กลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อน
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ณ 12 ตุลาคม 2563
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ความหมายของ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง
“เทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและ
คอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบ
ความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจา แยกแยะ
ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ ในบาง
กรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”
ที่มา: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562
2

ตัวอย่างบทบาทเทคโนโลยี AI ต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรค
• การตรวจจับโรคระบาด
• การวินิจฉัยด้วยภาพ (เช่น การฉายรังสี)

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การสื่อสาร และบันเทิง
• การจัดเก็บสื่อและการค้นหาข้อมูล
• การสร้าง content เช่น content ทางการตลาด ภาพยนต์ เพลง ฯลฯ
• การตลาดและการโฆษณาส่วนบุคคล
• การจัดสรรและบริหารจัดการความถี่

อุตสาหกรรมยานยนต์
• Ride sharing ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
• รถยนต์อัจฉริยะและผู้ช่วยคนขับ
• การซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมค้าปลีก
• การออกแบบและการผลิตเฉพาะบุคคล
• คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
• การจัดการโกดังสินค้าและการจัดส่งสินค้า

อุตสาหกรรมการเงิน
• การวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล
• การตรวจจับการโกงและการฟอกเงิน
• การทาธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมพลังงาน
• มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart metering) – ข้อมูล
แบบ real-time เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
• Grid operation และ storage ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถคาดเดาได้

อุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิสติกส์
• ระบบบรรทุกของและขนส่งอัตโนมัติ
• การควบคุมการจราจรและลดปัญหารถติด
• การเพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต
• การปรับปรุงการตรวจสอบระบบและการแก้ไขจุดผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
• การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
• การผลิตตามความต้องการ (on-demand production)

ที่มา: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/ , https://www.adpt.news/ และความคิดเห็นจากการประชุมร่างยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
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ตัวอย่าง AI infrastructure ในประเทศไทย
AI for Thai : Thai AI Service Platform
แพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย

ThaiSC: NSTDA Supercomputer Center
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระดับชาติที่ให้บริการทรัพยากรด้าน
การคานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ให้บริการหน่วย
วิจัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน

ThaiSC

aiforthai.in.th
ที่มา: https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/aiforthai.html, https://ddc-care.com/ และ https://www.gcc.go.th/webgcc/?p=10954

thaisc.io
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ตัวอย่างการใช้งาน AI ในประเทศไทย

aiforthai.in.th กับโจทย์เฉพาะของไทย

วิเคราะห์ภาพอาหาร

วิเคราะห์ภาพพยาธิ

ถอดความ Clip Video

วิเคราะห์ข้อมูล สตง.

วิเคราะห์โรคใบข้าว

วิเคราะห์โรคจากภาพ CT

บริการ Chatbot

ทานายผลผลิตอ้อย
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บทบาทของเทคโนโลยี AI กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
The Global Competitiveness
Index 2019

Government
Artificial
Intelligence
Readiness Index*
2019

Governance

ไม่มี AI
strategy

Infrastructure
& data

Skills &
education

(ระยะเริ่มต้น)

(ระยะเริ่มต้น)

ที่มา: Oxford Insights, International Research Centre, 2019

Government
& public
services

….

(ระยะเริ่มต้น)
ที่มา: World Economic Forum, 2019

*ดัชนีชี้วัดความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลปี 2562 >> ให้คะแนนรัฐบาลของ 194 ประเทศ ด้านความพร้อมในการใช้ AI ให้บริการสาธารณะ
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บทบาทของเทคโนโลยี AI กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
การเปลี่ยนแปลง Government Artificial Intelligence Readiness Index ของประเทศไทย
Ranking ปี 2019

ค่าเฉลี่ย Index Score ปี 2020 ของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศใน East Asia

56

Ranking ปี 2020

60

ที่มา: Oxford Insights, International Research Centre, 2020
*ดัชนีชี้วัดความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลปี 2563 >> ให้คะแนนรัฐบาลของ 172 ประเทศ ด้านความพร้อมในการใช้ AI ให้บริการสาธารณะ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน AI เพื่อการพัฒนาประเทศ
คณะทางานเริ่มดาเนินการเมื่อ
พฤศจิกายน 2019

National AI Strategy
Pan Canadian National
Artificial Intelligence
strategy

• Smart Nation Digital Government Office
(SNDGO) ร่วมกับ Government Technology
Agency (GovTech) : 2019
• Canadian Institute for Advanced Research
(CIFAR) : 2017

National Strategy for
Artificial Intelligence

• Ministry of Science and ICT : 2020

New Generation Artificial
Intelligence
Development Plan

•The State Council of China : 2017

Artificial Intelligence
Technology Strategy

• Artificial Intelligence Technology
Council : 2017
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ตัวอย่าง Overall goal ของแผนยุทธศาสตร์ AI ในต่างประเทศ
ประเทศ

