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Asia Society Policy Institute (ASPI) ใช้้ข้้อบัังคัับัท่ี่�เน้้น้การแก้ปััญหาเพื่่�อจััดการกับัคัวามท้ี่าที่ายหลัักๆ ด้าน้น้โยบัายท่ี่�ภููมิภูาคั
เอเช้่ยแปัซิิฟิิกกำาลัังเผช้ิญ ทัี่�งใน้แงข่้องการรกัษาคัวามปัลัอดภัูย คัวามมั�งคัั�ง คัวามยั�งย่น้ แลัะการพื่ัฒน้ามาตรฐาน้แลัะค่ัานิ้ยมรว่ม
ภูายใน้ภููมิภูาคั Asia Society Policy Institute เป็ัน้หน่้วยงาน้ท่ี่�คิัดแลัะที่ำาซ่ิ�งจััดตั�งข้่�น้เพื่่�อน้ำาเสน้อแน้วคิัดใน้การกำาหน้ดน้โยบัายท่ี่�
รวมวธิีคิ่ัดท่ี่�ด่ท่ี่�สุดจัากผู้เช้่�ยวช้าญช้ั�น้น้ำาใน้เอเช้่ย แลัะที่ำางาน้รว่มกับัผู้กำาหน้ดน้โยบัายเพื่่�อผสาน้รวมแน้วคิัดเหล่ัาน่้�แลัะน้ำาไปัปัฏิิบััติ

เก่ี่�ยวกัี่บผู้้�เขี่ยนื้

Elina Noor เป็ัน้ผู้อำาน้วยการฝ่่ายกิจัการด้าน้การเม่อง-การรกัษาคัวามปัลัอดภัูย แลัะรองผู้อำาน้วยการข้องสำานั้กงาน้ Asia 
Society Policy Institute ใน้กรุงวอช้ิงตัน้ ด่.ซ่ิ. Elina เป็ัน้ช้าวมาเลัเซ่ิยโดยกำาเนิ้ด เธีอสน้ใจัเร่�องการพัื่ฒน้าการรกัษาคัวาม
ปัลัอดภัูยใน้ภููมิภูาคัเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ รวมทัี่�งการกำากับัดูแลัมาตรฐาน้แลัะเที่คัโน้โลัย่ ก่อน้หน้้าน่้� Elina ที่ำางาน้ท่ี่�สถาบััน้ 
Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Institute of Strategic and International Studies 
มาเลัเซ่ิย แลัะ Brookings Institution ใน้ระหวา่งปีั 2017 ถ่ง 2019 เธีอเป็ัน้สมาช้ิกคัณะกรรมการเพื่่�อคัวามมั�น้คังแห่งโลักไซิเบัอร ์
(Global Commission on the Stability of Cyberspace) ตอน้น่้�เธีอที่ำาหน้้าท่ี่�ใน้คัณะท่ี่�ปัรก่ษาด้าน้ภัูยคุักคัามที่างดิจิัทัี่ลัใน้ช้่วง
เวลัาแห่งคัวามข้ัดแย้งข้องคัณะกรรมการกาช้าดระหวา่งปัระเที่ศ (ICRC)

Mark Bryan Manantan เป็ัน้อาจัารย์อาวุโสด้าน้คัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่สำาคััญท่ี่�แปัซิิฟิิกฟิอรมั (Pacific 
Forum) เม่องโฮโน้ลูัลูั รฐัฮาวาย งาน้วจัิัยล่ัาสุดข้องเข้ามุ่งเน้้น้ไปัท่ี่�เร่�องการทูี่ต การรกัษาคัวามปัลัอดภัูย การกำากับัดูแลัเที่คัโน้โลัย่
แลัะน้วตักรรมใน้ภููมิภูาคัเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้แลัะอิน้โดแปัซิิฟิิก น้อกจัากน่้� เข้ายังเป็ัน้อาจัารย์พื่ิเศษท่ี่�ศูน้ย์ศ่กษาเอเช้่ยตะวนั้
ออกเฉ่ียงใต้ (Center for Southeast Asian Studies) ท่ี่�มหาวทิี่ยาลััยแห่งช้าติเจิั�งจ่ั�อ ไต้หวนั้ แลัะเคัยเป็ัน้อาจัารย์รบััเช้ิญท่ี่�มูลันิ้ธีิ
ญ่�ปุ่ัน้ (Japan Foundation) Center for Rule-Making Strategies ข้องมหาวทิี่ยาลััยที่ามะใน้กรุงโตเก่ยว ญ่�ปุ่ัน้ แลัะ East-West 
Center ใน้กรุงวอช้ิงตัน้ ด่.ซ่ิ. อ่กด้วย

กิี่ตติกี่รรมประกี่าศ

Asia Society Policy Institute (ASPI) ข้อข้อบัคุัณโคัรงการคัวามรว่มม่อด้าน้ไซิเบัอรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่สำาคััญ (Cyber and Critical 
Tech Cooperation Program) กระที่รวงการต่างปัระเที่ศแลัะการค้ัาข้องออสเตรเล่ัยสำาหรบััการสนั้บัสน้นุ้โคัรงการน่้�

เราข้อข้อบัคุัณท่ี่�ปัรก่ษาทุี่กท่ี่าน้ท่ี่�สลัะเวลัาแลัะแบั่งปััน้คัวามรูค้ัวามเช้่�ยวช้าญตลัอดการดำาเนิ้น้โคัรงการน่้�

เราข้อแสดงคัวามข้อบัคุัณเป็ัน้พื่ิเศษแด่ Chaeri Park, Christopher Cooper, Eric Li, Arthur Xie, Audrey Tey, Alisha 
Chhangani, Emily Zimmerman, Aislin Salassi, Martin Kendrick, Jr., Mark Bryan Manantan, แลัะ Sholto Byrnes 
สำาหรบััการสนั้บัสน้นุ้แลัะคัวามมาน้ะอุตสาหะใน้การวจัิัย การเข่้ยน้ แลัะการเผยแพื่รเ่อกสารข้องโคัรงการน่้�

สถาบััน้ Asia Society Policy Institute แลัะ Asia Society ไม่ได้เป็ัน้สถาบััน้การศ่กษาท่ี่�ใหค้ัวามรูเ้ก่�ยวกับัน้โยบัายสาธีารณะหรอ่
ปัระเด็น้อ่�น้ๆ ท่ี่�กล่ัาวถ่งใน้รายงาน้แลัะเอกสารต่างๆ ท่ี่�ทัี่�งสองสถาบััน้เป็ัน้ผู้สนั้บัสน้นุ้ ข้้อเท็ี่จัจัรงิแลัะการแสดงข้้อคิัดเหน็้ทัี่�งหมดใน้
รายงาน้น่้�อยู่ภูายใต้คัวามรบััผิดช้อบัข้องผู้แต่งแต่เพื่่ยงผู้เด่ยวแลัะอาจัไม่สะท้ี่อน้ถ่งมุมมองข้ององค์ักรแลัะคัณะกรรมการบัรหิาร 
เจ้ัาหน้้าท่ี่� แลัะผู้สนั้บัสน้นุ้ข้ององค์ักร 
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อัักษรย่่อั
Artificial Intelligence (ปััญญาปัระดิษฐ์)

Artificial Intelligence and Data Analytics (ปััญญาปัระดิษฐ์แลัะการวเิคัราะห์ข้้อมูลั)

Asia-Pacific Economic Cooperation (คัวามรว่มม่อที่างเศรษฐกิจัใน้เอเช้่ยแปัซิิฟิิก)

Association of Southeast Asian Nations (สมาคัมปัระช้าช้าติแห่งเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้) 

Cross-Border Privacy Rules (การคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องบุัคัคัลัระหวา่งการข้้ามแดน้)

Computer Crime Act (พื่ระราช้บััญญัติวา่ด้วยการกระที่ำาคัวามผิดเก่�ยวกับัคัอมพื่ิวเตอร)์

Clarifying Lawful Oversees Use of Data (การสรา้งคัวามช้ัดเจัน้ที่างกฎหมายข้องการใช้้งาน้
ข้้อมูลั)

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership  
(คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพื่่�น้แปัซิิฟิิก)

Digital Economy Agency (สำานั้กงาน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั) 

Digital Economy Promotion Agency (สำานั้กงาน้ส่งเสรมิเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั)

Digital Government Development Agency (สำานั้กงาน้พื่ัฒน้ารฐับัาลัดิจิัทัี่ลั)

Eastern Economic Corridor (โคัรงการเข้ตพื่ัฒน้าพื่ิเศษภูาคัตะวนั้ออก)

European Union (สหภูาพื่ยุโรปั)

Fusion Analytics for Public Transport Emergency Response (การวเิคัราะห์ข้้อมูลัแบับั
ฟิิวช้ัน้สำาหรบััการตอบัสน้องต่อเหตุฉุีกเฉิีน้ใน้การข้น้ส่งสาธีารณะ)

General Data Protection Regulation (ระเบั่ยบัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั)

Gross Merchandise Volume (ยอดข้ายสิน้ค้ัารวม)

Government Technology Agency of Singapore (สำานั้กงาน้เที่คัโน้โลัย่ข้องรฐัแห่งปัระเที่ศ
สิงคัโปัร)์

Monetary Authority of Singapore (องค์ัการเงนิ้ตราแห่งปัระเที่ศสิงคัโปัร)์ 

Machine learning (การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพื่ิวเตอรด้์วยตน้เอง) 

