
The Hong Kong Principles (HKP) ได้จัดท ำขึ้นในกำรประชุม World Conference on Research Integrity (WCRI) ครั้งที่ 
6 เพื่อให้แน่ใจว่ำนักวิจัยที่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดงำนวิจัยที่มีควำมน่ำเช่ือถือจะได้รับรำงวัลในกำรกระท ำดังกล่ำว โดยสรุปคือ HKP มี
องค์ประกอบหลักๆ เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือนักวิจัย รวมถึงกำรสร้ำงเสริมด้ำน Research integrity

ระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจของกำรท ำวิจัยที่ใช้กันในปัจจุบันได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับตัววัดในเชิงปริมำณและคุณภำพของกำร
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ที่มักจะวัดจำกทั้งจ ำนวนที่ตีพิมพ์ผลงำนและจ ำนวนกำรถูกอ้ำงอิง และเป็นผลที่จะท ำให้ได้รำงวัลตอบแทนต่ำงๆ 
ตำมมำ เช่น ทุนวิจัย กำรเลื่อนต ำแหน่ง ควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน และอื่นๆ ส่วนผลงำนตีพิมพ์ที่ไม่ค่อยได้รับกำรอ้ำงถึงจะถูกมองว่ำ
เป็นควำมล้มเหลวทำงวิทยำศำสตร์และสิ้นเปลืองทรัพยำกร ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดกำรละเลยกระบวนกำรในงำนวิจัยที่เหลือ ที่ไม่ส่งผลให้
เกิดกำรตีพิมพ์หรือกำรอ้ำงอิงในงำนวิจัยนั้นๆ เช่น กำรไม่รำยงำนผลท่ีเป็น Negative results ของงำนวิจัย ซึ่งระบบดังกล่ำวดูเหมือนจะเป็น
ปัญหำต่อ Trustworthy ของงำนวิจัย และไม่ได้ช่วยในแง่ของกำรส่งเสริมด้ำน Research integrity 

ปัญหำดังกล่ำวคือ เรำเป็นส่วนหน่ึงของ Ecosystem เรำต้องใช้กำรฝึกฝน (Practices) ที่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ หรือนักศึกษำต้องมีกำร
เรียนรู้จำกกระบวนกำรดังกล่ำวในกำรพัฒนำงำนวิจัยช้ินใหม่ๆ ท ำให้กำรเลือกปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลงำนกำรตีพิมพ์ในปริมำณมำกอย่ำงเดียว
โดยไม่ได้ส่งเสริม Research integrity ซึ่งมีงำนวิจัยหลำยงำนที่มีคุณภำพสูงมำก แต่ถ้ำหำกนักวิจัยเหล่ำนี้ต้องมำโฟกัสที่กำรจะได้ปริมำณ
กำรตีพิมพ์อย่ำงเดียว ซึ่งกำรตีพิมพ์จ ำนวนมำกนี้อำจก ำลังส่งเสริมพฤติกรรมบำงอย่ำง เช่น กำรเข้มงวดกับกำรศึกษำ (Rigour of the 
study) กำรเลือกเผยแพร่เพียงบำงส่วน (Selective reporting) กำรแบ่งซอยงำนออกเป็นส่วนๆ (Salami publishing) กำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรที่เป็น Predatory journals หรือประเด็นเรื่อง Authorship ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้เกิดควำมเสี่ยงท่ีท ำให้เกิดกำรประพฤติมิชอบใน
งำนวิจัยหรือลดควำมน่ำเช่ือถือในกำรปฏิบัติงำนวิจัย (Research practices) ซึ่งค ำถำมคือท ำไมเรำปล่อยให้เกิดกำรส่งเสริมพฤติกรรม
เหล่ำนี้ โดยละเลยเรื่องที่จะท ำให้เกิด Trustworthiness และควำมเป็นเลิศของงำนวิจัยได้

ในศตวรรษท่ีผ่ำนมำ ได้มีกำรทบทวนแนวปฏิบัติกำรประเมินงำนวิจัยเพื่อส่งเสริมควำมน่ำเช่ือถือของงำนวิจัย เช่น
- San Francisco declaration on research assessment (DORA) (2012)
- Leiden manifesto for research metrics (2015)
- UK Research and Innovation/ Research England: The matrix tide (2015) 
ส ำหรับ HKP คณะท ำงำนได้ร่ำงหลักกำร (Principles) 5 ประกำร ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิด Research Integrity โดยเน้นไปที่ว่ำจะท ำ