Overall goal of AI Strategy
จีน Three phase strategy to make China the world leader in AI theories,
technologies, and applications by 2030
ญี่ปุ่น Industrialize AI in priority sectors related to social issues Japan and
world faces
สหรัฐอเมริกา Maintain and accelerate American leadership in AI
สิงคโปร์ Use AI to create social and economic impacts, build an AI ecosystem,
and put Singapore on the world map for AI

ที่มา: CIFAR, 2020
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ตัวอย่างจุดเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ในต่างประเทศ
Radar plot สาหรับยุทธศาสตร์ AI ของประเทศสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น (specificity value 0 – 5)
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Research)
ความครอบคลุมและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
(Inclusion and Social Well-Being)
Inclusion

Research
5
4

USA, สิงคโปร์
การพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพด้าน AI
(AI Talent Development)

สิงคโปร์,USA

Talent

U.S.

3

จีน

ประสิทธิภาพการใช้AI ในการบริหารจัดการภาครัฐ
Government
(AI in the Government)

USA

Singapore

2

China

1

Japan

0

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและดิจิทัล Data
(Data & Digital Infrastructure)

ทักษะและอนาคตของการทางาน
Work

(Skills and the Future of Work)

Industry

มาตรฐานจริEthics
ยธรรมด้าน AI
(Ethical AI Standards)

พัฒนาอุตสาหรรมของเทคโนโลยี AI
(Industrialization of AI Technologies/ Industrial
Strategies)

USA

สิงคโปร์,ญี่ปุ่น

ที่มา: สวทช.ประมวลผลจากข้อมูลของ CIFAR, 2020
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ตัวอย่างจุดเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ในต่างประเทศ
ญี่ปุ่น: เน้นการใช้ประโยชน์ข้อมูล, New Industry (AIaaS)
และสร้างระบบนิเวศ

สหรัฐอเมริกา: เน้น AI R&D, พัฒนาบุคลากร, สนับสนุน
นวัตกรรม AI, และอุตฯ เป้าหมาย

Four Keys:
1) Supporting the national AI R&D ecosystem
2) Developing the American workforce to take full
advantage of the benefits of AI
3) Removing barriers to AI innovation in the United States
( burdensome regulations)
4) Enabling high-impact, sector-specific applications of AI
> American oil fueled world industries
> American medicine conquered diseases.
> American computers opened information in ways
inconceivable to the rest of human history
ที่มา: Tim, AI policy, 2018 (https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd)
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บทบาท AI เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ความมั่นคง

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

พัฒนาและเสริม
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบหากประเทศไทยยัง
ไม่มีการวางแผนด้าน AI
ประเทศ
สูญเสียมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท*
• ความสามารถในการแข่งขัน
• การพึงพานาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ภาคเอกชน
สูญเสียมูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านบาท*
• ความสามารถในการผลิตและบริการสมัยใหม่
• ความพร้อมในการแข่งขันกับธุรกิจ
ภาคประชาชน
สูญเสียมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท*
• คุณภาพชีวิตประชาชน
• ไม่มีความพร้อมในอาชีพด้านเทคโนโลยีอนาคต
*ที่มา: ปรับจาก สกสว. (AIAT) & https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/784048
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บริบทความพร้อมเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI ในประเทศไทย
• ขาดการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ
แบบบูรณาการ
• กาลังคนที่มีความสามารถทั้งภาควิชาการ
และภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ
• ศักยภาพและความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังมีจากัด
• หลักสูตรและรายวิชาในด้านที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่สอดคล้องกับโลกอนาคต

• หลักเกณฑ์จริยธรรม AI ยังไม่ถูกนาไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม
• ขาดกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสม
• บรรทัดฐานและค่านิยมของไทยยังไม่
สอดคล้องกับจริยธรรมในการใช้ AI
• ขาดการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ทางด้านสังคมในมิติต่างๆ

1

ด้านกาลังคน
ของประเทศ

ด้านจริยธรรม
กฎหมาย
กฎระเบียบและ
3 มาตรฐาน

2

ด้านการ
ประยุกต์ใช้งาน
ของภาคธุรกิจ

ด้านปัจจัย
สนับสนุนของ
ประเทศ

4

• การใช้งาน AI ยังไม่แพร่หลายในทุกธุรกิจ
• การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในประเทศยัง
ไม่พร้อมไปสู่การใช้งานได้ตรงเป้าหมาย
• ความปลอดภัยในการประยุกต์ใช้งานในภาค
ธุรกิจยังไม่เพียงพอ
• มาตรการส่งเสริมการใช้งานยังไม่เพียงพอ

• ขาดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
• ขาดยุทธศาสตร์ AI ที่มีเป้าหมาย และ
นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
• การให้ความรู้เรื่องประโยชน์และการใช้งาน
แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
• ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวิจัย
พัฒนา และประยุกต์ใช้งานระดับประเทศ
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ AI
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
แผนชาติฯ ระยะที่ 1
พ.ศ. 2561 - 2565
แผนพัฒนาฯ 11
พ.ศ. 2555-2559 (5 ปี)

แผนพัฒนาฯ 12
พ.ศ. 2560-2564 (5 ปี)

แผนชาติฯ ระยะที่ 2
พ.ศ. 2566 - 2570
แผนพัฒนาฯ 13
พ.ศ. 2565-2569 (5 ปี)

แผนชาติฯ ระยะที่ 3
พ.ศ. 2571 - 2575

แผนชาติฯ ระยะที่ 4
พ.ศ. 2576 - 2580

แผนพัฒนาฯ 14
พ.ศ. 2570-2574 (5 ปี)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี)
นโยบายและยุทธศาสตร์ ออวน. พ.ศ. 2563 – 2570 (8 ปี)

(ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
(พ.ศ. 2564 – 2565, 2566 - 2570)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ AI
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ 2561-2580)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ 2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ 2561-2580)

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

พัฒนา
กาลังคนให้
พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจ
และสังคม
ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ฯ
(พ.ศ 2564-2570)

สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

สร้างความเข้มแข็ง
ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง ระหว่างประเทศ
ยั่งยืน

ขับเคลื่อน
สร้างสังคม
เศรษฐกิจด้วย คุณภาพด้วย
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
ดิจิทัล

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการ
พัฒนาการศึกษาด้าน
ปัญญาประดิษฐ์

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพ
สูงให้
ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

สร้างโอกาสความเสมอภาพ
และเท่าเทียมกันทางสังคม

สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม

ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน

พัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

สร้างความ
เชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์
อววน.
(พ.ศ 2563-2570)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ

การพัฒนา
กาลังคนและ
สถาบันความรู้

ความมั่นคง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม

การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขัน

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิง
พื้นที่และลด
ความเหลื่อมล้า

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์

การเตรียมความพร้อมของประเทศ
ในด้านสังคมและจริยธรรมสาหรับ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
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(ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2570)
วิสัยทัศน์

๓
เป้าประสงค์

๕
ยุทธศาสตร์

“ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนาในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ.
๒๕๗๐”
สร้างคน และเทคโนโลยี
• Reskill/ Upskill/ Newskill ด้าน AI สาหรับครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
• Cross skills เสริมทักษะ AI กับสายงานอื่น
• สร้างอาชีพใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและ AI

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง เพิ่มผลิตภาพ
• ขับเคลื่อนวาระสาคัญของรัฐบาล
• ส่งเสริมให้เกิด Tech startups /SME
/Digital Business

•
•
•
•
•

สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและทางานร่วมกับ AI ได้
ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ การศึกษา และสุขภาพการแพทย์
รักษาและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศในด้านสังคม จริยธรรม
กฎหมาย และกฎระเบียบสาหรับ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
การพัฒนาการศึกษาด้าน
ปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน

๑๐

เกษตรและอาหาร

การแพทย์และสุขภาวะ

การศึกษา

ความมั่นคงและปลอดภัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

การใช้งานและบริการภาครัฐ

โลจิสติกส์และการขนส่ง

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมการผลิต

การเงินและการค้า

หมายถึงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕)

หมายถึงระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
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แผนงานและเป้าหมายสาคัญภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเตรียมความพร้อมของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการ
ในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย ระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์
พัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
และกฎระเบียบสาหรับการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
จัดทาข้อกาหนดและนโยบายด้าน
จริยธรรม AI
และกฎหมาย
สื่อสารและสร้างการรับรู้ดา้ น
จริยธรรม AI
พัฒนาระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและมั่นคงสาหรับ AI

สร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาศูนย์เชื่อมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการ
ประมวลผลและคานวณขั้นสูง

พัฒนาทักษะและองค์ความรูท้ ุก
ระดับการเรียนรู้
สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสู่ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแก่กลุ่มสาขา
เป้าหมายสาคัญ

พัฒนาเทคโนโลยีฐาน (core
tech) และแพลตฟอร์มด้าน
ปัญญาประดิษฐ์

พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
ระดับประเทศเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐ
การใช้ AI ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
เชื่อมโยง AI สู่การใช้งาน
การพัฒนากลไกเพือ่ นวัตกรรม
ทางธุรกิจและ AI startup

การพัฒนารระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ AI

ส่งเสริมการนา ๕G ไปสนับสนุน AI

การส่งเสริมให้มี sandbox สาหรับ
การประยุกต์ใช้ AI

ภาพรวมเป้าหมายการขับเคลื่อน:
➢ ประชาชนอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ เกิด
ความตระหนัก ความพร้อม
ทางด้านสังคมและจริยธรรมด้าน AI