Ministry of Information and Communication Technology (กระที่รวงเที่คัโน้โลัย่
สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร)

Micro, Small, and Medium Enterprises (องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมาก ข้น้าดเล็ัก แลัะข้น้าด
กลัาง)

Personal Data Protection Act (พื่ระราช้บััญญัติคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั)

Personal Data Protection Commission(er) (คัณะกรรมาธีกิารคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั)

Information and Communications Technology (เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร)

International Electrotechnical Commission (คัณะกรรมาธีิการระหว่างปัระเที่ศว่าด้วย
มาตรฐาน้เที่คัโน้โลัย่อิเล็ักที่รอนิ้กส์)

International Labor Organization (องค์ัการแรงงาน้ระหวา่งปัระเที่ศ)

International Mobile Equipment Identity (รหัสสากลัปัระจัำาอุปักรณ์เคัล่ั�อน้ท่ี่�)

International Mobile Subscriber Identity (เลัข้ปัระจัำาตัวสากลัสำาหรบััผู้ใช้้บัรกิารโที่รศัพื่ท์ี่
เคัล่ั�อน้ท่ี่�)

Internet of Things (อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง)

Implementation and Self-Assessment Guide for Organizations (แน้วที่างการใช้้แลัะ
การปัระเมิน้ระบับัปััญญาปัระดิษฐ์สำาหรบััองค์ักร)

International Organization for Standardization (องคั์การระหว่างปัระเที่ศว่าด้วยการ
มาตรฐาน้)

International Telecommunication Union (สหภูาพื่โที่รคัมน้าคัมระหวา่งปัระเที่ศ)

National AI Strategy (ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์) 

AI 

AIDA 

APEC

ASEAN 

CBPR

CCA

CLOUD

CPTPP

DEA 

DEPA

DGA

EEC

EU

FASTER

GDPR 

GMV

GovTech

MAS

ML 

MICT

MSME

PDPA 

PDPC 

ICT 

IEC 

ILO 

IMEI 

IMSI

IoT 

ISAGO

ISO 

ITU 

NAIS
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National Digital Identity (บััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ดิจิัทัี่ลั)

National Electronic and Computer Technology Center (ศูน้ย์เที่คัโน้โลัย่อิเล็ักที่รอนิ้กส์
แลัะคัอมพื่ิวเตอรแ์ห่งช้าติ)

Non-Governmental Organization (องค์ัการน้อกภูาคัรฐั)

Natural language processing (การปัระมวลัผลัภูาษาธีรรมช้าติ)

Organisation for Economic Co-operation and Development (องคั์การเพื่่�อคัวามรว่ม
ม่อที่างเศรษฐกิจัแลัะการพื่ัฒน้า)

International Organization of Legal Metrology (องค์ัการระหวา่งปัระเที่ศวา่ด้วยมาตร
วทิี่ยาเช้ิงกฎหมาย)

Office of the Public Sector Development Commission (สำานั้กงาน้คัณะกรรมการ
พื่ัฒน้าระบับัราช้การ)

Autonomous Robotics and AI (ระบับัหุ่น้ยน้ต์อัตโน้มัติแลัะปััญญาปัระดิษฐ์)

Regional Comprehensive Economic Partnership (คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจั
ระดับัภููมิภูาคั)

UN Sustainable Development Goals (เป้ัาหมายการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้แห่งองค์ัการ
สหปัระช้าช้าติ)

Subscriber Identity Module (โมดูลัข้้อมูลัปัระจัำาตัวผู้ใช้้บัรกิาร)

Small and Medium Enterprises (องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง) 

Thailand Development Research Institute (สถาบััน้วจัิัยเพื่่�อการพื่ัฒน้าปัระเที่ศไที่ย) 

United Nations (องค์ัการสหปัระช้าช้าติ)

NDID

NECTEC

NGO 

NLP 

OECD 

OIML 

OPDC

RAI

RCEP 

SDGs

SIM 

SMEs

TDRI 

UN
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อภิธานื้ศัพท์

ปัญญาประดิิษฐ์์ คัวามสามารถข้องเคัร่�องจัักร (ซ่ิ�งโดยปักติค่ัอระบับัคัอมพื่ิวเตอร)์ ใน้การลัอกเล่ัยน้
งาน้ท่ี่�มักต้องที่ำาโดยใช้้ปััญญาข้องมนุ้ษย์ใน้ระดับัสูง  

ขี�อม้ลขีนื้าดิใหญ่ การบัรหิารจััดการแหล่ังข้้อมูลัท่ี่�ม่ปัรมิาณมากมายมหาศาลั ม่การเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่าง
รวดเรว็ ม่คัวามซัิบัซ้ิอน้หลัากหลัาย แลัะม่มูลัค่ัามากเกิน้วา่ท่ี่�ซิอฟิต์แวรป์ัระมวลัผลั
ข้้อมูลัแบับัดั�งเดิมจัะจััดการได้ จ่ังต้องใช้้ซิอฟิต์แวรท่์ี่�ม่เที่คัโน้โลัย่ข้ั �น้สูงมาจััดการ 

กี่ล่องดิำา ระบับัท่ี่�สรา้งผลัลััพื่ธีท์ี่วา่กระบัวน้การนั้�น้ไม่ช้ัดเจัน้

กี่ารเปล่�ยนื้มาใช้�
เทคโนื้โลย่ดิิจิิทัล

การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัแลัะข้้อมูลัท่ี่�ส่งผลัให้เกิด 
การเปัล่ั�ยน้แปัลังที่างเศรษฐกิจัแลัะสังคัม 

กี่ารทำาให�เป็นื้
ดิิจิิทัล

การแปัลังข้้อมูลัแลัะกระบัวน้การแอน้ะล็ัอก 
ให้อยู่ใน้รูปัแบับัท่ี่�คัอมพื่ิวเตอรอ์่าน้ได้

เศรษฐ์กิี่จิดิิจิิทัล กิจักรรมที่างเศรษฐกิจัท่ี่�ใช้้ข้้อมูลัแลัะ 
กระบัวน้การดิจิัทัี่ลัเป็ัน้ปััจัจััยหลัักใน้การผลิัต

กี่ารปฏิิวัติ 
อุตสาหกี่รรม 
ครั�งท่�ส่� 

การปัฏิิรูปัสภูาพื่แวดล้ัอมทัี่�งด้าน้กายภูาพื่ ดิจิัทัี่ลั แลัะสรร่วทิี่ยา 
โดยใช้้เที่คัโน้โลัย่ เช้่น้ ปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) ระบับัหุ่น้ยน้ต์  
บัล็ัอกเช้น้ แลัะการพื่ิมพ์ื่ 3 มิติ

อินื้เทอร์เนื้็ตในื้
ทุกี่สิ�ง

เคัรอ่ข่้ายข้องระบับันิ้เวศท่ี่�เช้่�อมต่อแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้แลัะอุปักรณ์ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั
เข้้ากับัโลักที่างกายภูาพื่ 

กี่ารเร่ยนื้ร้�ขีอง
ระบบ 
คอมพิวเตอร์ดิ�วย
ตนื้เอง

กระบัวน้การท่ี่�เคัร่�องจัักร (ซ่ิ�งโดยปักติค่ัอระบับัคัอมพื่ิวเตอร)์ สรา้งข้ั �น้ตอน้วธิีแ่ลัะ
แน้วที่างเช้ิงสถิติจัากข้้อมูลัใน้อด่ตแลัะที่ำาน้ายเหตุการณ์ท่ี่�จัะเกิดข้่�น้ใน้อน้าคัต
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บทสรุปสำาหรับผู้้�บริหาร

เอกสารฉีบับนี�เปั็นข้้อมูลสรุปัข้องโครงงานวัจิััยทีี่�ใชีเ้วัลานานถึึงหนึ�งปีั ซึ่ึ�ง
ศึึกษาสองปัระเด็ันหลัก คือ ควัามเชีื�อมโยงด้ัานเที่คโนโลยี และข้้อมูลและ
ปััญญาปัระดิัษฐ์ (AI) ข้องหา้ปัระเที่ศึในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้ ได้ัแก่ 
อินโดันีเซึ่ยี มาเลเซึ่ยี สิงคโปัร ์ไที่ย และเวัยีดันาม สิ�งสำาคัญสำาหรบัเราคือ
ข้อบเข้ตการมีส่วันรว่ัมข้องข้้อมูลในการพััฒนาและจัรยิธรรมทีี่�ครอบคลุม
เกี�ยวักับ AI ในปัระเที่ศึทัี่�งหา้

ใน้ข้ณะท่ี่�ม่การศ่กษาข้้อมูลัแลัะ AI แยกจัากกัน้อย่างลัะเอ่ยดใน้ 10 หัวข้้อข้องแต่ลัะปัระเที่ศ (ห้าหัวข้้อเป็ัน้
เร่�องข้้อมูลั แลัะอ่กห้าหัวข้้อเป็ัน้เร่�อง AI) พื่บัวา่สิ�งเหล่ัาน่้� ม่คัวามเช้่�อมโยงกัน้อยู่ตลัอด ซ่ิ�งช้่วยเสรมิคัวาม
แข้็งแกรง่ให้กับัคู่ัม่อด้าน้น้โยบัายข้องเราด้วย

ใน้ช้่วงเริ�มแรก โคัรงการต้องการหาคัำาตอบัสำาหรบััสามคัำาถามหลัักท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัข้้อมูลัแลัะ AI ดังน่้�

 � กร์อีบนิโยบายคั่ออะไรใน้แง่ข้องการใช้้แลัะการคัวบัคัุมข้้อมูลัใน้ห้าปัระเที่ศน้่้ สิ่งเหลั่าน้่้ม่
คัวามหมายต่อการพื่ัฒน้าแลัะการใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI อย่างไร

 � ข้้อมูลัส่งผลกร์ะทบอย่างไรต่อการปักคัรองแลัะเศรษฐกิจัข้องห้าปัระเที่ศน้่้ การใช้้
เที่คัโน้โลัย่ AI ส่งผลักระที่บัอย่างไรต่อการเติบัโตที่างเศรษฐกิจัแลัะการเปัลั่่ยน้แปัลังที่าง
สังคัมใน้ปัระเที่ศเหลั่าน้ั้น้

 � ที่ั้งห้าปัระเที่ศม่คว็ามท้าทายและโอีกาสใดบั้างใน้การม่ส่วน้ร่วมมากข้่้น้ หร่อม่ส่วน้ร่วม
ใน้เช้ิงรุก ใน้การกำาหน้ดมาตรฐาน้ระหว่างปัระเที่ศ การสร้างกฎเกณฑ์ แลัะการเปั็น้คัณะ
ที่ำางาน้เพื่่่อพื่ัฒน้ามาตรฐาน้สำาหรับัข้้อมูลัแลัะ AI ที่่่ม่จัริยธีรรม

ตลัอดการวจัิัย ม่การค้ัน้พื่บัผลัลััพื่ธีเ์จ็ัดปัระการ ได้แก่ 

1. ทำาภารกิี่จิอย่างม่วิสัยทัศน์ื้
ปัระเที่ศทัี่�งห้าตระหนั้กถ่งคุัณปัระโยช้น์้แลัะศักยภูาพื่ข้องเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้การเร่งการเติบัโตที่าง
เศรษฐกิจั ปัรบััปัรุงการบัรหิารรฐักิจั แลัะให้อำาน้าจัแก่ปัระช้าช้น้ทัี่�วไปั ทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ม่คัวาม
กระต่อรอ่รน้้แลัะคัวามมุ่งมั�น้ท่ี่�จัะผสาน้รวมการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัให้แพื่รห่ลัายท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�จัะ
เป็ัน้ไปัได้ทัี่�วทัี่�งระบับัเศรษฐกิจั การปักคัรอง แลัะสังคัม ซ่ิ�งหลัักฐาน้ก็ค่ัอ น้โยบัาย กลัยุที่ธี ์แลัะแผน้ระดับั
ช้าติจัำาน้วน้มาก ทัี่�งท่ี่�ม่อยู่แล้ัวแลัะกำาลัังพื่ัฒน้าข้่�น้มาให้สอดคัล้ัองกับัผลักระที่บัท่ี่�เกิดข้่�น้ รวมทัี่�งโคัรงการ
คัวามรว่มม่อระหวา่งภูาคัรฐักับัภูาคัเอกช้น้ใน้การสรา้งข้่ดคัวามสามารถแลัะโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้เพื่่�อรองรบัั
การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั



10 ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปั ญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้  ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE

คัวามพื่ยายามเหล่ัาน่้� ได้รบััการสนั้บัสนุ้น้จัากโคัรงข่้ายข้องหน่้วยงาน้ด้าน้กฎหมายแลัะการกำากับัดูแลัท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับัข้้อมูลั มาเลัเซ่ิยแลัะสิงคัโปัรม่์กฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�ใช้้กัน้อยู่แล้ัว กฎหมายข้องไที่ยเริ�ม
ม่ผลับัังคัับัใช้้ใน้วนั้ท่ี่� 1 มิถุน้ายน้ 2022 แลัะรา่งกฎหมายข้องเวย่ดน้ามแลัะอิน้โดน่้เซ่ิยกำาลัังอยู่ใน้ระหวา่ง
การระบุัรายลัะเอ่ยด น้อกจัากน่้�  ยังม่บัที่บััญญัติตามรฐัธีรรมนู้ญ กฎหมายอ่�น้ๆ แลัะกฎเกณฑ์ข้องภูาคัส่วน้
ต่างๆ ท่ี่�กำากับัดูแลัการใช้้ข้้อมูลัใน้แต่ปัระเที่ศอ่กด้วย

ปัระเที่ศทัี่�งห้าม่การวางแผน้การใช้้ AI ใน้ช้่วงสิบัปีัข้้างหน้้าหรอ่หลัังจัากนั้�น้ใน้เอกสารราช้การ ทัี่�งน่้�  เส้น้
ที่างการใช้้งาน้ข้องมาเลัเซ่ิยแลัะไที่ยสามารถส่บัค้ัน้ย้อน้กลัับัไปัได้ถ่งช้่วงยุคั 1990 ใน้ข้ณะท่ี่�หัวข้้อเฉีพื่าะ
เก่�ยวกับัจัรยิธีรรมแลัะ AI ยังคังเป็ัน้เร่�องใหม่ โดยสิงคัโปัรเ์ป็ัน้ปัระเที่ศท่ี่�ก้าวหน้้ามากท่ี่�สุดใน้ภููมิภูาคั อย่าง
น้้อยปัระเที่ศอ่�น้ๆ ทัี่�วทัี่�งภููมิภูาคัก็ตระหนั้กด่วา่เร่�องน่้� เป็ัน้เร่�องสำาคััญ แม้วา่ปัระเที่ศเหล่ัาน่้�กำาลัังพื่ยายาม
ใช้้งาน้เที่คัโน้โลัย่ดังกล่ัาวใน้ระดับัช้าติก็ตาม

2. กี่ารนื้ำามาใช้�และกี่ารปรับใช้�
แม้จัะม่ข้่ดคัวามสามารถแลัะที่รพัื่ยากรไม่เท่ี่ากัน้ แต่ปัระเที่ศต่างๆ ก็สามารถน้ำากรอบัน้โยบัายแลัะ
กฎหมายไปัใช้้ได้อย่างน่้าท่ี่�งท่ี่�คัวามเรว็แลัะระดับัท่ี่�แตกต่างกัน้ อย่างไรก็ตาม โดยทัี่�วไปัแล้ัวปัระเที่ศเหล่ัา
น่้�กำาลัังพื่ยายามไล่ัตามให้ทัี่น้มาตรฐาน้ด้าน้เที่คันิ้คัแลัะการกำากับัดูแลัระดับัสากลั อิที่ธีิพื่ลัข้องระเบั่ยบั
การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั (GDPR) ข้องสหภูาพื่ยุโรปั (EU) สะท้ี่อน้ให้เห็น้อย่างช้ัดเจัน้ใน้การอภิูปัรายโดย
ม่ข้้อมูลัเก่�ยวกับัการออกกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้ปัระเที่ศทัี่�งห้า อัน้เป็ัน้ผลัจัาก GDPR ท่ี่�ม่ผลับัังคัับัใช้้
ใน้วงกว้างมากข่้�น้แลัะพัื่น้ธีสัญญาใน้การเช้่�อมโยงปัระเที่ศใน้เอเช่้ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้เข้้ากับัเศรษฐกิจั 
(ดิจิัทัี่ลั) ข้องโลัก โดยม่การไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ท่ี่�เกิดข้่�น้อยู่ตลัอดเวลัาเป็ัน้ตัวขั้บัเคัล่ั�อน้ แม้แต่
อิน้โดน่้เซ่ิยแลัะเว่ยดน้ามก็ลัดข้อบัเข้ตข้องข้้อกำาหน้ดใน้การเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้อง
ข้้อมูลั (data localization) เพ่ื่�อตอบัสน้องต่อแรงกดดัน้ที่างการค้ัาแลัะอุตสาหกรรม แลัะเพ่ื่�อปัฏิิบััติตาม
สน้ธีสัิญญา เช้่น้ ใน้กรณ่ท่ี่�เวย่ดน้ามให้สัตยาบััน้ใน้คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่าง
เศรษฐกิจัภูาคัพื่่�น้แปัซิิฟิิก (CPTPP)

จัากการจััดตั�งสภูาการคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องบุัคัคัลัระหวา่งการข้้ามแดน้ (Global Cross-Border 
Privacy Rules Forum) ภูายใต้การคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องบุัคัคัลัระหวา่งการข้้ามแดน้ (CBPR) 
ข้องคัวามรว่มม่อที่างเศรษฐกิจัใน้เอเช้่ยแปัซิิฟิิก (APEC) เรายังคังต้องรอดูกัน้ว่าปัระเที่ศสมาช้ิกอย่าง
สิงคัโปัร ์อิน้โดน่้เซ่ิย แลัะมาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งเคัยแสดงคัวามสน้ใจัใน้การเข้้ารว่ม CBPR ข้อง APEC จัะสามารถ
เอ่�อปัระโยช้น์้ให้กับัแน้วที่างการที่ำางาน้รว่มกัน้เก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัคัวบัคู่ัไปักับักรอบัการที่ำางาน้อ่�น้ๆ 
เก่�ยวกับัการไหลัข้องข้้อมูลัใน้ระดับัภููมิภูาคัแลัะระหวา่งปัระเที่ศได้อย่างไร

