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 ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของเรามากขึ้น และด้วยความที่ AI สามารถท างานได้หลายอย่างและมีประสิทธิภาพที่สูงจนเทียบเท่าหรือ
อาจจะมากกว่ามนุษย์นั้น ท าให้ใครหลายคนกลัวว่า AI จะมาแย่งงานของมนุษย์ โดยมาท างาน Routine ต่างๆ 
แทนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เราควรเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับ AI ที่เกิดขึ้นและ
วิวัฒน์ไป และท าความเข้าใจกับ AI เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาหรือพัฒนาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจผ่านการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 
ต้องร่วมมือกันมากข้ึน 
 ทุกวันนี้ ประเทศมหาอ านาจส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมพร้อมรับมือกับยุคสมัย
แห่ง AI ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ประธานาธิปดี Emmanuel Macron ของฝรั่งเศส ได้ประกาศลงทุน
สนับสนุนและพัฒนา AI โดยทุ่มงบกว่า 1.6 พันล้านเหรียญ สร้างศูนย์วิจัยแห่งใหม่ มีโครงการแบ่งปันข้อมูล
และหลักจริยธรรมต่างๆ และนาย Emmanuel Macron เชื่อว่า AI สามารถเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง



น าไปสู่การสร้างงานและสร้างการเติบโตของรายได้ได้ หรือจีนที่ได้ลุยพัฒนาที่ใช้เงินลงทุนหลายพันล้านเหรียญ
เพ่ือพัฒนา AI และประกาศว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจีนมีความได้เปรียบในการพัฒนา AI 
เป็นอย่างมากเพราะมีนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่มาท างานด้าน AI เป็นจ านวนมาก และยังมีบริษัท
ต่างๆ ที่คอยผลักดันและพัฒนา AI เช่น Baidu ที่ก าลังพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ หรือ Driverless cars หรือญี่ปุ่น 
ประเทศที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของเอเชียจะเน้นหนัก AI ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศ การใช้งานภายในครัวเรือน เช่น หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กเล็กภายในบ้าน เป็นต้น 
ในทางกลับกัน ประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ กลับลดความส าคัญของการพัฒนา AI ลง มีแต่ภาคเอกชนที่
ผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยี AI ใหม่ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก จนอาจท าให้ขาดบุคลากรเพราะรากฐานของ
ประเทศไม่มีการสนับสนุนเทคโนโลยี AI 
 

แนวทางของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ควรเป็นอย่างไร  
  
ลงทุนมากขึ้น (Invest more)  
 นาย Jason Furman หนึ่งในที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของ Obama ได้กล่าวไว้ว่า การระดมทุนเพ่ือ
การวิจัยเป็นสิ่งที่ส าคัญและควรเริ่มด าเนินการเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลถึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม และ AI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจและขับเคลื่อนมันได้อย่าง
แม่นย าซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้า และสร้างอาชีพใหม่ๆ ที่มีรายได้สูงขึ้น นาย Oren Etzioni ผู้บริหารของ
สถาบันปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้หวังผลก าไรแห่งหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรมของ AI ได้เกิดขึ้นจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ หากเราไม่ลงทุนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ เพ่ือการศึกษานี้ ก็เหมือนได้ทิ้ง
โอกาสที่ดีไปเพราะเราก าลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์                               
 

เตรียมพร้อมรับการตกงาน (Prepare for job losses) 
 การที่ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจอาจท าให้เกิดการตกงานขึ้น เพราะได้มี
เทคโนโลยี และอาจจะท าให้ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันการเข้ามาของ AI นี้ท าให้เกิด
อาชีพใหม่และมีรูปแบบการท างานใหม่ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Amazon มีการจ้างคนมาช่วยถอดเสียงให้ออกมา
เป็นค า หรือการจ้างคนมาจัดเรตติ้งออนไลน์ของเนื้อหาวิดีโอใน YouTube ของ Google ก็เป็นตัวอย่างอาชีพ
ที่เกิดขึ้นใหม่จากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี นอกจากคนทั่วไปต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว
รัฐบาลก็ต้องรู้ทันกระแสโลกและเตรียมคนให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง เพราะปัญหาใหญ่ของการตกงาน 
คือ การไม่ปรับตัว 
 