อย่ำงไรให้สำมำรถประเมินนักวิจัย หรืออะไรคือตัวชี้วัดที่จะใช้ในกำรประเมินและให้รำงวัลนักวิจัยได้อย่ำงเหมำะสม ประเด็นส ำคัญคือท ำ
อย่ำงไร HKP ถึงจะสำมำรถสนับสนุน Research integrity ได้ โดย 5 หลักกำรระบุไว้ดังน้ี 

1. Assess responsible research practices 
2. Value complete reporting 
3. Reward the practice of open science 
4. Acknowledge a broad range of research activities
5. Recognize essential other tasks like peer review and mentoring 
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โดยมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพในกำรตรวจประเมิน ดังนี้ 
• Study Formulation
• Study Design
• Study Conduct
• Analysis
• Reporting and Publication
• Dissemination 
ปัจจุบันคณะกรรมกำรผู้ให้ทุน (The University Grants Committee-UGC) ได้น ำแบบประเมินผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพิจำรณำทุน

แก่มหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำงๆ โดยใช้สูตร 70% Research outputs และ 15% Impact และ 15% Environment ซึ่งต้องเป็นไปในกำร
เทียบกับมำตรฐำนในระดับนำนำชำติ โดยนักวิจัยถูกกระตุ้นให้มีกำรท ำ Open publication และกำรใช้ Research or data management plan 
ของกำรให้ทุนมำกขึ้นด้วย ท ำให้มหำวิทยำลัยต้องคิดค้นวิธีกำรประเมนิผู้วิจัย ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรที่นักวิจัยจะได้รับกำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัย และเรำจะได้เห็นกำรตอบสนองของหน่วยงำนต่ำงๆ กับ Research environment และ Ecosystem นี้ในฮ่องกง

ส ำหรับ HKP ควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินกำร อำจมีประเด็นเกี่ยวกับ 
- ควำมตระหนักรู้ถึงประเด็นด้ำนวัฒนธรรมกำรประเมินผู้วิจัยในปัจจุบัน
- แนวทำงกำรปฏิบัติแก่ผู้น ำสถำบัน หน่วยงำนให้ทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งต้องกำรกำรตัดสินใจระดับหนึ่ง ว่ำ

เกณฑ์ใดบ้ำงที่สำมำรถใช้องค์ประกอบในกำรประเมินนักวิจัย 
- ควำมท้ำทำยทำงเทคนิคในกำรด ำเนินกำร เช่น Administrative systems, Resource requirements หรือ
- ควำมท้ำทำยอื่นๆ เช่น ควำมหลำกหลำยและ Inclusion ควำมเท่ำเทียม กำรแบ่งแยก ประเด็นเฉพำะด้ำนวินัย และ

ประเด็นทำงวัฒนธรรมในระดับภูมิภำค/ท้องถิ่น

“ดังนั้น กุญแจส าคัญจึงไม่ใช่แค่การก าหนดหลักการขึ้นมาเพียงเท่านั้น แต่เป็นการแบ่งปันความรู้ในแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าอย่างแท้จริง” 
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แม้ว่ำในประเทศไทยจะมี Research outputs อยู่ระดับกลำง และยังน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับฮ่องกงและไต้หวัน แต่ประเทศไทยก็ยัง
มีนักวิจัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกในประเทศ ซึ่งส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หรือ NSTDA ได้มีส่วนร่วมอย่ำง
แข็งขัน ทั้งในระดับชำติและระดับภูมิภำคในด้ำน Research integrity ทั้งกำรเข้ำร่วมทีมของ Prof. Ovid Tseng และ Prof. Mai Har 
Sham รวมทั้ง The Hong Kong Principles (HKP) ก็เป็นหนึ่งใน guideline ที่ถูกน ำปรับใช้ 

ในปี 2017 NSTDA ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน 2 หน่วยงำน ได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย หรือ Office of Research 
Integrity (ORI) ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด้ำนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย หรือ Research Quality 
Management (RQM) ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมด้ำนกำรด ำเนินงำนวิจัยอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (Responsible Conduct of 
Research)