➢ ยกระดับดัชนีความพร้อมด้าน AI
ของรัฐบาลไทยให้สูงขึ้นไม่ต่ากว่า
ลาดับที่ ๕๐ ของโลก
➢ เกิดการลงทุนด้าน AI ในภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อปี หรือ ๓๐,๐๐๐ รายใน ๗ ปี

➢ ทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มี
ศักยภาพ ตามสาขาความต้องการ
ด้าน AI เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ คนใน ๗ ปี

➢ เกิดความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี AI
เพิ่มขึ้น โดยเกิดต้นแบบ ๑๐๐ ต้นแบบ
ใน ๗ ปี
➢ ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมถูก
นาไปใช้ในหน่วยงานเป้าหมายและช่วย
และเพิ่มผลิตภาพรวม (TFP) เฉลี่ย ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี

➢ เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่
ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นใม่ต่ากว่า
๗๐๐รายใน ๗ ปี
➢ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
➢ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน AI
o Government administration
o Government services
o Credit scoring
การเงินและ
o CRM
การค้า

o Intelligent transportation
o Transport map

o Public surveillance platform
o Crime response system

o Cyber security

โลจิสติกส์
และ
การขนส่ง

การใช้งาน
ภาครัฐ

o Smart manufacturing
o Industry assessment and testbed
อุตสาหกรรม
การผลิต

10 สาขา
เป้าหมาย
10 กลุ่มเป้าหมาย

ความมั่นคง
และ
ปลอดภัย
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

o Smart guidance and planning
o Tourism service quality
o Smart tourism area

o Energy management
o Environmental geospatial analytics
พลังงาน
และ
สิ่งแวดล้อม
การแพทย์
และสุข
ภาวะ

เกษตร
และ
อาหาร
การศึกษา

o AI in self-care
o Chronic disease
o Medical assistant
o Digital farm
o Food quality

o Smart education
o Geography of educational opportunities
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กลไกขับเคลื่อนที่สาคัญ

National AI committee
National AI subcommittee

Regulation & Social

AI Center & COE

Data &
Infrastructure

AI
Consortium

HRD & RDI

Digital business
(IoT, Telecom., Smart Elec.)

Industry promotion &
Investment

Regulator

Targeted Sector
19

องค์ประกอบสาคัญของ AI Ecosystem สาหรับประเทศไทย
National
AI Strategy & Regulation
Customers
Content & Data Providers
Core Technologies
(Algorithm, APIs, Platform)

Developers

Digital service
• Business
• Government

End users
• Customers
• Citizen
• Government

Government
(AI related
agencies)

Teaching & Training
Cloud Providers & Data Center

Targeted
Sector

Supporting
Business
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เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ของไทย
ระยะที่ ๑ ระยะเร่งด่วน
(เริ่มดาเนินการภายใน ๒ ปี)
มุ่งเน้นโครงการนาร่องด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ
• การสร้างแนวปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในด้าน AI
• การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและคานวณสาหรับ AI
• การเตรียมพร้อมกาลังคนด้าน AIและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่
• การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI นาร่องใน ๓
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและ
อาหาร และการใช้งานและบริการภาครัฐ

ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
มุ่งเน้นการผลักดัน ขยายผลการประยุกต์ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศไทย
• ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติตา่ งๆ เพื่อให้ AI
สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น
• ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ AI ให้แพร่หลายในสาขา
เป้าหมาย และภาครัฐ
• ส่งเสริมและสนับสนุน eco-system ที่เอื้อต่อการสร้าง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ AI
• ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้เพียงพอที่จะรองรับการ
พัฒนาและการใช้งาน AI ในภาคการวิจัย และการประยุกต์ใช้งาน
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แนวทางขับเคลื่อน ระยะที่ 1
AI
Infra

AI
Talent

ELSI

AI Engineer

สร้างกฎหมาย กฎระเบียบ
และจริยธรรมที่จาเป็น

AI Center
ศูนย์กลางให้คาปรึกษา วิจัยพัฒนา
และประยุกต์ใช้ AI พร้อมทั้ง
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

เร่งรัดพัฒนาวิศวกร AI ขั้นสูง
ป้อนให้ภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม

Startup
บ่มเพาะบริษัท Startup ด้าน
AI ผ่าน AI Sandbox

AI
Grand
Challenge
Med Image AI
สร้างศูนย์กลางบริการ
วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์

Digital Farming
สร้างพื้นที่นาร่องการเกษตร
สมัยใหม่ครบวงจร

Gov One Stop
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเบ็ดเสร็จภาครัฐ
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แนวทางขับเคลื่อน ระยะที่ 1
AI Center
Sharable
AI Services
National
AI Roadmap
Super-computer
Facility

Sharable Data
for AI Development

Talent
Development
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Thank you