น้อกจัากน่้�ยังม่คัวามสน้ใจัเก่�ยวกับัระบับัข้้อมูลัใน้ปัระเที่ศอ่�น้ เช้่น้ อิน้เด่ยแลัะจ่ัน้ ว่าจัะม่ววิัฒน้าการต่อ
เน่้� องไปัอย่างไร แลัะปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้สามารถปัรบััใช้้กรอบัการที่ำางาน้ท่ี่�ท่ี่�น้ำามาผสาน้
รวมกัน้ใน้เข้ตอำาน้าจัศาลัต่างๆ ให้สอดคัล้ัองกับัคัวามต้องการแลัะผลัปัระโยช้น์้ระดับัท้ี่องถิ�น้หรอ่แม้แต่
ระดับัภููมิภูาคัได้อย่างไร เช้่น้เด่ยวกัน้ ใน้ระหวา่งข้ั �น้ตอน้การปัรก่ษากับัผู้ท่ี่�ม่ส่วน้เก่�ยวข้้อง ผู้ให้ข้้อมูลัยก
ปัระเด็น้คัวามเป็ัน้ไปัได้ใน้การปัระสาน้งาน้ท่ี่�เพิื่�มข้่�น้ใน้เร่�องจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์กับัปัระเที่ศเพื่่�อน้บ้ัาน้
ใน้สมาคัมปัระช้าช้าติแห่งเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ (อาเซ่ิยน้) สิ�งน่้�สอดคัล้ัองกับัคัวามต้องการท่ี่�เพื่ิ�มสูงข่้�น้
ใน้ภููมิภูาคัท่ี่�จัะอ้างสิที่ธีิ�ข้องปัระเที่ศใน้การกำาหน้ดกลัยุที่ธีแ์ลัะสำารวจัแน้วที่างที่างเล่ัอกอ่�น้ ใน้ข้ณะท่ี่�ยังคัง
ม่ส่วน้รว่มใน้โคัรงสรา้งการที่ำางาน้ด้าน้เศรษฐกิจั การปักคัรอง แลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยคัวบัคู่ัไปัด้วย
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3. แนื้วทางกี่ารผู้สมผู้สานื้ระหว่างสังคมและเทคนื้ิค
ทัี่�วโลักม่คัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้เพื่ิ�มข่้�น้เร่�อยๆ ใน้การพัื่ฒน้าคัวามก้าวหน้้าแบับัองค์ัรวมข้อง AI โดยคัำาน่้ง
ถ่งปััจัจััยด้าน้คัอมพื่ิวเตอร ์มนุ้ษย์ แลัะระบับัท่ี่�กระจัายอยู่ทัี่�วการพื่ัฒน้า การที่ดสอบั การใช้้ แลัะการข้ยาย
ตัวข้องเที่คัโน้โลัย่ดังกล่ัาว ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ ม่คัวามพื่ยายามอย่างค่ัอยเป็ัน้ค่ัอยไปัใน้การเช้่�อม
โยงบัที่สน้ที่น้าใน้ปัระเด็น้ต่างๆ ระหวา่งนั้กวชิ้าการแลัะสาธีารณช้น้ใน้วงกวา้งเพ่ื่�อบ่ัมเพื่าะคัวามไวว้างใจั
แลัะคัวามมั�น้ใจัท่ี่�ม่ต่อเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัให้มากข้่�น้ แน้วที่างการผสมผสาน้ระหว่างสังคัม
แลัะเที่คันิ้คัน่้�ช้่วยปัรบััทิี่ศที่างข้องจุัดมุ่งเน้้น้ใน้การเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ระดับัชุ้มช้น้แลัะเช้่�อม
โยงคัวามรูด้้าน้เที่คัโน้โลัย่ระดับัท้ี่องถิ�น้เข้้ากับัระดับัโลัก ใน้ที่างปัฏิิบััติ คัวามคิัดเห็น้ข้องผู้คัน้ใน้ชุ้มช้น้
กระตุ้น้ให้วศิวกรแลัะนั้กพื่ัฒน้าคัำาน่้งถ่งผลักระที่บัท่ี่�เกิดข้่�น้จัรงิข้องโค้ัดแลัะแบับัจัำาลัองข้ั�น้ตอน้วธิี่ท่ี่�พื่วก
เข้าคิัดค้ัน้ น้อกจัากน่้�  การแลักเปัล่ั�ยน้คัวามคิัดเหล่ัาน่้�ยังให้อำาน้าจัแก่ชุ้มช้น้ใน้ท้ี่องถิ�น้ท่ี่�ม่หน่้วยงาน้แลัะ
กรรมสิที่ธีิ�ใน้โซิลูัช้ัน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัหรอ่ AI ตั�งแต่ข้ั �น้ตอน้การพื่ัฒน้าไปัจัน้ถ่งการปัระเมิน้ผลัข้อง
เที่คัโน้โลัย่เหล่ัานั้�น้ด้วย

4. มุมมองท่�ขีาดิหายไป
แม้วา่ใน้ห้าปัระเที่ศจัะม่กรอบัน้โยบัายระดับัช้าติคัรบัวงจัรอย่างท่ี่�คัวรทัี่�งด้าน้ข้้อมูลัแลัะ AI แต่ยังคังม่ช้่อง
โหวท่่ี่�สำาคััญใน้สาระแลัะแน้วที่าง

ช้่องโหวท่่ี่�สำาคััญปัระการแรกนั้�น้เก่�ยวกับัการกำาหน้ดกรอบัการหารอ่ระดับัปัระเที่ศเร่�องข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ม่
จัรยิธีรรม แน้วที่างยังคังเป็ัน้แบับัเดิมอย่างไม่ต้องสงสัย โดยม่การย่มแน้วคิัด โคัรงสรา้ง แลัะคัำาศัพื่ท์ี่จัาก
ต่างปัระเที่ศแล้ัวแปัลัให้เป็ัน้ภูาษาท้ี่องถิ�น้เม่�อที่ำาได้ แม้วธิีน่่้�จัะสะดวก โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเม่�อพิื่จัารณาจัาก
คัวามรวดเรว็ใน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังข้องการกำากับัดูแลัข้้อมูลัแลัะการใช้้ AI ทัี่�วโลัก แต่โดยพ่ื่�น้ฐาน้แล้ัวการ
ที่ำาเช้่น้น่้�จัะลัดระดับัปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ให้กลัายเป็ัน้ปัระเที่ศท่ี่�ลัอกเล่ัยน้แบับัการพื่ัฒน้ามา
จัากท่ี่�อ่�น้ แม้วา่จัะม่สถิติปัระช้ากร ปัระวติัศาสตร ์แลัะคัวามเป็ัน้จัรงิที่างสังคัมท่ี่�แตกต่างกัน้ก็ตาม การน้ำา
เข้้า (การคััดลัอกแลัะวาง) แน้วคิัดแลัะวล่ัอย่างเช้่น้ “privacy” (คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว) “personal” (ส่วน้
บุัคัคัลั) “explainability” (คัวามสามารถใน้การอธีิบัายผลัลััพื่ธี์จัากระบับัคัอมพื่ิวเตอรใ์ห้มนุ้ษย์เข้้าใจั
ได้) แลัะ “transparency” (คัวามโปัรง่ใส) มายังสภูาพื่แวดล้ัอมที่างสังคัมมักจัะไม่ม่การแปัลัท่ี่�ด่พื่อหรอ่
ไม่ม่การแปัลัเลัย ไม่วา่จัะเป็ัน้การแปัลัตามหลัักแน้วคิัดหรอ่ตามหลัักภูาษาก็ตาม ยกตัวอย่างเช้่น้ แน้วคิัด
อย่างเร่�อง “คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว” ใน้ชุ้มช้น้ท่ี่�ผู้คัน้ม่คัวามสัมพัื่น้ธีกั์น้อย่างแน่้น้แฟ้ิน้อาจัแปัลัได้เพ่ื่ยงคัรา่วๆ 
แลัะฟัิงดูพื่ิล่ักพื่ิลัั�น้ใน้บัางคัรั�ง เพื่ราะคัำาแปัลัข้องคัำาน่้� ท่ี่�ม่การแปัลัคัวามหมายแบับัปััจัเจักนิ้ยมอาจัฟัิงดู
ปัระหลัาดสำาหรบััชุ้มช้น้นั้�น้ๆ