โดยใน 4-5 ปีท่ีผ่ำนมำ ได้มีกำรสนับสนุนและกำรฝึกอบรมกำรด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงรับผิดชอบ เช่น มีกำรอบรมภำคบังคับส ำหรับ
พนักงำนใหม่ มีกำรออก Guideline และผลิตสื่อกำรเรียนรู้ E-learning ต่ำงๆ ในด้ำนจริยธรรม มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรก ำกับดูแล
ทำงจริยธรรมกำรวิจัย กำรวิจัยในสัตว์ทดลอง มนุษย์ ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ และปัญญำประดิษฐ์ รวมทั้งมีระบบร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรประพฤติมิชอบทำงกำรวิจัย (Whistle blowing system) ส่วนกำรส่งเสริมด้ำนกำรด ำเนินงำนวิจัยอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (RCR) มี
กำรออกแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลงำนวิจัย และกำรมีช่ือในเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร (Authorship) แนวทำงผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กำรวิจัย (COI) และกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data governance) นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน Research integrity 
กับมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยต่ำงๆ ทั่วประเทศ (จ ำนวน 62 สถำบัน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำงำนด้ำน Research integrity 
ภำยในหน่วยงำน หรือผู้รับผิดชอบที่ท ำหน้ำที่ใกล้เคียงกันของแต่ละสถำบันในแต่ละภูมิภำค เพื่อวำงกลไกและก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตร่วมกัน ในกำรป้องกันกำรประพฤติมิชอบทำงกำรวิจัยของประชำคมวิจัยให้กับประเทศ
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กำรปฏิบัติตำมแนวทำง Hong Kong Principles (HKP) ของ NSTDA แบ่งตำมหลัก 5 ประกำร ดังน้ี
P1: Assessment of responsible research practices
มีกำรส ำรวจด้ำนควำมตระหนักและกำรปฏิบัติอย่ำงน้อยปีละครั้ง เช่น หน่วยงำน ORI ของสถำบันต่ำงๆ กำรบันทึกข้อมูลงำนวิจัย 

กำรมีช่ือในเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร และมีกำรใช้ระดับควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี (TRL) ในกำรประเมินงำนวิจัยหรือต้นแบบที่
พัฒนำขึ้น จำกกำรส ำรวจในปี 2017-2020 พบประเด็นน่ำสนใจคือ 2 ใน 3 ของมหำวิทยำลัยในประเทศ มีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Office of Research Integrity (ORI) ซึ่งกำรประพฤติมิชอบทำงกำรวิจัยส่วนใหญ่เป็น Falsification และพบว่ำ
จ ำนวนเกือบครึ่งหน่ึงของนักวิจัยใหม่ไม่เคยได้รับกำรฝึกว่ำควรจะบันทึกข้อมูลงำนวิจัยอย่ำงไรให้ถูกต้อง นอกจำกนี้ พบว่ำมีจ ำนวนหนึ่งที่
ต้องให้ผู้บังคับบัญชำมีช่ือในงำนวิจัยอย่ำงไม่มีเง่ือนไข และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ำ ผู้มีช่ือในผลงำนวิจัยควรรับผิดชอบต่อเนื้อหำท้ั งหมดใน
ผลงำนวิจัย

P2: Value complete reporting
จัดให้มีสมุดบันทึกงำนวิจัย (Lab Notebook) ที่เป็นมำตรฐำนของ NSTDA มีแนวทำงปฏิบัติในกำรบันทึกข้อมูลงำนวิจัย และมี

ระบบบริหำรสมุดบันทึกงำนวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่ำ มีกำรรำยงำนผลกำรวิจัยที่มีคุณภำพและถูกต้อง และมีแผนในกำรที่จะให้รำงวัลส ำหรับ
นักวิจัยที่สำมำรถท ำได้ถูกต้องด้วยในอนำคต

P3: Reward open science practices
ตัวอย่ำงหนึ่งของ Open Science ที่ NSTDA ก ำลังพยำยำมด ำเนินกำรอยู่คือโปรเจค Genomics Thailand ก็เพื่อให้แน่ใจว่ำ

ข้อมูลที่ เปิดเผยนั้นเพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรจัดตั้ง Genomics Thailand Data Committee และจัดท ำ 
Genomics Thailand Data Management Guideline

