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งานวจัิยและนวัตกรรม
ทางดา้นปัญญาประดษิฐ์
ทีม่ี มคีวามพรอ้มในการ
สอดรับแผนอยา่งไร



2

Thailand National AI Strategy 2022 - 2027

Thailand has an effective ecosystem to promote AI 
development and application to enhance the 
economy and quality of life within 2027

VISION

OBJECTIVE Social & Envi
ronment

Human & Te
chnology

Economy

STRATEGY 1 
ELSI

2
Infra

3
HR
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Tech
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Use

SECTOR

Health
Agricul
ture

Educa
tion

Security Energy

Govern
ment

LogisticsTourism

Industry Trading

Drafted – March 2022
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AI Ecosystem



4
4

Pollution Control Departm
ent
- 15x reduction of PM2.5
data computation

- 3 days ahead PM2.5
prediction

- 5 petabytes data processing
of human genomes

Infrastructure: Supercomputer
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Core Technology: AI Service Platform

• AI service platform which provide open APIs and 
data sets for Thai Community

2019-2021
• 5,458 Developers
• 1,014 Active

(last 3 months)
• 28.1 million 

requests
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Grand Challenge: Telehealth

https://data-flair.training/

AI for Medical
Image Diagnosis

Telehealth
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Grand Challenge: Digital Farming

http://nesta.org/

Agricultural Big Data

Sensor and IoT

Drone and 
Smart Machine
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Grand Challenge: Government Policy & Service
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งานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยี
อเิล็กทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ และ
นวตักรรมของประเทศ ไดม้วีาง

นโยบายอยา่งไรบา้ง ทีจ่ะ
กอ่ใหเ้กดิจรยิธรรมปัญญาประดษิฐ์

https://www.brinknews.com/
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1. Privacy
2. Security and safety
3. Reliability
4. Fairness and non-discrimination
5. Transparency and explainability
6. Accountability
7. Human oversight and human agency

บทที ่3 AI Ethic Principles

1. ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกลุม่วชิาการ
• สว่นที ่1 คณุสมบตัผิูว้จิยั
• สว่นที ่2 การด าเนนิการ
• สว่นที ่3 การลดความเสีย่งและผลกระทบ

2. การก าหนดความรับผดิชอบของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกลุม่อืน่ๆ

บทที ่4 AI Ethic Guideline

ตวัอยา่งที ่1 Face recognition
ตวัอยา่งที ่2 Deepfake

บทที ่5 Case Study

เอกสารอา้งองิ

• ทีม่าและความส าคญั
• กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัติา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
• ตวัอยา่ง เกณฑม์าตรฐานสากลทีใ่ชใ้นการจ าแนก
ระดบัความสามารถและความแมน่ย าของ AI

• แนวทางการน าแนวปฏบิตัไิปใชด้ าเนนิการ
• ตวัอยา่งกรอบแนวทางการด าเนนิงานดา้นจรยิธรรม
ปัญญาประดษิฐข์องหน่วยงานตา่งๆ

ภาคผนวก

แนวปฏบิตัจิรยิธรรมดา้นปญัญาประดษิฐ ์ของ สวทช. (ประกาศ มนีาคม 2565)

บทที ่1 บทน า

ETHICS

NSTDA

GUIDELINES

บทที ่2 นยิาม



11

เง ือ่นไขของแนวปฏบิตั ิ

ระยะเร ิม่ตน้ของการพฒันา AI

เริม่ตน้การวจิยั มกีารเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มลูเพือ่ใชส้อนและพัฒนา
ปัญญาประดษิฐ์

ระยะทดสอบการใชง้านในวงแคบ

ทดสอบในสภาพแวดลอ้มควบคมุ ทัง้นี้
เพือ่ประโยชนใ์นการปรับปรงุระบบใหม้ี
ความถกูตอ้งมากขึน้และหลกีเลีย่งอคติ

ระยะทีน่ าไปใชง้านในวงกวา้ง 

ใชง้านจรงิเป็นการทัว่ไป นอกสภาพแวดลอ้ม
ควบคมุ โดยอาจเป็นการน าไปใชง้านในเชงิ
ธรุกจิ หรอืการใหบ้รกิารสาธารณะ

จะตอ้งไดรั้บ
การก ากบั
ดแูลที่

เขม้งวดขึน้
เพือ่ปกป้อง
สงัคม

ระดับทีต่อ้งปฏบิัตติาม
ก าหนดใหป้ฏบิตัติาม โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้