อ่กสิ�งท่ี่�เก่�ยวข้้อง ค่ัอ แม้วา่การรณรงค์ัเร่�องคัวามเท่ี่าเท่ี่ยมใน้การเข้้าถ่งเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัจัะพื่ยายามคัำาน่้ง
ถ่งผู้หญิง เด็ก คัน้ช้รา แลัะผู้ม่คัวามพื่ิการต่างๆ (แม้วา่จัะไม่เพื่่ยงพื่อก็ตาม) แต่การรณรงค์ัเหล่ัาน่้� มักจัะ
ไม่คัำาน่้งถ่งชุ้มช้น้พื่่�น้เม่องแลัะชุ้มช้น้ช้ายข้อบัอ่�น้ๆ ท่ี่�ม่มุมมองเฉีพื่าะข้องตน้เก่�ยวกับัคัวามสัมพื่ัน้ธีกั์บัโลัก
ภูายน้อก น้อกจัากน่้�  การรณรงค์ัเหล่ัาน่้�ยังมองข้้ามหรอ่ไม่สน้ใจัระดับัคัวามเต็มใจัข้องช้น้พ่ื่�น้เม่องแลัะ 
ช้น้กลุ่ัมน้้อยท่ี่�อาจัจัะอยากม่ส่วน้รว่มใน้ระบับัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัตั�งแต่แรกอ่กด้วย น้อกจัากใน้เคัรอ่
ข้่ายสังคัมเม่องแล้ัว ม่การพูื่ดถ่งเร่�องน่้�น้้อยมากหรอ่ไม่ม่เลัย
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5. ค้นื้ส้่สามัญ
เน่้� องจัากการหารอ่เก่�ยวกับัการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัม่ทิี่ศที่างมุ่งไปัใน้เร่�องเศรษฐกิจัแลัะการ
พื่ัฒน้า เป้ัาหมายไปัสู่การสรา้งสังคัมดิจิัทัี่ลัท่ี่�รุง่เรอ่งดูเหม่อน้จัะไรอุ้ปัสรรคั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง เม่�อม่
แน้วที่างท่ี่�ช้ัดเจัน้อยู่แล้ัว เช้่น้ การคุ้ัมคัรองข้้อมูลั จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์แลัะเป้ัาหมายการพื่ัฒน้าท่ี่�
ยั �งย่น้แห่งองค์ัการสหปัระช้าช้าติ (SDGs) อย่างไรก็ตาม หากไม่ม่การพื่ิจัารณาเร่�องมาตรการป้ัองกัน้
เหล่ัาน่้�อย่างลัะเอ่ยดถ่�ถ้วน้ จัะเกิดคัวามเส่�ยงต่อการเข้้าใจัการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยแลัะหลัักศ่ลัธีรรมอย่าง
ผิดๆ ม่การโต้เถ่ยงข้องสาธีารณช้น้เล็ักน้้อยวา่การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัต้องคัำาน่้งถ่งจัรยิธีรรมข้องใคัร การ
กำาหน้ดแน้วคิัดสำาหรบััข้้อมูลัข้องชุ้มช้น้ต้องพื่ิจัารณาข้้อมูลัข้องบุัคัคัลัคัวบัคู่ัไปัด้วยหรอ่ไม่ หรอ่ต้องที่ำาการ
ปัระเมิน้ผลักระที่บัใดบั้างเพื่่�อให้เป็ัน้ไปัตามเป้ัาหมายการพื่ัฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้ (SDGs)

ผู้เก่�ยวข้้องจัากภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้จัะต้องตั�งคัำาถามพ่ื่�น้ฐาน้เก่�ยวกับักรอบัการที่ำางาน้ด้าน้จัรยิธีรรม
ข้้อมูลัแลัะปััญญาปัระดิษฐ์ท่ี่�ม่อยู่ดังน่้�  จุัดมุ่งหมายสูงสุดข้องเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัค่ัออะไร ใน้
อ่กที่างหน่้�ง หากเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัม่ไวเ้พื่่�อใช้้งาน้เพื่่ยงอย่างเด่ยวเท่ี่านั้�น้ กรอบัการที่ำางาน้
ท่ี่�ม่อยู่ใน้ปััจัจุับััน้เพื่่ยงพื่อหรอ่ไม่ ใน้อ่กที่างหน่้�ง หากเที่คัโน้โลัย่ม่ไวเ้พื่่�อค่ัน้ศักดิ�ศรแ่ลัะให้อำาน้าจัแก่มนุ้ษย ์
แล้ัวกรอบัการที่ำางาน้ใน้ปััจัจุับััน้ตอบัโจัที่ย์วตัถุปัระสงค์ัน่้�หรอ่ไม่ หากไม่ ต้องที่ำาอะไรเพิื่�มเติม

คัำาถามเหล่ัาน่้�อาจักำาหน้ดข้อบัเข้ตใน้เช้ิงน้ามธีรรมแลัะเช้ิงปัรชั้ญา แต่ก็เป็ัน้พ่ื่�น้ฐาน้สำาคััญใน้การพื่ัฒน้ากร
อบัการที่ำางาน้ด้าน้จัรยิธีรรมสำาหรบััข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ก้าวลัำ�าเกิน้กว่าแค่ัการข้ยายเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั การ
ดำาเนิ้น้การท่ี่�คัรอบัคัลุัมด้าน้ข้้อมูลัแลัะการกำาหน้ดกรอบัจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์จัะม่คัวามหมายอย่าง
ช้ัดเจัน้ก็ต่อเม่�อสังคัมท่ี่�ใช้้งาน้เข้้าใจัแลัะลังทุี่น้ใน้เร่�องเหล่ัาน่้�เท่ี่านั้�น้

6. ขียายแนื้วคิดิว่าดิ�วยกี่ารม่ผู้้�ม่ส่วนื้เก่ี่�ยวขี�องหลายราย
การรว่มกำาหน้ดแน้วที่างระดับัช้าติหรอ่ระดับัภููมิภูาคัท่ี่�ช้ัดเจัน้เก่�ยวกับัข้้อมูลัท่ี่�รวมทุี่กอย่างไวแ้ลัะ AI ท่ี่�ม่
จัรยิธีรรมตามมาตรฐาน้สากลัท่ี่�ม่อยู่ใน้ปััจัจุับััน้ ส่อให้เห็น้ว่าม่การคัรอบัคัรองเอกลัักษณ์ปัระจัำาช้าติหรอ่
อัตลัักษณ์ปัระจัำาภููมิภูาคัท่ี่�ม่คัวามมั�น้ใจัใน้ตน้เองตั�งแต่แรกแล้ัว การกำาหน้ดแน้วที่างดังกล่ัาวต้องม่การ
ตระหนั้กรูแ้ลัะเปิัดรบััค่ัานิ้ยม หลัักการ แม้แต่ปัระเพื่ณ่ข้องบัรบิัที่นั้�น้ๆ

ใน้ที่างปัฏิิบััติ คัวรข้ยายข้อบัเข้ตการเข้้ารว่มข้องผู้ม่ส่วน้เก่�ยวข้้องให้เกิน้กวา่ “ผู้ท่ี่�ต้องเก่�ยวข้้องอยู่แล้ัว” 
ข้องผู้กำาหน้ดน้โยบัาย ผู้น้ำาตลัาดใน้อุตสาหกรรม วิศวกร นั้กวิที่ยาศาสตร ์ แลัะนั้กกฎหมาย แน้วที่าง
คัรา่วๆ ค่ัอ คัวรเรย่กนั้กปัระวติัศาสตร ์นั้กภูาษาศาสตร ์นั้กสังคัมวทิี่ยา แลัะศิลัปิัน้ผู้สรา้งสรรค์ัมาเข้้ารว่ม
ปัระชุ้มด้วย การเข้้าใจัผลักระที่บัข้องเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ม่ต่อปัระเที่ศช้าติตลัอดปัระวัติศาสตรท่์ี่�ผ่าน้มาม่คัวาม
เก่�ยวข้้องใน้แง่ข้องการเต่อน้การล่ัาอาณานิ้คัมด้วยการคัวบัคุัมข้้อมูลัแลัะทุี่น้นิ้ยมสอดแน้ม การเรย่น้รู้
นิ้รุกติศาสตรห์รอ่ปัระวติัคัวามเป็ัน้มาข้องคัำาสามารถช้่วยแปัลัคัำาศัพื่ท์ี่อย่าง “algorithmic justice” (การ
ใช้้งาน้ปััญญาปัระดิษฐ์อย่างถูกวธิี)่ ให้เป็ัน้ภูาษาปัระจัำาช้าติ สำาเน่้ยงท้ี่องถิ�น้ แลัะภูาษาพูื่ดทัี่�วไปัได้อย่างถูก
ต้อง
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7. กี่ารเฝ้้าสังเกี่ตระหว่างภ้มิภาค
สุดท้ี่ายน่้�  การแลักเปัล่ั�ยน้บัที่เรย่น้เก่�ยวกับัการใช้้ข้้อมูลัใน้รูปัแบับัใหม่ๆ ท่ี่�หยั �งรากล่ักลังใน้การดำาเนิ้น้งาน้
เช้ิงวฒัน้ธีรรมรว่มกับัภููมิภูาคัแลัะชุ้มช้น้ท่ี่�กำาลัังพื่ัฒน้าอ่�น้ๆ ใน้แอฟิรกิาแลัะลัาติน้อเมรกิาสามารถช้่วยยก
ระดับัการกำาหน้ดกรอบัการหารอ่เก่�ยวกับัข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมข้องเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้เองให้
ด่ข้่�น้ด้วย ยกตัวอย่างเช้่น้ ใน้ปัระเที่ศแที่น้ซิาเน่้ยม่การที่ดลัองแฝ่งข้้อมูลัไวใ้น้ลัายผ้าพื่่�น้เม่อง เพื่่�อส่�อสาร
ข้้อคัวามต่อต้าน้การใช้้คัวามรุน้แรงบัน้พื่่�น้ฐาน้ข้องเพื่ศสภูาพื่

การท่ี่�ทุี่กคัน้เข้้าถ่งข้้อมูลัได้เท่ี่าเท่ี่ยมกัน้แลัะใช้้ข้้อมูลัอย่างรบััผิดช้อบัช้่วยรบััรองว่าข้้อมูลัจัะเป็ัน้ตัวแที่น้
ข้องคัน้ช้ายข้อบับัางคัน้ใน้สังคัมด้วย แลัะการที่ำาให้ข้้อมูลัเปิัดสามารถเข้้าถ่งผู้คัน้นั้บัล้ัาน้ท่ี่�ดำารงช้่วติโดย
เข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ตบัน้อุปักรณ์ม่อถ่อได้อย่างยากลัำาบัากสามารถม่ส่วน้รว่มใน้การบัรรลุัเป้ัาหมายสูงสุด
ข้องเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัด้วย ซ่ิ�งก็ค่ัอ การยกระดับัศักดิ�ศรค่ัวามเป็ัน้มนุ้ษย์

