เราควรท�า

ตามเจตจ�านงค์ของญาติผู้ป่วยหรือไม่ หรือถ้าผลการวิเคราะห์ออกมาได้ทางเลือกที่ไม่ได้ให้ผล 

การรักษาท่ีดีที่สุด แพทย์ผู้รักษาควรเคารพเจตจ�านงค์ของผู้ป่วย หรือผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วย

ควรได้รับ

ส�าหรับงานศึกษานี้จะไม่ลงลึกหาค�าตอบในปัญหาสุดท้าย เนื่องจากยึดโยงกับประเด็นทางด้าน

จริยธรรมและสังคมที่มีความซับซ้อน แต่เป็นที่แน่ชัดว่า หน่วยงานภาครัฐควรท�าให้แน่ใจว่า  

การท�างานของระบบ AI และการตดัสนิใจควรอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของมนษุย์ เพือ่ช่วยปิดช่องโหว่ 

หากเกดิความผดิพลาดอนัเกดิจากข้อจ�ากดัทางเทคโนโลย ีและเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธิ ์หน่วยงาน 

ควรออกมาตรการการใช้งานทีค่�านงึถงึ “ความยนิยอม” (Consent) ของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการ

ตัดสินใจของระบบ AI เป็นส�าคัญ ซึ่งนอกจากช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ยังสร้าง

ความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุตวัอย่างเช่น กรณรีถยนต์ไร้คนขบัของ Uber 

พุ่งชนหญิงวัย 49 ปี ที่ก�าลังจูงจักรยานข้ามถนนจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา  

จากการตรวจสอบพบว่า ตวัรถมกีารตรวจจบัร่างของผูเ้คราะห์ร้ายได้ก่อนการปะทะถงึ 6 วนิาท ีแต่

ผู้ควบคุมรถ (Operator) กระท�ากิจกรรมอื่นอยู่ในขณะนั้น จนเป็นเหตุให้ตอบสนองต่อเหตุการณ ์
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ได้ไม่ทันท่วงที สุดท้ายอัยการของรัฐอริโซนาไม่ด�าเนินการสั่งฟ้องบริษัท Uber ในขณะที่ผู้ควบคุม

รถยังอาจสามารถถูกด�าเนินคดีได้อยู่ (BBC, 2019)

การแทนที่แรงงาน (Job replacement)
อีกหนึ่งข้อกังวลที่มักถูกหยิบยกข้ึนมาเมื่อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ AI คือ การทดแทนแรงงาน

มนุษย์ด้วยเคร่ืองจักร Reform ซึ่งเป็นหน่วยงาน Thinktank ของประเทศอังกฤษการคาดการณ์

ว่า ภายในปี 2030 Chatbot จะเข้ามาท�างานแทนที่พนักงานกว่าร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล

สหราชอาณาจักร และพนักงานในภาคสาธารณสุขกว่าหมื่นคนจะได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่า 

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวคาดว่าจะสามารถประหยดังบประมาณค่าบุคลากรไปได้กว่า 4 พนัล้านปอนด์ 

ต่อปี แต่ย่อมสร้างข้อกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานเหล่านั้น (Gayle, 2017)

หน่วยงานควรท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกระบวนงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับโครงการการน�า AI มาใช้ ว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่การทดแทนแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วย 

การท�างานของตนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวดเรว็ขึน้ สะดวกสบายขึน้ สามารถลดภาระงานซ�า้ซาก 

(Repetitive task) และให้เจ้าหน้าทีไ่ปท�างานอืน่ทีม่คีณุค่ามากกว่าเดมิแทนได้ นอกจากนี ้หน่วยงาน 

ควรเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและ AI ผ่านการอบรมที่อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น สพร. NECTEC และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลง ให้พนกังานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบ AI ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) 
การพัฒนา AI จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ที่มักเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว

ของประชาชน (Privacy) ที่อาจน�ามาซึ่งการขาดความเชื่อมั่น (Distrust) จากภาคประชาชน หรือ 

แม้กระทั่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้หากขาดมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม  

(Security) 

เพือ่ป้องกนัประเดน็ทางกฎหมายและสร้างความเชือ่มัน่ หน่วยงานควรจดัท�ามาตรการความมัน่คง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในด้านต่างๆ ดังนี้
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n บคุคลากร (People) พนกังานของหน่วยงานควรได้รบัการอบรมแนวปฏบิตัด้ิานความปลอดภยั 

 ทางไซเบอร์เพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง และสามารถตอบสนองได้อย่างทนัท่วงทเีมือ่เกดิเหตรุัว่ไหล
n กระบวนงาน (Process) การน�าข้อมูลของประชาชนมาใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 

 ประชาชนและไม่ถูกน�ามาใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่นตัวอย่างในหัวข้อ 4.1.4  

 (2) รวมถงึต้องสอดคล้องกบั พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่จากการพจิารณา  

 พบว่า กฎหมายดังกล่าวยืดหยุ่นให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเก็บและน�าข้อมูลส่วนบุคคลมา 

 ใช้ได้โดยไม่ต้องได้รบัการยนิยอมจากเจ้าของข้อมลูหากเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์สาธารณะตาม 

 ภารกจิของหน่วยงานตามมาตราที ่24 และ 27 ทัง้นี ้กฎหมายยงัก�าหนดให้ “ข้อมลูส่วนบคุคล”  