ก าหนดใหป้ฏบิตั ิเพือ่เตรยีมพรอ้มในขัน้ตอ่ไป

ระดับทีค่วรปฏบิัตติาม
ควรปฏบิตัเิพือ่ลดโอกาสการเกดิปัญหา

ขอ้แนะน าใหพ้จิารณาปฏบิตัติาม

ระดับทีเ่ป็นแนวปฏบิัตทิีด่ ี(best practices)
การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล และน าไปสู่

การเป็นทีย่อมรับในวงการปัญญาประดษิฐ์
การปฏบิตัเิพือ่ลดโอกาสการถกูตัง้ค าถาม

หลายขอ้
ปฏบิตัยิงั
ไมบ่งัคบั
ระยะนี้

ระดบัการบงัคบัใช้ระยะของโครงการ
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หน.
โครง
การ

แนวปฏิบัติจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช.

โครงการในขา่ย AI หรอืไม?่

ความเสีย่ง AI ในระดับใด?

โครงการอยูใ่นระยะใด?

ระยะเริม่ตน้
ระยะทดสอบ
ในวงแคบ

ระยะใชง้าน
ในวงกวา้ง

รายงานผลการประเมนิกจิกรรม
และกจิกรรมทีพ่บความเสีย่ง

การบรหิารความเสีย่ง

Trustworthy AI

ผบช.

คกก.
AI 

Ethics
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ตัวอย่าง แนวปฏิบัติจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

Accountability ระยะการวจิยั

ก
ล
ุม่
 G

1

23 ตอ้งมกีารก าหนดบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูม้สีว่นรว่มในโครงการทกุคน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญญาประดษิฐ ์ซึง่อยูใ่นขอบเขตภาระหนา้ทีข่องตนเอง เพือ่สรา้งความ
มั่นใจในการรับผดิชอบตอ่ผลกระทบทีอ่าจเกดิจากปัญญาประดษิฐใ์หแ้กผู่ใ้ชง้าน

ระยะเริม่ตน้ของการพัฒนา AI
ระยะทดสอบการใชง้านในวงแคบ 
ระยะทีน่ าไปใชง้านในวงกวา้ง 

24 ตอ้งมกีารก ากบัดแูลระบบปัญญาประดษิฐใ์หส้ามารถตรวจสอบได ้(auditability) โดย
น าผลหรอืขอ้มลูจากการสบืยอ้นกลบัของระบบปัญญาประดษิฐ ์(traceability) และ
กลไกการเก็บขอ้มลูอืน่ ๆ ทีร่ะบบไมส่ามารถท าได ้เชน่ 
การจดัท าเอกสาร การบนัทกึขอ้มลูการด าเนนิงานและผลลพัธข์องระบบโดยมนุษย ์มา
ใชส้นับสนุนกระบวนการการตรวจสอบดงักลา่ว

ระยะเริม่ตน้ของการพัฒนา AI
ระยะทดสอบการใชง้านในวงแคบ 
ระยะทีน่ าไปใชง้านในวงกวา้ง 

ก
ล
ุม่
 G

2 25 ควรมกีระบวนการประเมนิความเสีย่งของระบบปัญญาประดษิฐ ์ทีพ่จิารณาถงึผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทัง้ทางตรง และทางออ้ม เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งดงักลา่ว สามารถ
รายงาน ขอ้บกพรอ่ง ความเสีย่ง หรอื อคตทิีอ่าจเกดิขึน้ในระบบปัญญาประดษิฐไ์ด ้

- ระยะเริม่ตน้ของการพัฒนา AI
ระยะทดสอบการใชง้านในวงแคบ
ระยะทีน่ าไปใชง้านในวงกวา้ง

ก
ล
ุม่
 G

3 26 เมือ่ผูใ้ชเ้กดิอันตราย หรอืไดรั้บผลกระทบ ความเสยีหาย จากระบบปัญญาประดษิฐ ์
เจา้ของระบบปัญญาประดษิฐค์วรมกีลไกการรับผดิชอบตอ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับ
ผูใ้ชง้าน ทัง้นี้ หน่วยงานตน้สงักดัควรใหค้วามส าคญั และก ากบัดแูลใหม้กีารรับผดิชอบ
ทีเ่หมาะสมดว้ย

- ระยะเริม่ตน้ของการพัฒนา AI
ระยะทดสอบการใชง้านในวงแคบ
ระยะทีน่ าไปใชง้านในวงกวา้ง

G