P4: Acknowledge broad range of research activities
มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรเลื่อนต ำแหน่งที่หลำกหลำย ขึ้นอยู่กับจ ำนวน Papers, Patents, Prototypes, Technology 

Licensing, Technology Services และ Social impacts เป็นต้น
P5: Recognize essential other tasks like peer review and mentoring 
อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและด ำเนินกำร
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“เราเชื่อว่าการด าเนินงานวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในประเทศไทย ทั้งนี้
HKP ได้ให้แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องพิจารณาและความพยายาม
นี้จะยังคงด าเนินต่อไป”



Upholding the Universality Principle of Research Integrity in a Digital World
Prof. Ovid Tseng 

Academician and Distinguished Reaseach Fellow, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

ในไต้หวันเริ่มกังวลในเรื่อง Research integrity ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำเท่ำนั้นเอง เพรำะในอดีตยังไม่เคยมีกำรก ำหนดเกณฑ์ใดๆ 
ออกมำอย่ำงชัดเจน เป็นเพียงกำรปฏิบัติตำมสำมัญส ำนึกของแต่ละบุคคลเท่ำนั้น ปัญหำคือเรำไม่เคยได้จัดกำรกับมันอย่ำงจริงจัง แต่
ปัจจุบันกระทรวงหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเริ่มจะให้ควำมสนใจเนื่องจำกมีปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพิจำรณำให้ทุน เป็นต้น โดย 
10 ปีท่ีผ่ำนมำ เรำเริ่มตระหนักรู้ว่ำควรจะท ำสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร และส่งเสริมด้ำน Research integrity มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับเวทีนำนำชำติอื่นๆ ด้วย

ในยุคดิจิทัล โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดการผนวกเทคโนโลยีและข้อมูลหลากหลายด้านเข้าด้วยกัน เพ่ือพัฒนำ
เทคโนโลยีในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของโลกปัจจุบันมำกขึ้น เช่น ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ในสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่กำร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็อำจเป็นภัยคุกคำมต่อ Research integrity ได้ เนื่องจำกบริบทของวิทยำศำสตร์ในสังคมกำรวิจัยที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่

1. เทคโนโลยีขั้นสูงท ำให้เกิดควำมแบ่งแยกช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมมำกข้ึนและรวดเร็วข้ึนระหว่ำงคนรวยกับคนจน 
2. ด้วยขีดควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้เกิดกำรแทรกแซงเข้ำไปในมิติต่ำงๆ ของชีวิตมนุษย์ และ

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง นักวิทยำศำสตร์ที่มีอ ำนำจถูกนับถือให้เป็นผู้รู้ในทุกเรื่อง
3. บริบทในเชิงนโยบำยของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรควบคุมของรัฐบำลที่เข้มข้นขึ้น กำรท ำให้เป็น 

Privatization ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้จริยธรรมกำรวิจัยและควำมซื่อสัตย์ เป็นปัญหำที่ต้องตรวจสอบและอภิปรำยอย่ำงจริงจัง
4. ที่ส ำคัญที่สุดคือ สังคมข่าวสาร (Information society) ที่ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่ำงๆ ในปัจจุบัน ท ำให้แนวคิดและ

ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป เช่น กำรลอกงำนคนอ่ืน (Plagiarism) ถือเป็นเรื่องปกติและไม่ซีเรียสในบริทบทที่ต่ำงกัน  
ปัจจุบันด้วยควำมกดดันของคณะต่ำงๆ ที่ต้องท ำให้อันดับของมหำวิทยำลัยอยู่ในล ำดับท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลท ำให้เกิดแรงกดดันให้

แต่ละสถำบันต้องมี Research outputs ในแง่ของจ ำนวนงำนตีพิมพ์ Impact factors และแหล่งที่ตีพิมพ์ท่ีมีชื่อเสียง 

SESSION 6: Implementation of the Hong Kong Principles 
in Low and Medium Income Countries