 หมายถงึ “ข้อมลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท�าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม  

 ...” ดังนั้น หากมีความจ�าเป็นที่ท�าให้ไม่สามารถท�าข้อมูลให้เป็นนิรนาม (Anonymization) ได้  

 หน่วยงานต้องท�าให้แน่ใจว่ามีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่มีการเก็บ 

 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ “เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง” และข้อมูล 

 อื่นๆ ตามมาตรา 26

n เทคโนโลยี (Technology) นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว หน่วยงาน 

 ควรตรวจสอบระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

 น�าเข้าและแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งมี 

 มาตรการตรวจสอบการท�างานอย่างสม�่าเสมอ

 ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินโครงการ AI ระดับหน่วยงานภาครัฐสามารถสรุปได้ดังตาราง 

 ที่ 5 ดังนี้ 

ในปี 2016 National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักร กับ Deepmind ของ Google 

ถูกส่ือโจมตีว่ามีการน�าข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยกว่า 1.6 ล้านข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบ AI โดยไม่ได้ 

รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล NHS จึงได้น�าโปรแกรม de-Identification (DE-ID)  

มาใช้ในการจัดการปัญหาดังกล่าว (Bayern, 2018)
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ลำดับ ขั้นตอน คำถาม แนวทาง ผลลัพธ Key Factors
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ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการด�าเนินโครงการ AI 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หัวข้อที่ 4.1 แสดงถึงขั้นตอนในการด�าเนินโครงการ AI เครื่องมือที่น�ามาใช้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและ

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในแต่ละขั้น ซึ่งได้แก่
n การก�ากับดูแล
n ความพร้อมด้านข้อมูล
n องค์ความรู้ในเทคโนโลยี AI
n ศักยภาพของภาคส่วนพันธมิตร

ดังนั้น รัฐบาลไทยควรด�าเนินนโยบายส่งเสริมเพื่อสร้างปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่ช่วยให้หน่วยงาน 

ภาครัฐไทยมีความพร้อมในการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 28 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมในการพัฒนาโครงการ AI ภาครัฐ
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1. ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแล (Governance)
นอกเหนอืจากโอกาสแล้ว เทคโนโลย ีAI ยงัน�ามาซึง่ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อชวีติของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจ�าเป็นต้องมีการก�ากับดูแลการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ เพ่ือให้เกิด 

การพัฒนา AI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และจ�ากัดผลกระทบทางลบที่ไม่พึงประสงค์ 

โดยมีแนวทางดังนี้

หลักการน�า AI มาใช้ (AI Principles/ Codes of Ethics)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างการตื่นตัว

เป็นวงกว้างทั่วโลก เพื่อให้เทคโนโลยี AI ถูกน�าไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ มีความโปร่งใส 

และค�านึงถึงจริยธรรม หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนรัฐบาลหลายแห่งได้ประกาศ “หลักการน�า 

AI มาใช้” (AI Principles) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติหลักการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ส�าหรับประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ภาครัฐไทยควรด�าเนินการจัดท�า “หลักการน�า AI มาใช้ของประเทศไทย”  

(Thailand’s AI Principles)  โดยผ่านกระบวนการให้ทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาควชิากร มส่ีวนร่วมในการออกแบบแนวทางดงักล่าว เพือ่เป็นคูม่อื (Guideline) 

ทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบัทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนในการพฒันา AI ของประเทศ ให้การพฒันา AI ที่

มีจริยธรรม (Ethical AI) ของประเทศไทย ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้

n เป็นประโยชน์อย่างทัว่ถงึ (Beneficial to All) การพฒันาและวจิยัระบบ AI ต้องมวีตัถปุระสงค์ 

 เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนทุกกลุ ่มอย่างไม่ปิดกั้น ไม่แบ่งแยก และไม่ก่อให้เกิด 

 ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของใครคนในคนหนึ่ง
n เคารพมนุษย์ (Respectful to Human) ระบบ AI ต้องไม่ลดทอนสิทธิ์การตัดสินใจของมนุษย์  

 (Human Right to Choose) ไม่ขัดต่อการให้คุณค่า (Value) และเคารพความหลากหลายทาง 

 วัฒนธรรม (Cultural Diversity)
n ปลอดภัย (Safe and Secure) ระบบ AI ต้องค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น 

 ส�าคญั กระบวนการและเครือ่งมอืต้องได้รบัการออกแบบให้เกดิความปลอดภยัด้านข้อมลู และ 

 มีมาตรการรองรับอย่างรอบคอบ รัดกุม
n โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparent and Accountable) ระบบ AI ต้องมีกระบวนการการ 

 ท�างานที่โปร่งใส รวมถึงต้องสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจอันน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ส่งผล 

 กระทบต่อมนุษย์ได้ (Explainability) ซึ่งจ�าเป็นต่อการสร้างความเข้าใจกับสาธารณะ และ 

 กระบวนการยุติธรรมหากเกิดเหตุฟ้องร้องขึ้น
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n ส่งเสริมความร่วมมอื (Cooperative) การพฒันาระบบ AI ควรค�านงึถงึความร่วมมอืระหว่าง 

 ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

 ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลระหว่างกัน

กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน (Laws, Regulations, and Standards)
แม้ว่าการเพ่ิม แก้ไขกฎหมาย และยกเลกิ จะเตม็ไปด้วยกระบวนการทีซ่บัซ้อน ใช้เวลานาน แต่เพือ่