เอกสารฉีบัับัน่้�แสดงภูาพื่รวมข้องช้่วงเวลัาท่ี่�ม่การพื่ัฒน้าแลัะแน้วโน้้มข้องห้าปัระเที่ศ แลัะม่ข้้อเสน้อ
แน้ะใน้ระยะยาวสำาหรบััการกำากับัดูแลัเที่คัโน้โลัย่ใน้ภููมิภูาคัด้วย น้อกจัากน่้�ยังก่อให้เกิดการตั�งคัำาถาม
เก่�ยวกับับัที่บัาที่ข้องภููมิภูาคัเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ใน้การกำาหน้ดกฎเกณฑ์ต่างๆ สำาหรบััการดำาเนิ้น้
งาน้ระดับัสากลั เน่้� องจัากภููมิภูาคักำาหน้ดให้ตัวเองเป็ัน้ศูน้ย์รวมเคัรอ่ข้่ายท่ี่�กำาลัังเติบัโตไปัสู่อน้าคัตแห่ง
การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั
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วิธ่อ่านื้ 
เอกี่สารน่ื้�

เอกสารนี�ปัระกอบด้ัวัยรายงานสองฉีบับ ได้ัแก่ ข้้อมูลและปััญญาปัระดิัษฐ ์
(AI) ตามลำาดัับ รายงานแต่ละฉีบับบรรยายภาพัรวัมข้องหา้ปัระเที่ศึในเอเชียี
ตะวันัออกเฉีียงใต้ ได้ัแก่ อินโดันีเซึ่ยี มาเลเซึ่ยี สิงคโปัร ์ไที่ย และเวัยีดันาม

แม้วา่แต่ลัะหัวข้้อข้องแต่ลัะปัระเที่ศสามารถอ่าน้แยกจัากกัน้ได้ แต่หัวข้้อ “กำาหน้ดบัรบิัที่” จัะให้ภูาพื่รวม
ท่ี่�ม่ปัระโยช้น์้ต่อการที่ำาคัวามเข้้าใจัใน้หลัักเหตุผลัข้องโคัรงการน่้�แลัะเอกสารแสดงผลัการวจัิัย เราจ่ังข้อ
แน้ะน้ำาให้เริ�มอ่าน้หัวข้้อน่้� ก่อน้ หากคุัณอ่าน้บัที่สรุปัสำาหรบััผู้บัรหิารจับัแล้ัว

เน่้�อหาคัร่�งแรกข้องเอกสารน่้�เน้้น้ไปัท่ี่�การจััดการกับัข้้อมูลั ใน้ข้ณะท่ี่�เน่้�อหาอ่กคัร่�งหน่้�งเน้้น้ไปัท่ี่�เร่�อง AI ไม่
วา่คุัณจัะสน้ใจัใน้ภูาพื่รวมข้องระบับัข้้อมูลัหรอ่จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ใน้ปัระเที่ศใดปัระเที่ศหน่้�งหรอ่ทัี่�ง
ห้าปัระเที่ศ ทุี่กหัวข้้อจัะ

 � บัรรยายภูาพื่รวมข้องกรอบัน้โยบัายแลัะกฎหมายที่่่เก่่ยวข้้องที่่่อยู่ระหว่างการพื่ัฒน้าหร่อที่่่
ม่อยู่แลั้ว

 � ติดตามการใช้้งาน้แลัะผลักระที่บัข้องข้้อมูลัแลัะ AI ที่่่ม่ต่อรัฐบัาลัแลัะสังคัม แลัะ

 � ปัระเมิน้คัวามที่้าที่ายแลัะโอกาสข้องการกำากับัดูแลัข้้อมูลัแลัะ AI ที่่่ม่จัริยธีรรม

ม่การปัระสาน้พื่ลัังระหวา่งข้้อมูลัแลัะ AI อย่างเห็น้ได้ช้ัด กล่ัาวค่ัอ ข้้อมูลัป้ัอน้คัวามรูแ้ลัะสอน้ AI ให้จััดการ
กับัข้้อมูลัได้งา่ยข่้�น้ ผลัลััพื่ธีก็์ค่ัอ AI จัะสามารถตรวจัจัับัแลัะวเิคัราะห์รูปัแบับัจัากขุ้มที่รพัื่ย์ข้้อมูลัปัรมิาณ
มหาศาลันั้�น้ได้ คัวามเช้่�อมโยงน่้�ถูกกล่ัาวถ่งอยู่ตลัอดใน้ทุี่กปัระเที่ศ ส่วน้ข้้อคัวรพื่ิจัารณาด้าน้จัรยิธีรรมข้อง
ข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�มาบัรรจับักัน้ม่การระบุัไวเ้ป็ัน้ข้้อเสน้อแน้ะใน้คู่ัม่อด้าน้น้โยบัายข้องเรา ซ่ิ�งคุัณจัะอ่าน้ได้ใน้
ช้่วงกลัางข้องเอกสารน่้�  เน่้� อหาส่วน้น่้� เช้่�อมโยงสองเร่�องท่ี่�เก่�ยวข้้องกัน้ทัี่�งใน้แงข่้องแน้วคิัด คัวามช้ัดแจ้ัง 
แลัะคัวามเป็ัน้รูปัธีรรม หากคุัณม่เอกสารฉีบัับัท่ี่�พื่ิมพ์ื่ออกมา

เอกสารน่้�ช้ักช้วน้ให้เกิดการสน้ที่น้า เราหวงัวา่คุัณจัะเพื่ลิัดเพื่ลิัน้ไปักับัการสำารวจัเร่�องราวเหล่ัาน่้�แลัะเรา
พื่รอ้มรบััฟัิงคัำาติช้มข้องคุัณเสมอ
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บทนื้ำา:  
กี่ำาหนื้ดิบริบท

ข้้อมูลเปั็นพัื�นฐานในการพััฒนาควัามรู ้อุตสาหกรรม และควัามสัมพัันธ์
ระหวัา่งปัระเที่ศึ ในยุคดิัจัิทัี่ล เศึรษฐกิจัทีี่�ข้ับเคลื�อนด้ัวัยข้้อมูลและนโยบายทีี่�
ข้ับเคลื�อนด้ัวัยข้้อมูลสามารถึมีส่วันรว่ัมในการเพัิ�มควัามมั�งคั�ง การกำากับดัูแล
อย่างมีควัามรบัผิิดัชีอบมากข้ึ�น และสังคมทีี่�มีควัามรูแ้ละแข้็งแกรง่

ธีน้าคัารโลักปัระมาณการไวว้า่ใน้ช้่วง 15 ปีัท่ี่�ผ่าน้มา เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั ซ่ิ�งข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยแพื่ลัตฟิอรม์การ
พื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ เติบัโตเรว็กว่าผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศ 
(GDP) ทัี่�วโลักถ่งสองเท่ี่าคัร่�ง ใน้ปััจัจุับััน้ หลัายปัระเที่ศกำาลัังมุ่งเป้ัาไปัสู่การปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั �งท่ี่�ส่�ท่ี่�จัะ
ผสาน้รวมโลักที่างกายภูาพื่ ดิจิัทัี่ลั แลัะช้่วภูาพื่ไวเ้ป็ัน้หน่้�งเด่ยวโดยใช้้เที่คัโน้โลัย่อย่างเช้่น้ ปััญญาปัระดิษฐ์ 
(AI) แลัะกระบัวน้การอย่างเช้่น้ การวเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ เป็ัน้ต้น้

ที่วา่ข้้อมูลัยังเป็ัน้เคัร่�องม่อแห่งอำาน้าจั อิที่ธีพิื่ลั แลัะการคัรอบัคัรองอ่กด้วย ใน้อด่ต การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลั
ใน้ฐาน้ทัี่พื่ข้องปัระเที่ศอาณานิ้คัมอย่างใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้เป็ัน้พ่ื่�น้ฐาน้สำาหรบััการสรา้งแลัะข้ยาย
อาณาจัักร การสำารวจัสำามะโน้ปัระช้ากร การสังเกตการณ์เช้ิงสังคัมวทิี่ยา แลัะการที่ำาแผน้ท่ี่�ข้องเจ้ัาหน้้าท่ี่�
แลัะพ่ื่อค้ัาจัากปัระเที่ศเจ้ัาอาณานิ้คัมก็เป็ัน้เหม่อน้กับัการกำาหน้ดกรอบัอัตลัักษณ์ข้องชุ้มช้น้ดั�งเดิมผ่าน้
ที่างมุมมองแบับัเหมารวม ซ่ิ�งเม่�อม่การย่น้ยัน้แล้ัวย่น้ยัน้อ่กวา่เป็ัน้คัวามจัรงิ ก็จัะสรา้งคัวามช้อบัธีรรมใน้
การพื่ิช้ิตดิน้แดน้ เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัเป็ัน้เส้น้ข้น้าน้กับัการกระที่ำาบัางอย่างเหล่ัาน่้�  เพื่ราะเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั
เกิดข้่�น้ใน้โลักยุคัปััจัจุับััน้ทัี่�วทัี่�งหมด ไม่วา่จัะเป็ัน้การแท็ี่กตำาแหน่้งที่างภููมิศาสตร ์การสอดส่องดูแลัข้้อมูลั
ช้่วมิติ ข้ั �น้ตอน้วิธี่ท่ี่�ผู้ใช้้ไม่ที่ราบัการที่ำางาน้ (algorithmic black boxes) รวมทัี่�งการซ่ิอน้ข้้อมูลัท่ี่�ไม่
จัำาเป็ัน้ (abstraction) การสกัดข้้อมูลั (extraction) แลัะการค้ัาข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั

ใน้ข้ณะท่ี่�ม่การตระหนั้กถ่งคัวามเส่�ยงเหล่ัาน่้� ใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ น้โยบัายท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั
แลัะกรอบัการที่ำางาน้ด้าน้กฎหมายแลัะข้้อบัังคัับัท่ี่�เก่�ยวข้้องข้องปัระเที่ศต่างๆ ถูกขั้บัเคัล่ั�อน้อย่างหนั้กจัาก
แผน้การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั ซ่ิ�งสะท้ี่อน้ให้เห็น้ถ่งลัำาดับัคัวามสำาคััญท่ี่�กล่ัาวไว้ข้้างต้น้ ซ่ิ�งได้แก่ 
การที่ำาให้เศรษฐกิจัเติบัโต ปัรบััปัรุงบัรกิารสาธีารณะ แลัะยกระดับัคุัณภูาพื่ช้่วติข้องปัระช้ากร

เม่�ออ่าน้รายลัะเอ่ยดใน้หัวข้้อข้องแต่ลัะปัระเที่ศใน้เอกสารน่้�จัะเห็น้ว่าแรงผลัักดัน้น่้� ม่อยู่อย่างช้ัดเจัน้
ทัี่�งใน้ระดับัปัระเที่ศแลัะใน้ระดับัภููมิภูาคัโดยรวมภูายใน้สมาคัมปัระช้าช้าติแห่งเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียง
ใต้ (อาเซ่ิยน้) โดยจัะเห็น้ได้จัากแผน้งาน้ เช้่น้ แผน้แม่บัที่ว่าด้วยคัวามเช้่�อมโยงระหว่างกัน้ใน้อาเซ่ิยน้ 
(Masterplan on ASEAN Connectivity) แลัะแผน้แม่บัที่อาเซ่ิยน้ด้าน้ดิจิัทัี่ลั (ASEAN Digital 
Masterplan) เป็ัน้ต้น้ น้อกจัากน่้�  ปัระเที่ศต่างๆ ยังมุ่งมั�น้ท่ี่�จัะสรา้งคัวามมั�น้ใจัว่าระบับันิ้เวศด้าน้กฎ
ระเบั่ยบัจัะคังอยู่ต่อไปัใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัด้วยการเข้้ารว่มลังน้ามใน้คัวามตกลังที่างเศรษฐกิจัแบับัที่วภิูาค่ั
หรอ่ระดับัภููมิภูาคัอย่างเช้่น้ คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั (DEPA) คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่าง
เศรษฐกิจัระดับัภููมิภูาคั (RCEP) แลัะคัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจั
ภูาคัพื่่�น้แปัซิิฟิิก (CPTPP) 
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คิิดใหม่่เก่�ย่วกับเศรษฐกิจดิจิทััล
การพิื่จัารณาข้้อมูลัแลัะวงจัรช้่วติข้องข้้อมูลั ตั�งแต่การสรา้งไปัจัน้ถ่งการที่ำาลัาย รวมทัี่�งน้โยบัายทัี่�งหมด
เก่�ยวกับัข้้อมูลั รวมกัน้เป็ัน้ชุ้ดเด่ยวทัี่�งหมดใน้แงข่้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั แม้วา่การหารอ่เก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมจัะคัำาน่้งถ่งสุข้ภูาวะที่างสังคัม แต่คัวามก้าวหน้้าที่างเศรษฐกิจัยังคังเป็ัน้หลััก
การพื่่�น้ฐาน้แลัะเป้ัาหมายท่ี่�คัรอบัคัลุัม ซ่ิ�งที่ำาให้เกิดจุัดบัอดบัางปัระการ

ทัำ�ไม่ต้้อังปรับปรุงประสิิทัธิิภ�พ?
ปัระการแรก ค่ัอ การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัท่ี่�คัวบัคู่ัไปักับักระบัวน้การอัจัฉีรยิะท่ี่�ได้รบััการสอน้แลัะเป็ัน้
อัตโน้มัติ เพื่่�อให้ทุี่กอย่างสมเหตุสมผลั เป็ัน้ท่ี่�เข้้าใจัได้วา่การจััดการกับัข้้อมูลัเป็ัน้สิ�งท่ี่�หล่ักเล่ั�ยงไม่ได้แลัะ
คัวรยอมรบัั ตราบัเท่ี่าท่ี่�ม่มาตรการป้ัองกัน้ด้าน้จัรยิธีรรมแลัะการกำากับัดูแลั คัำาสำาคััญ เช้่น้ อคัติ คัวาม
โปัรง่ใส คัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์ คัวามสามารถใน้การอธีิบัายผลัลััพื่ธี์จัากระบับัคัอมพิื่วเตอรใ์ห้มนุ้ษย์
เข้้าใจัได้ แลัะ AI ท่ี่�ม่คัวามรบััผิดช้อบัสะท้ี่อน้ให้เห็น้ถ่งแน้วที่างท่ี่�ถ่อปัระโยช้น์้เป็ัน้สำาคััญข้องเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�
ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั แต่ม่ข้อบัเข้ตแค่ัไหน้? น่้� ค่ัอคัำาถามหลัักท่ี่�ข้าดหายไปัใน้การหารอ่ระดับัช้าติข้องหลัาย
ปัระเที่ศ

เอกสารราช้การกล่ัาวถ่งเร่�องน่้� โดยยอมรบััถ่งคัวามท้ี่าที่ายใน้การเข้้าถ่งแลัะการเป็ัน้ตัวแที่น้ท่ี่ามกลัาง
ชุ้มช้น้ท่ี่�ไม่ม่การให้บัรกิารหรอ่ได้รบััการบัรกิารไม่เพื่่ยงพื่อ ซ่ิ�งม่การเช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ตอย่างจัำากัดหรอ่
ไม่ม่เลัย จ่ังไม่สามารถเข้้ารว่มใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัได้อย่างเต็มท่ี่� อย่างไรก็ตาม การพัื่ฒน้าเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั
แลัะการปัรบััปัรุงการบัรหิารรฐักิจัเท่ี่านั้�น้ท่ี่�เป็ัน้เส้น้ที่างไปัสู่จุัดหมาย เป้ัาหมายสูงสุดข้องการใช้้เที่คัโน้โลัย่
ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัคัวรเป็ัน้การบั่มเพื่าะให้งอกงามมากกว่าท่ี่�จัะเป็ัน้การใช้้ปัระโยช้น์้จัากศักดิ�ศรใ่น้
ระดับับุัคัคัลั แลัะคัวรเป็ัน้การค่ัน้คัวามยุติธีรรมที่างสังคัมมากกวา่ท่ี่�จัะเป็ัน้การที่ำาให้คัวามไม่เท่ี่าเท่ี่ยมท่ี่�ม่
อยู่แล้ัวแย่ลังไปักวา่เดิมใน้ระดับัชุ้มช้น้

สำาหรบััชุ้มช้น้ผู้ล่ั�ภัูย ผู้อพื่ยพื่ หรอ่ผู้ม่คัวามพื่ิการต่างๆ สิ�งน่้�อาจัหมายถ่งแค่ัการใช้้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้
ด้วยข้้อมูลัสำาหรบััการศ่กษาเท่ี่านั้�น้ ซ่ิ�งอาจัจัะไม่ม่ให้ใช้้ด้วยซิำ�า สำาหรบััชุ้มช้น้กลุ่ัมน้้อย สิ�งน่้�อาจัหมายถ่ง
การช้ั�งน้ำ�าหนั้กระหวา่งการใช้้แน้วที่างด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องชุ้มช้น้กับัข้องปััจัเจักบุัคัคัลั เน่้� องจัากการ
ข้อคัวามยิน้ยอมใน้การปัระมวลัผลัข้้อมูลัข้น้าดใหญ่นั้�น้เป็ัน้ไปัไม่ได้เลัย สิ�งท่ี่�ย้อน้แย้งค่ัอ สำาหรบััชุ้มช้น้พื่่�น้
เม่อง สิ�งน่้�อาจัหมายถ่งการพ่ื่�งพื่าเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัเพ่ื่�อปักป้ัองวถ่ิช้่วติดั�งเดิมท่ี่�พื่่�งพื่าข้้อมูลั
ดิจิัทัี่ลัเพื่่ยงเล็ักน้้อยเท่ี่านั้�น้

สำาหรบััหลัายปัระเที่ศ การเปัล่ั�ยน้จุัดมุ่งเน้้น้ข้องการเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัแลัะการใช้้ข้ั �น้ตอน้วิธี่ไปัท่ี่�ศักดิ�ศร่
แที่น้การปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่จัะต้องม่การเผช้ิญหน้้ากับัคัวามเป็ัน้จัรงิอัน้น่้าลัำาบัากใจัใน้สังคัม เพื่่�อแก้ไข้
สิ�งเหล่ัานั้�น้ให้ถูกต้องโดยใช้้เที่คัโน้โลัย่ สิ�งเหล่ัาน่้�รวมถ่งอคัติ แลัะใน้กรณ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดก็รวมคัวามเช้่�ออย่างไร้