ส่งเสริมอัจฉริยะ (Nurture talent) 
 ประเทศควรส่งเสริมและชักจูงนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการศึกษาและวิจัยในประเทศของตน หากดูกรณีตัวอย่างสหรัฐที่มีการตรวจ
ตราวีซ่าที่เข้มงวดและ มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับผู้อพยพและเหล่านักศึกษาท าให้การพัฒนา AI ไม่ก้าวหน้า



เท่าท่ีควรจะเป็น การมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะท าให้เกิดข้อดีมากกว่าข้อเสียซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหากมี
การชักจูงและรักษานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาได้ 
 

ให้ความส าคัญกับการศึกษา (Prioritize education) 
การศึกษานั้นเป็นส่วนที่กุญแจที่ส าคัญตัวหนึ่งของ AI นักวิทยาศาสตร์ AI รุ่นใหม่จะเป็นส่วนส าคัญใน

การผลักดันอุตสาหกรรม Tess Posner ซึ่งเป็นผู้น าองค์กร AI4All ที่ไม่แสวงผลก าไรกล่าวว่านอกเหนือจาก
การส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว การศึกษาสามารถช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ได้ รัฐบาลอาจไม่ใช่ผู้ให้
ความรู้โดยตรงแต่ควรมุ่งเน้นในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การสร้างมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของ 
AI โดยเฉพาะและมีการสนับสนุนส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกด้าน AI ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 
 

ออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Guide regulation)  
ประเทศควรออกกฎหมายหรือข้อบังคับส าหรับ AI อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 

โดยเฉพาะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ไร้คนขับ ท าให้เกิดการ
โต้เถียงว่า การตัดสินใจของ AIเป็นสิ่งที่แม่นย าถูกต้องเพียงพอหรือไม่ หรือมีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ มีการ
แทรกแซงโดยผู้ที่ไม่หวังดีหรือไม่ เหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะควรเตรียมความพร้อมรับมือ 
 

ท าความเข้าใจเทคโนโลยี (Understand the technology)  
สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ รัฐบาลควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และ รู้ว่าAI จะท าอะไรและส่งผลอย่างไร 

เพราะ AI มีความสามารถที่ซับซ้อนและรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะก าหนดนโยบายและวางแนวทางการ
บริหาร หากปราศจากความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคนั้น ก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ที่มี AI อยู่  
 การตระหนักรับรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นเป็นเรื่องส าคัญในการเตรียมตัวพร้อมรับ
การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ให้เห็นกันมากขึ้น ตัวอย่าง 
เช่น บอทน้อย ที่ได้รับรางวัล Line Bot Award ในหมวดรางวัล Chat bot คุยเก่ง ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีของ 
วงการ AI ในบ้านเราที่เริ่มมีการน า Chat bot ไปต่อยอดในการท าธุรกิจในฝั่งของ Customer care หรือจะ
เป็น หุ่นยนต์ดินสอ หุ่นยนต์เชื้อสายไทยแท้ ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ อยู่ในร้านสุกี้ชื่อดังถูกพัฒนาต่อยอด ให้เป็น
หุ่นยต์ที่ไว้ใช้ดูแลผู้ป่วย สามารถคอยตรวจเช็คการเต้นของหัวใจหรือมองเห็นเวลาผู้ป่วยลุกออกจากเตียง และ
ส่งข้อมูลไปให้ญาติของผู้ป่วยได ้  
 

ประเทศไทยและคนไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับการเข้ามาของ AI หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการ
เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอ หากเราเตรียมพร้อมรับมือและรู้เท่าทันเหตุการณ์ สร้างเสริมความรู้ มาต่อ
ยอดเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาเสมอ ยุคแห่ง AI หรือยุคแห่งเทคโนโลยี ก็คงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป นอกจากนั้น
การศึกษาของประเทศต้องรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI และการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างสูงสุด 
นอกจากนั้นควรต้องมีหลักสูตรเพ่ือเตรียมบุคลากรทางด้าน AI เช่น Data Scientist ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล



และท าความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่และมาช่วยในการตัดสินใจ หรือวิศวกรต่างๆ ที่จะมาช่วยในการ
พัฒนา AI ให้ดียิ่งขึ้น 
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