ให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ พร้อมมีมาตรการควบคุมลดผล 

กระทบอย่างชัดเจนในระยะยาว กลไกทางกฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ AI ทั้งใน

ภาคเอกชน และภาครัฐ 

ส�าหรับประเทศไทย ภาครัฐควรทบทวนกฎหมาย/ กฎระเบียบในปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทางรองรับ 

การพัฒนา AI ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแก้ไขให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น

n กฎหมายความรับผิด (Liability) นอกเหนือจากการจัดท�ากฎหมายที่ก�าหนดให้การพัฒนา 

 ระบบ AI มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และสามารถอธิบายได้ นั้น ต้องมีการพิจารณาแก้ไข 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความชัดเจนหากเกิดกรณีที่มีความเสียหาย 

 จากการตดัสนิใจของ AI โดยมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

 และได้รับผลกระทบ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 ระบุให้ “บุคคลใด 

 ครอบครองหรอืควบคมุดแูลพาหนะอย่างใดๆ … บคุคลนัน้จะต้องรบัผดิชอบเพือ่การ 

 เสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะน้ัน” ซึ่งในกรณีรถยนต์ไร้คนขับ ผู้ควบคุมรถยนต์จะต้อง 

 แบกรบัภาระในการพสิจูน์ความบรสิทุธิ ์ทัง้ทีเ่หตุอาจเกดิจากความผดิพลาดของเครือ่งจกัรซึง่ท�าให้ 

 ผู้ควบคุมถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายได้เช่นกัน
n การก�ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) สพร. ได้จัดท�าและเผยแพร่ “กรอบการก�ากับ 

 ดแูลข้อมลู” (Data Governance Framework: DGF) เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัสามารถใช้เป็น 

 แนวทางในการก�ากับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส  

 มั่นคงปลอดภัย และบูรณาการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ควรผลักดัน 

 การบงัคบัใช้ DGF ให้เป็นมาตรฐานกลางทีภ่าครฐัต้องปฏบิตัติาม เพือ่สร้างแนวทางการบรหิาร 

 จัดการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ
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2. ส่งเสริมพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ
ส่วนนี้กล่าวถึง ข้อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านข้อมูล ตั้งแต่

กลไกขับเคลือ่นให้เกดิแหล่งข้อมลูภาครฐัทีม่คีณุภาพ เข้าถงึได้ง่าย ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจดั

ท�าโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศทีเ่พิม่ศกัยภาพต่อการน�าข้อมลูภาครฐัมาใช้ในการพฒันาระบบ AI

ข้อมูลภาครัฐ (Government Data)
ควรมกีารผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐัจดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบดจิทิลัทีม่คีณุภาพตามคูม่อื “การก�ากบั

ดูแลข้อมูล” (Data Governance Framework) ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1.3 และมีมาตรฐาน ดังนั้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งก�าหนดมาตรฐานด้านข้อมูลที่จ�าเป็นในการสนับสนุนการเชื่อมโยง

ข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐั และก�าหนดแนวทางร้องขอข้อมลูระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกบั 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เพือ่ให้การแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ข้าข่ายข้อมลูส่วนบคุคล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

อีกแนวทางหนึง่ในการเสรมิสร้างความพร้อมของภาครฐัด้านข้อมลูทีพ่ร้อมถกูน�าไปใช้พฒันาระบบ 

AI คือ “การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)” ส�าหรับประเทศไทยนั้น 

แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐปรากฎอยู่ในกฎหมายหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ 

ภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 อย่างไรกต็าม กลไกเชงิกฎหมายทีส่นบัสนนุแนวทางข้อมลูเปิด 

ภาครัฐของประเทศไทยมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างความโปร่งใสในการท�างานของหน่วยงาน แต่ไม่

ผลักดันให้เกิดการน�าข้อมูลภาครัฐไปต่อยอดทางนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมข้อมูลเปิดภาครัฐที่

หลากหลายและมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการน�าไปใช้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างชุดข้อมูลมูลค่าสูงภาครัฐ (High Value 

Dataset) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ โดยมีหลักการพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูล (สรอ., 

2561) ดังต่อไปนี้



ขอมูลนั้นควรจะเปดโดยปร�ยาย ซึ่งหนวยงานอาจจะเร�่มจากการกำหนดระดับของการเปดเผย
และจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบที่กำหนดตั้งแตตน หากชุดขอมูลนั้นยังไมสมบูรณ

ควรมีการกำหนดบร�บทของขอมูลและ Metadata ที่เพ�ยงพอ รวมถึงมีการแจงขอจำกัดตางๆ
ใหแกผูใชขอมูล

เปดโดยปร�ยาย 
(Open by Default)

หลักการ

ขอมูลใดบางที่ไมควรถูกเผยแพร หร�อไมควรเผยแพรอยางเต็มรูปแบบ เชน ความเปนสวนตัว
การรักษาความปลอดภัย ความลับ และสิทธิพ�เศษทางกฎหมาย เปนตน

การปองกันในกรณีที่จำเปน
(Protected when Required)

ชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง (High-value Dataset) ควรจะถูกจัดใหอยูในลำดับตนๆ ในการคัดเลือก
มาเผยแพร ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประชาชน รวมถึงหนวยงานตางๆ 