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. (ORI)
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เรำก ำลังเผชิญกับโลกท่ีเปลี่ยนไป โลกที่เชื่อมต่อกันได้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต มีกำรเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดและโตมำในยุค
ดิจิทัล (Digital natives) และโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลในเทคโนโลยีดิจิทัล (X-informatics) ที่เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นในกำรด ำรงชีวิต
มนุษย์ ท่ีรวมถึง Education technologies ที่มีกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ประเด็นคือเรำก ำลังเผชิญกับภัยคุกคำมในโลกของดิจิทัลใน
ยุคของ Net-browsing generation ที่เต็มไปด้วยกำรลอกเลียน (Plagiarize) เช่น ที่เกิดขึ้นในกำรปั่นข่ำวใน Twitter ข่ำวลวงใน 
Facebook ซึง่ง่ำยมำกท่ีจะปลอมแปลงทุกอย่ำง กำร Cut and Paste จึงกลำยเป็นนิสัย ที่เอำมำใช้ในกำรเขียนโดยปริยำย แต่ในที่นี้จะ
พูดในเรื่อง Avataars alert ที่มีผลกระทบกับไต้หวันค่อนข้ำงมำกในปัจจุบัน

Peer-review scam ในโลกดิจิทัล เผยให้เห็นจุดอ่อนในระบบกำรตีพิมพ์สมัยใหม่ ในเกำหลี ปี 2012 พบกำรทุจริตโดยกำรเขียน
บทวิจำรณ์ขึ้นด้วยตัวเองท้ังหมด มีกำรปลอมช่ือนักวิทยำศำสตร์ท้ังท่ีมีอยู่จริง และบำงครั้งก็ใช้นำมแฝง ค ำสำรภำพน ำไปสู่กำรเพิกถอน
เอกสำรจ ำนวน 28 ฉบับ และกำรลำออกของบรรณำธิกำร ในไต้หวัน ปี 2014 ศำสตรำจำรย์รำยหนึ่งถูกกล่ำวหำว่ำฉ้อโกงทำงวิชำกำร ท ำ
ให้งำนของเขำถูกเพิกถอนมำกกว่ำ 60 ช้ิน เนื่องจำกกำรทุจริตเช่นกัน เขำถูกกล่ำวหำว่ำ "บิดเบือนกระบวนการ peer-review“ โดย
สร้ำงบัญชีออนไลน์ปลอมของนักวิชำกำรถึง 130 คน เพื่อให้ค ำตัดสินท่ีดีและช่วยให้เค้ำได้รับกำรตีพิมพ์เป็นจ ำนวนมำกนั่นเอง น่ีเป็นกรณี
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำผิดด้วยกำรใช้ช่องโหว่ของโปรแกรมในระบบวำรสำรออนไลน์มำใช้ในกำรปลอมบัญชีผู้ใช้งำนเพื่อน ำมำเพิ่ม
จ ำนวนผู้ Review บทควำมได้ ค ำถำมคือ เรำจะสร้ำงระบบในกำรตรวจสอบหรือตรวจจับควำมผิดปกตินี้ได้อย่ำงไรในโลกดิจิทัลนี้

หำกพูดถึงในแง่ของกำรเข้ำสู่สำกล (Internationalization) เรำเปรียบเสมือนเป็นองค์กรขนำดใหญ่ที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
และควรมีหลักกำรร่วมกันดังนี้ แข่งขันกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด ร่วมมือกันเพื่อควำมเป็นเลิศ แลกเปลี่ยนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำและ
นักวิจัยหลังปริญญำเอก ให้ค ำปรึกษำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในแต่ละห้องวิจัย เปลี่ยนจำกปัญหำของครอบครัวเป็นปัญหำของโลกและแก้ไข
ปัญหำนี้ไปด้วยกัน และเปลี่ยนทัศนคติจำกกำรแข่งขันระหว่ำงพี่น้องเป็นกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรำก ำลังเข้ำสู่สังคม Artificial 
Intelligence (AI) ท่ีระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถคิด เรียนรู้ และตัดสินใจได้เอง และเป็นระบบท่ีมีพลังอ ำนำจมำก ค ำถำมคือ เรำจะ
สำมำรถเช่ือใจ AI ได้มำกแค่ไหน 

“ไต้หวันเป็นประเทศที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต ดังนั้น จึงเริ่มมีการผลักดันและให้ความรู้แก่นักวิจัย
รุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อให้เราเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือ การอยู่ และท างานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความ
ไว้วางใจกัน (Trust) จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในโลกยุคดิจิทัล”
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