จัดลำดับความสำคัญ
(Prioritized)

ชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง (High-value Dataset) ควรจะถูกจัดใหอยูในลำดับตนๆ ในการคัดเลือก
มาเผยแพร ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประชาชน รวมถึงหนวยงานตางๆ 

จัดลำดับความสำคัญ
(Prioritized)

ขอมูลจะตองถูกคนพบหร�อสามารถคนหาไดงาย ซึ่งจะชวยใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และเปดกวางสำหรับทุกภาคสวน

งายตอการคนพบ
(Discoverable)

ขอมูลควรจะอยูในรูปแบบที่งายตอการนำไปใช ไมวาจะเปนการแปลงขอมูลและการนำมาใชใหม
รวมถึง อยูในรูปแบบที่เคร�่องสามารถอานได (Machine-readable) ไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์

(Non-Proprietary) มีความสมบูรณ และมี Metadata ที่มีคุณภาพและชัดเจน

สามารถใชงานได
(Usable)

ขอมูลควรจะถูกเผยแพรจากแหลงที่เก็บขอมูลโดยตรง ดวยระดับความละเอียดสูง
ไมมีการปรับแตง หร�อทำใหอยูในรูปแบบขอมูลสรุป

ขอมูลปฐมภูมิ
(Primary)

ขอมูลควรจะเปนปจจ�บัน และหากเปนไปไดอาจจะเปนลักษณะ Real-time Feed ซึ่งอาจจะ
พ�จารณาตามความเหมาะสม ชุดขอมูลควรจะมีการบันทึกเวลา หร�อขอมูลอื่นๆ ที่ชวยใหผูใชงาน

สามารถระบุไดวาขอมูลนั้นเปนปจจ�บัน

ทันเวลา
(Timely)

ขอมูลจะตองไดรับการจัดการที่ดีเพ�่อใหขอมูลมีความสมบูรณอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สำหรับผูใชงาน เชน ปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน

การจัดการที่ดี เชื่อถือไดและ
มีอำนาจจัดการ

(Well Managed, Trusted
and Authoritative)

ขอมูลควรจะจัดใหสามารถใชงานโดยไมเสียคาใชจาย เพ�่อเปนการสงเสร�มการใชงานอยาง
แพรหลาย ทำใหเกิดเปนนวัตกรรมและบรรลุเปาหมายที่หนวยงานตั้งไว

ใชงานฟร� 
(Free when Appropriate)

การเปดเผยขอมูลควรจะมีการรับฟ�งความคิดเห็นจากประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมถึงการทำงานรวมกันของภาครัฐจะชวยเพ�่มศักยภาพในการนำชุดขอมูลไปใชงาน

รับฟ�งจากสาธารณะ 
(Subject to Public Input)

คำอธิบาย
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ตารางที่ 6 หลักการพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูล
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จัดท�าโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส�าหรับรองรับ AI (IT Infrastructure for AI)
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อการพัฒนาระบบ AI เนื่องจากช่วยให้ 

การบรหิารจดัการข้อมลูเป็นไปอย่างมคีณุภาพ รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยัตลอดทัง้กระบวนการ  

ภาครฐัควรด�าเนนินโยบายส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศทีจ่�าเป็นต่อการเตบิโตของระบบ AI 

ภาครัฐ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลของ AI ดังนี้

n การเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล (Network and Data Transmission) เนื่องจากการฝึกฝน 

 ระบบ AI จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจ�านวนมหาศาล และในบางกรณีจ�าเป็นจะต้องอาศัยการรับ 

 ส่งข้อมูลแบบ Real-time อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) เช่น กล้องวงจรปิด นาฬิกา 

 อัจฉริยะ มือถืออัจฉริยะ เป็นต้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบ AI การผนวก 

 รวมระหว่างระบบเซนเซอร์และระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายท�าให้เกิดการรับส่งข้อมูลที่เชื่อถือ 

 ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมลดความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ภาครัฐจึงควรพิจารณา 

 ตดิต้ังอปุกรณ์ IoT ทีม่คีวามปลอดภยั หรอืการดงึข้อมลูจากอปุกรณ์ IoT จากแหล่งอืน่ทีเ่ชือ่ถอืได้  

 มาใช้ รวมถงึเร่งรดัให้เกดิการใช้เทคโนโลย ี5G ภายในประเทศซึง่จะช่วยให้การเชือ่มโยงข้อมลู 

 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

n การเกบ็ขอ้มลู (Data Storage) การเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอีกหนึง่ความท้าทายของหน่วย 

 งานภาครัฐในการจดัหาอปุกรณ์ โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศทีจ่�าเป็น ซึง่หากแต่ละหน่วยงาน 

 แยกด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จะท�าให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมอย่างมาก ดังนั้น  

 ภาครฐัจึงควรจัดให้มกีารบรหิารจดัการข้อมลูแบบรวมศนูย์ทีส่่งผลให้เกดิการประหยดัจากขนาด  

 (Economies of Scale) และให้แต่ละหน่วยงานภาครฐัสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ร่วมกนั 

+ EXAMPLE

แคนซัสซิตี (Kansas City) ติดต้ังโปรแกรม TrafficVision ซึ่งเป็นระบบประมวลผลด้วยภาพ (Image- 

processing) ให้กับกล้องวงจรปิดจราจรกว่า 300 ตัวทั่วทั้งเมือง ที่สามารถส่งข้อมูลภาพมายังศูนย์

บัญชาการแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับคนขับรถผิดช่องทาง อุบัติเหตุ และ|

สิ่งกีดขวางการจราจรบนถนน ท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองได้เร็วกว่าเดิมถึง 14 นาทีโดยเฉลี่ย 

(Lowe, n.d.)
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 ปัจจุบนักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมได้ให้บรกิาร Private Cloud ส�าหรบัภาครฐั หรอื  

 G-Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่ให้บริการแก่ 

 หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ โดยเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้ 

 งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคง 

 ปลอดภัยสูง หน่วยงานภาครัฐสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้ ในบางครั้ง ข้อมูล 

 ที่หน่วยงานถือครองอยู่อาจมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ AI หรือจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลรอบ 

 ด้านเพือ่ให้ระบบ AI เรยีนรูไ้ด้อย่างรอบด้าน การเกบ็รวบรวมข้อมลูเปิดภาครฐับนระบบคลาวด์ 

 เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานที่ต้องการริเริ่มโครงการ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

 หลากหลายขึน้ มีมติิครอบคลมุมากขึน้ ซึง่จะท�าให้การพฒันาอลักอรทิมึของระบบ AI มปีระสทิธภิาพ 

 มากขึ้น ทั้งนี้ การจัดท�าข้อมูลภาครัฐจะต้องมีมาตรฐานกลาง (Data standard) เพื่อให้เกิด 

 การบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์
n การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) ในกรณทีีห่น่วยงานเจ้าของโครงการมคีวามพร้อม  

 ประสบการณ์ และต้องการพฒันาอลักอรทิมึ AI ด้วยตนเอง น�ามาซึง่ความต้องการในเครือ่งมอื 

 ประมวลผลศักยภาพสูงเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี Machine Learning ได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

 เช่นกัน  ในปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการให้บริการส�าหรับนักพัฒนาระบบ AI ผ่านแพลตฟอร์ม 

 คลาวด์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเช่าพื้นที่บนคลาวด์เพื่อสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้อัลกอริทึม 

 ของระบบ AI ตามความต้องการได้ ดงันัน้ ภาครฐัไทยควรตัง้เป้าหมายในการยกระดบั G-Cloud  

 ให้เป็น AI Service Platform ทีส่ามารถให้บรกิารเช่าพืน้ทีพ่ฒันาระบบ AI ได้ พร้อมทัง้เป็นแหล่ง 

 รวบรวมโมเดล AI พื้นฐานส�าหรับภาครัฐ ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานดิจิทัลกลางอย่าง NECTEC  

 และ สพร. เช่น Chatbot NLP Image Recognition เป็นต้น ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถดึงไป 

 ฝึกฝนด้วยข้อมูลของตนเองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน  

 แนวทางนีจ้ะช่วยให้ภาครฐัสามารถลดภาระงบประมาณในการจดัซือ้จดัจ้าง และมคีวามยดืหยุน่ 

 ในการด�าเนินงานกว่าในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ผลอย่างเร ่งด ่วนหรือข้อมูลมี 

 ความอ่อนไหวมาก
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3. สร้างเสริมบุคลากร AI ภาครัฐ
บคุลากรเป็นอกีหนึง่ปัจจยัพืน้ฐานส�าคัญในการพฒันา AI ของภาครฐั เนือ่งจาก ความรู ้ความเข้าใจ

ถึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการมองเห็นโอกาสจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

ในการพัฒนาบริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการด�าเนินโครงการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และการออกนโยบายมาตรการรับมือผลกระทบจากการใช้ AI

ดงันัน้ เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรภาครฐัให้รองรบัต่อการใช้ AI ภาครฐัควรด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรม (Training)
ภาครฐัควรจดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้และระยะกลางส�าหรบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐัตามความเหมาะสม 

ในทุกระดับ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ

งานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือ

กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ร่วมพฒันาศกัยภาพให้กบัข้าราชการและบคุลากรภาค

รฐัให้มคีวามพร้อมในทกัษะทางด้านดจิทิลัในการขบัเคลือ่นหน่วยงานภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั 

ควรแสวงหาความร่วมมือกับ NECTEC และสมาคมปัญญาประดษิฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) ซึ่งมี

องค์ความรู้ ประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI มาช่วยในการจัดท�าหลักสูตรส�าหรับ

บคุลากรภาครัฐร่วมกนั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูบ้รหิารในหน่วยงานภาครฐัมคีวามเข้าใจแนวทาง

การน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ และการบริหารโครงการ AI อย่างเหมาะสม พร้อมกลยุทธ์เชิงนโยบาย

ในการส่งเสรมิการพฒันา AI ภายในองค์กร ในขณะทีใ่ห้เจ้าหน้าทีใ่นระดบัปฏบิตักิารมคีวามเข้าใจ

และสามารถท�างานร่วมกับระบบ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

+ EXAMPLE

C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายเคเบิลทีวีที่เผยแพร่

กิจกรรมและโปรแกรมของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ระบบ 

Amazon Rekognition ซึ่งเป็นระบบ Image Recognition เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่อยู่ในบันทึกวิดีโอได้

โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยในการจัดเรียงดัชนีคอนเทนต์ต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้นกว่า 2 เท่า และมีความแม่นย�า 

เทียบเท่ามนุษย์ (Amazon, n.d.) ซึ่งระบบ Amazon Rekognition เป็นส่วนหนึ่งของ Amazon  

Sagemaker บน Amazon Web Services (AWS) ที่ Amazon พัฒนาขึ้น
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สร้างบุคลากรด้าน AI ภาครัฐ (Government AI Talent)
ส�านักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมหลักสูตร

ผลิตบุคลากรในสาขาด้าน AI และเพิ่มจ�านวนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ

มหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พสวท.) และโครงการในลกัษณะเดยีวกนั ในหลกัสตูรสร้างเสรมิทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา AI 

เช่น Programming, Mathematics, Statistics, Data visualization, Database design, Production 

coding, Data analytics, Machine learning engineering, Cognitive science

4. ส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การดึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ออกมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในช่วงระยะเริ่มต้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทาง 

การพัฒนาศักยภาพภายใน ภาครัฐควรออกมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคส่วนพันธมิตร

ที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี AI ของภาครัฐด้วย โดยมีสองส่วนที่ส�าคัญดังนี้

ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง (Deep Tech Startups)
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ต้น หรอื สตาร์ทอพั (Startup) เป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัอนัน�าไปสูว่สิยัทศัน์  

Thailand 4.0 เนื่องจากเป็นภาคส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและ

สงัคม อย่างไรกต็าม จากผลการส�ารวจสตาร์ทอพัไทย ปี 2017 พบว่า เทคโนโลยสี�าคญัทีส่ตาร์ทอพั

น�ามาใช้ เป็นเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ถึง 59% ในขณะที่เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และ AI มีการใช้ 

เพียง 8% และ 7% ตามล�าดับ (สวทน., 2561) ดังนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิด Deep Tech 

Startup ที่น�า AI มาใช้มากขึ้น และท�าให้สตาร์ทอัพในกลุ่มดังกล่าวมีขีดความสามารถมากขึ้น เช่น

มาตรการดังต่อไปนี้

n มาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
n มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
n มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการ AI ภาครัฐ
n โครงการอบรมผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลย ีAI เช่น โครงการพฒันาธรุกจินวตักรรม 

 รายใหม่ (Innovative Startup)



150 AI for Government

ภาควิจัยและพัฒนา (Research and Development Sector)
การวจิยัและพฒันา (R&D) นับได้ว่าเป็นรากฐานของการพฒันา AI ซึง่ได้มกีารให้ความส�าคญัรวมถงึ 

บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา AI ของหลายประเทศ ภาครัฐจึงควรเพิ่มงบลงทุนวิจัยและ

พัฒนาด้าน AI แก่สถาบันการศกึษา สถาบนัวจิยัของภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในด้านการประยกุต์ใช้  

ด้านจริยธรรมและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี AI ตลอดจนวางมาตรการส่งเสริมให้เกิดการน�า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้อย่างคุ้มค่า

แนวทางการประยุกต์ใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของภาครัฐ
จากข้อมลูทีผ่่านมาเราสามารถน�า AI มาประยกุต์กบัการท�างานภาครฐัได้หลากหลายรปูแบบ ขึน้อยูก่บั 

ว่าเราจะมแีนวคดิการเลอืกรูปแบบ AI ทีเ่หมาะสมมาใช้ช่วยเหลอืหรอืแก้ไขปัญหาทีห่น่วยงานเผชญิ 

โดยการท�างานของรัฐท้ังการให้บริการหรือการท�างานตามภารกิจของหน่วยงานจะมีกระบวนการ

ท�างาน 4 กระบวนการ คือ 

n การเก็บข้อมูล (Collect) ทุกหน่วยงานจ�าเป็นต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูลหรือน�าเข้าข้อมูล  

 เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพิจารณาและตัดสินใจเพื่ออนุมัติและอนุญาต หรือเพื่อด�าเนินการ 

 ตามภารกิจของหน่วยงานเอง เช่น การให้บริการแก่ประชาชน การส�ารวจข้อมูลป่าไม้ เป็นต้น
n การวิเคราะห์ (Analyze) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยืนยันตัว 

 บุคคล พิจารณาความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือแนวทางการแก้ปัญหา  

 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและน�าไปสู่การด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป
n การด�าเนนิการ (Act) เป็นผลลพัธ์ทีเ่กดิการวเิคราะห์ข้อมลูและพจิารณาว่าต้องท�าอย่างไรเพือ่ 

 แก้ปัญหาหรือด�าเนินการในเรื่องนั้นๆ เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การออกมาตรการแก้ไข 

 ปัญหา เป็นต้น
n การวางแผน (Forecast) หลังจากมีการด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานอาจต้องม ี

 การวางแผนเพือ่ก�าหนดทศิทางทีชั่ดเจนในการท�างาน หรอืวางแผนเพือ่รองรบัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ในอนาคต เพื่อลดปัญหาจากในอดีตด้วยการเรียนรู้และวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านมา

เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้แก่ผู้อ่าน  สพร. จึงได้วิเคราะห์ว่ารูปแบบของ AI ที่มีในปัจจุบัน สามารถ

น�ามาสนับสนุนการท�างานตามกระบวนการของภาครัฐทั้ง 4 กระบวนการได้อย่างไร โดยได้น�า 

การขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นเป็นตัวอย่างภารกิจของ

ภาครฐั และน�ากระบวนการทัง้ 4 มาใส่ในแต่ละประเดน็ เพือ่แสดงให้เหน็ลกัษณะการท�างานของ AI 

ในแต่ละรปูแบบว่ามคีวามหลากหลาย และเพือ่สร้างแนวคดิใหม่ๆ ให้แก่การท�างาน การให้บรกิาร 

และการด�าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างรูปแบบของ AI ที่สามารถน�ามาประยุกต์เพื่อด�าเนินการตาม 15 ประเด็นเร่ง

ด่วนในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
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ผูสูงอายุ

ดานสุขภาพ
แบบองครวม 

เสนอ
แผนโครงการ
ออมที่เหมาะ
กับผูสูงอายุ

ใหคำปร�กษา
แนะนำการ
ปรับตัวของ
ธุรกิจไทย
ในเศรฐกิจ

สูงวัย

พัฒนา
แผนงานระดับ

ทองที่จาก
ขอมูลที่

รวบรวมเพ�่อ
พัฒนา

เคร�อขายและ
ภาคีที่เกี่ยวของ

กับผูสูงอายุ

การวางแผน
(Forecast)

คาดการณ
การเกิดเหตุ
เพ�่อสามารถ
เขาชวยเหลือ
หร�อระงับเหตุ

ไดกอน

วางแผน
พัฒนาการ
ดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ
แบบองครวม

โดยอาศัย
ขอมูลที่

รวบรวมจาก
หุนยนต

แบงกลุม
ผูดูแลเพ�่อ

ยกระดับการ
ใหบร�การ
ผูสูงอายุ

ว�เคราะห
ขอมูลเพ�่อ

สงตอใหศูนย
บร�การ/

โรงพยาบาล
ในแตละทองที่

เพ�่อจัดทำ
แผนงานที่

เหมาะสมตอไป

เก็บขอมูล
เพ�่อพัฒนา
ทรัพยากร
สิ�งแวดลอม
ของชุมชน

และเชื่อมโยง
ระบบรองรับ
สังคมสูงวัย

กำหนดทิศทาง
นโยบาย/
แผนงาน

เพ�่อรองรับ
และสนับสนุน
ดานเศรฐกิจ

การคาในสังคม
สูงอายุ

Expert
SystemPlanningNLPMachine

LearningRoboticsVisionSpeechสังคมสูงวัย

ตัวอยางประเด็นเรงดวนในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ

2. การดูแลยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชนใหสูงข�้น
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เก็บขอมูล
จากการ
ตรวจจับ
การทำงาน
ของรถไฟ
ดวยเสียง

การเก็บขอมูล
(Collect)

เก็บขอมูลภาพ
เพ�่อจัดทำ
ระบบตรวจ

สินคาอัตโนมัติ

หุนยนต
เก็บขอมูล
ระบบ

คลังสินคา

เก็บขอมูล
การใชงาน
เพ�่อพัฒนา
ระบบ

โครงสราง
พ�้นฐานดิจิทัล

เก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของ
กับการจัดทำ
มาตรฐาน
ในการขนสง

เก็บขอมูล
เอกสาร
ราชการ
อัตโนมัติ

เก็บขอมูล
การขนสง
จากรัฐและ
เอกชน

หาจ�ดชำรุด
จากเสียง

ว�เคราะหขอมูล
ใบอนุญาต
สินคาโดย
เปร�ยบเทียบ
ขอมูล

ที่เกี่ยวของ

หุนยนต
จัดสินคาใน
จ�ดที่ชวย
ประหยัด

พลังงานสูงสุด

ว�เคราะห
ความจำเปน
ของการ
ใชงาน

ขอมูลเกา

ว�เคราะห
ปญหาเพ�่อ
พ�จารณา
แนวทางที่
เหมาะสม

ตรวจสอบ
ใบคำรองและ
เอกสาร
ประกอบ

ว�เคราะห
ขอมูลเพ�่อ
บูรณาการ
การทำงาน
ขนสงของ
ประเทศ

ติดตั้ง
เคร�่องตรวจ
จับเสียงรถไฟ
เพ�่อตรวจจับ
ความเสียหาย
กอนเกิด
อุบัติเหตุ

ติดตั้งระบบ
ตรวจสินคา
ในชองทางที่
เปนจ�ดเสี่ยง

ติดตั้งใชงาน
แขนกลในโกดัง
เพ�่อเพ�่ม

ประสิทธิภาพ
ในการขนยาย

สินคา

ระบุจ�ดติดตั้ง
ระบบ

สาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม
กับขนาด
โครงการ

พัฒนา
โครงสราง
พ�้นฐานจาก
ผลการ
ว�เคราะห

อนุมัติ/
อนุญาต
ใบคำรอง
เพ�่อขนสง
สินคา

ระบบ
ใหคำปร�กษา
และแลกเปลี่ยน
ขอมูลดาน
การขนสง

นำขอมูล
มาใชในการ
เร�ยนรูเพ�่อ
คาดการณ
ปญหาที่จะ
เกิดข�้น

ว�เคราะห
ขอมูลเพ�่อหา
จ�ดที่เหมาะสม
ในการติดตั้ง
ระบบเฝาระวัง

สินคา

เร�ยนรูขอมูล
การใชงาน

เพ�่อใชคำนวณ
และวางแผน
การทำงาน
ตอไป

นำเสนอ
แผนการติดตั้ง
สาธารณูปโภค
ที่จำเปนใน
อนาคต

ว�เคราะหผล
ดำเนินการ
เพ�่อทำการ
วางแผนงาน
ในอนาคต

ว�เคราะห
ปร�มาณงาน
เพ�่อวางแผน
การทำงาน
ในอนาคต

ว�เคราะห
คำถามและ
ขอมูลเพ�่อ
พัฒนาระบบ
ใหคำปร�กษา

การว�เคราะห
ขอมูล

(Analyze)

การดำเนินการ
(Action)

การวางแผน
(Forecast)

Expert
SystemPlanningNLPMachine

LearningRoboticsVisionSpeechการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส

ตัวอยางประเด็นเรงดวนในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ
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เก็บขอมูล
เสียงของ

นักทองเที่ยว
จากการ

สอบถามหร�อ
ใชบร�การ
ผานระบบ

การเก็บขอมูล
(Collect)

รับขอมูลภาพ
สถานที่

ทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยว

ตองการ
สอบถาม

พัฒนา
หุนยนตรักษา

ความปลอดภัย
เพ�่อสอดสอง
และเก็บขอมูล
ตามสถานที่
ทองเที่ยว

รวบรวมขอมูล
ดานความ

หลากหลาย
ในการ

ทองเที่ยว
เพ�่อสราง
การเร�ยนรู

เก็บขอมูล
ความคิดเห็น
ในหลากหลาย

ภาษาในสื่อ
สังคมออนไลน

เก็บขอมูล
การเดินทาง

เขามาทองเที่ยว
เพ�่อเพ�่ม

ประสิทธิภาพ
การใหบร�การ

เก็บขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ
เพ�่อสงเสร�ม

MICE

รับคำรองและ
ว�เคราะห

ความตองการ
ของนัก

ทองเที่ยว

ใช Image
recognition
ว�เคราะหภาพ
จากฐานขอมูล

ที่มี

ว�เคราะห
ขอมูลที่จาก
หุนยนตเพ�่อ
ระบุเหตุที่
เกิดข�้นและ

แจงเจาหนาที่

เร�ยนรูและ
ประมวลผล
จากขอมูล

เพ�่อว�เคราะห
รูปแบบที่

เหมาะสมใน
การทองเที่ยว

ว�เคราะหภาษา
ที่หลากหลาย

เพ�่อเขาใจ
ความตองการ
ทองเที่ยวใน

ปจจ�บัน

ประมวลผล
และว�เคราะห

เอกสารสำคัญ
ที่มีขอมูล
เกี่ยวของ

ว�เคราะห
ขอมูลจาก

ผูเชี่ยวชาญ
รวมกับขอมูล
ที่เกี่ยวของ

เพ�่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสม

ใหขอมูล
หร�อใหบร�การ

แกนักทองเที่ยว
ตามความ
ตองการ

บร�การขอมูล
และคำแนะนำ

แกนักทองเที่ยว
ตามสถานที่
ทองเที่ยวใน

ภาพที่สอบถาม

เจาหนาที่
ใหความ

ชวยเหลือแก
นักทองเที่ยว

ตามจ�ด
เกิดเหตุ

จัดกิจกรรม
สงเสร�ม

การทองเที่ยว
หร�อออก
แพ็คเกจ

ทองเที่ยวที่
เหมาะสมตาม
ความตองการ

รับขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

ของนัก
ทองเที่ยว

ทุกชาติ และ
ชวยเจาหนาที่

ดานการ
ทองเที่ยว

ในการสื่อสาร

ปรับปรุง
กระบวนการ

ใหบร�การ
เพ�่ออำนวย
ความสะดวก

แกนักทองเที่ยว

มีรูปแบบ
การใหบร�การ

MICE ได
ครอบคลุม

กลุมเปาหมาย
หลักที่ครบ
ทุกความ
ตองการ

นำขอมูล
มาว�เคราะห
เพ�่อวางแผน
การใหบร�การ
ที่เหมาะสม
ในอนาคต

ว�เคราะห
แนวโนมการ
สอบถาม

ขอมูลสถานที่
ทองเที่ยว

เพ�่อวางแผน
บร�หารจัดการ

สถานที่
ทองเที่ยว
ในอนาคต

ว�เคราะห
แนวโนมเหตุ
และปญหาที่
เกิดข�้นเพ�่อ
วางแนวทาง
การรับมือ
ในอนาคต

คาดการณ
แนวโนม
สถานที่

ทองเที่ยวและ
วางแผน
พัฒนา
สถานที่

ทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

ตอไป

ว�เคราะห
และคาดการณ

ขอมูลเพ�่อ
พัฒนา/
ออกแบบ

การทองเที่ยว
ของประเทศ

ประเมิน
นักทองเที่ยว
เพ�่อวางแผน
การใหบร�การ
ที่เหมาะสม
ในอนาคต

ว�เคราะห
ความตองการ

ของผูใช
บร�การและ

ผูประกอบการ
MICE เพ�่อ

วางแผน

การว�เคราะห
ขอมูล

(Analyze)

การดำเนินการ
(Action)

การวางแผน
(Forecast)

Expert
SystemPlanningNLPMachine

LearningRoboticsVisionSpeechการทองเที่ยว

ตัวอยางประเด็นเรงดวนในแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ
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