เหตุผลัเอาไวด้้วย ส่วน้ใน้กรณ่ท่ี่�แย่ท่ี่�สุด ก็ม่การเล่ัอกปัฏิิบััติ 
การเหย่ยดเช้่�อช้าติ แลัะคัวามหวาดกลััวช้าวต่างช้าติแที่รกอยู่
ใน้ระดับัท่ี่�แตกต่างกัน้

อ่กวธิีห่น่้�งใน้การคิัดเก่�ยวกับัหน้้าท่ี่�ข้องเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้
ด้วยข้้อมูลั ค่ัอ ให้เที่คัโน้โลัย่น่้� เป็ัน้ตัวกระตุ้น้ให้เกิดการที่ำางาน้
ข้องมนุ้ษย์มากกวา่ท่ี่�จัะลัด ใน้ช้่วงเปัล่ั�ยน้ถ่ายไปัสู่การเปัล่ั�ยน้
มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั ยกตัวอย่างเช้่น้ แม้เจ้ัาหน้้าท่ี่�รฐัอาจั
ที่ำางาน้ได้ด่กวา่เม่�อใช้้คัอมพิื่วเตอรเ์ดสก์ท็ี่อปั แต่การเปัล่ั�ยน้

สำาหรบัหลายปัระเที่ศึ การเปัลี�ยนจุัดัมุ่ง
เน้นข้องการเก็บรวับรวัมข้้อมูลและการใชี้
ข้ั�นตอนวัิธีไปัทีี่�ศัึกดิั�ศึรแีที่นการปัรบัปัรุง
ปัระสิที่ธิภาพัจัะต้องมีการเผิชีญิหน้ากับ

ควัามเปั็นจัรงิอันน่าลำาบากใจัในสังคม เพัื�อ
แก้ไข้สิ�งเหล่านั�นใหถ้ึูกต้องโดัยใชีเ้ที่คโนโลยี
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ไปัใช้้อุปักรณ์เคัล่ั�อน้ท่ี่�ไม่เพื่่ยงช้่วยปัรบััปัรุงปัระสบัการณ์ข้องผู้ใช้้ แต่ยังที่ำาให้เจ้ัาหน้้าท่ี่�รฐัจัำาน้วน้มากข้่�น้
สามารถเข้้าถ่งสิ�งอำาน้วยคัวามสะดวกต่างๆ ข้องรฐัได้เรว็ข้่�น้ บั่อยข้่�น้ แลัะปัระหยัดข้่�น้โดยใช้้โที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อ
ข้องตน้อ่กด้วย (สมมติวา่ม่การเช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ต)1

คิว�ม่สิงบและคิว�ม่ม่ั�นคิง
ปัระการท่ี่�สอง ค่ัอ จุัดมุ่งเน้้น้รว่มข้องภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ท่ี่�ม่ต่อเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแลัะการให้บัรกิาร
สาธีารณะใน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัส่งผลัต่อการแลักเปัล่ั�ยน้ใน้ภูาคัเอกช้น้น้้อยมากใน้แง่ข้อง
การใช้้ข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมใน้ด้าน้อ่�น้ๆ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งด้าน้คัวามสงบัแลัะคัวามมั�น้คัง ยก
ตัวอย่างเช้่น้ แม้วา่การบัรหิารจััดการแลัะการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้ระหวา่งการรกัษาคัวามสงบัต้อง
แบักรบััการน้ำาเข้้าเฉีพื่าะข้องปัระเที่ศท่ี่�ส่งกองกำาลัังมาช้่วยอย่างอิน้โดน่้เซ่ิย มาเลัเซ่ิย ไที่ย แลัะเวย่ดน้าม 
แต่ไม่ม่การกล่ัาวถ่งเร่�องน่้�ใน้เอกสารราช้การท่ี่�เราสำารวจัเลัย แลัะแม้วา่การรกัษาคัวามมั�น้คังข้องปัระเที่ศ
แลัะอาวุธียุที่โธีปักรณ์ถูกเรง่รดัให้ผสาน้รวม AI ไวใ้น้การบัังคัับัใช้้กฎหมายแลัะกิจักรรมด้าน้การที่หาร แต่
ม่เอกสารแน้ะน้ำาวธิีด่ำาเนิ้น้การดังกล่ัาวให้ถูกต้องตามหลัักจัรยิธีรรมท่ี่�เผยแพื่รต่่อสาธีารณะเพื่่ยงเล็ักน้้อย
เท่ี่านั้�น้

อย่างไรก็ตาม ท่ี่�น่้ายิน้ด่ยิ�งกว่านั้�น้ แม้ว่าการวิเคัราะห์พื่บัว่าใน้ห้าปัระเที่ศไม่ม่ปัระเที่ศใดเลัยท่ี่�เป็ัน้ภูาค่ั
ข้องอนุ้สัญญาว่าด้วยการห้ามใช้้อาวุธีตามแบับับัางช้นิ้ด (Convention on Certain Conventional 
Weapons) (เว่ยดน้ามเป็ัน้ผู้ลังน้าม) แต่ทุี่กปัระเที่ศก็ได้เข้้ารว่มเป็ัน้ผู้สังเกตการณ์ใน้การปัระชุ้มข้อง
สหปัระช้าช้าติว่าด้วยระบับัอาวุธีสังหารอัตโน้มัติรา้ยแรง แถลังจุัดย่น้เก่�ยวกับัเร่�องน่้�  หรอ่เห็น้ด้วยกับั
แถลังการณ์ข้องอาเซ่ิยน้แลัะ/หรอ่ข้บัวน้การท่ี่�ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด อย่างไรก็ตาม การข้้อโต้แย้งเหล่ัาน่้� ไม่ได้
กระจัายอยู่ใน้การพื่ิจัารณาน้โยบัายภูายใน้ปัระเที่ศอย่างทัี่�วถ่ง แม้วา่ปัระเที่ศต่างๆ จัะซ่ิ�อหรอ่พื่ัฒน้าระบับั
ไรค้ัน้ข้ับัสำาหรบััการป้ัองกัน้ที่างอากาศ ที่างบัก แลัะที่างที่ะเลัเองก็ตาม

กำ�หนดกรอับมุ่ม่ม่อังใหม่่
ปัระการท่ี่�สาม ค่ัอ การกำาหน้ดกรอบัแบับัเดิมสำาหรบััข้้อมูลัแลัะเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�เก่�ยวข้้องอย่าง AI ท่ี่�ปัระเที่ศ
ใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้น้ำามาใช้้หมายคัวามว่าโคัรงสรา้งการวิเคัราะห์ท่ี่�ใช้้ใน้การที่ำาคัวามเข้้าใจัแลัะ
กำากับัดูแลัเที่คัโน้โลัย่เหล่ัานั้�น้ถูกย่มหรอ่น้ำาเข้้ามาจัากท่ี่�อ่�น้แลัะถูกปัรบััให้เข้้ากับัการใช้้งาน้ภูายใน้ปัระเที่ศ 
ซ่ิ�งไม่ได้เป็ัน้เร่�องท่ี่�แย่เสมอไปั อย่างไรก็ตาม จัะเป็ัน้การด่กวา่หากปัระเที่ศเหล่ัานั้�น้กำาหน้ดมาตรฐาน้โดย
คัำาน่้งถ่งมุมมองด้าน้การพื่ัฒน้าท่ี่�เก่�ยวข้้อง ด้าน้สังคัมแลัะ
การเม่อง แลัะด้าน้จัรยิธีรรมข้องตน้

เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้เป็ัน้ตลัาดท่ี่�สำาคััญข้องวงการดิจิัทัี่ลั 
ปัระช้ากรใน้ภููมิภูาคัน่้�  “ติดอิน้เที่อรเ์น็้ตมากท่ี่�สุด” ใน้ปีั 2020 
โดยม่จัำาน้วน้ผู้ใช้้ใหม่ถ่งเก่อบั 10% ใน้ระดับัโลัก ภููมิภูาคัน่้�
ม่จัำาน้วน้ผู้ใช้้อิน้เที่อรเ์น็้ตทัี่�งหมดเป็ัน้อัน้ดับัสามรองจัากจ่ัน้
แลัะเอเช้่ยใต้ น้อกจัากน่้�  ผู้บัรโิภูคัใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ยังกลัายเป็ัน้คัน้ท่ี่�เห็น้วา่ “ทุี่กอย่างต้องเช้่�อม
ต่อผ่าน้ม่อถ่อ” อ่กด้วย โดยม่การเช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ตผ่าน้ที่างโที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อถ่ง 887 ล้ัาน้เคัร่�อง ซ่ิ�ง
หมายคัวามวา่ 132% ข้องปัระช้ากรทัี่�งหมดใน้ภููมิภูาคัม่การเช้่�อมต่อกับัเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั2

เอเชียีตะวัันออกเฉีียงใต้เปั็นตลาดัทีี่�สำาคัญ
ข้องวังการดัิจัิทัี่ล ปัระชีากรในภูมิภาคนี� 
“ติดัอินเที่อรเ์น็ตมากทีี่�สุดั” ในปัี 2020 โดัย
มีจัำานวันผิู้ใชีใ้หม่ถึึงเกือบ 10%
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ก�รกำ�หนดม่�ต้รฐ�นขอังเอัเชี่ย่ต้ะวันอัอักเฉ่ีย่งใต้้
ตามท่ี่�หัวข้้อข้องแต่ลัะปัระเที่ศอธีิบัายไว้ ทัี่�งรัฐบัาลัแลัะผู้น้ำาตลัาดใน้อุตสาหกรรมข้องปัระเที่ศใน้
เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ แม้ว่าจัะม่ยูนิ้คัอรน์้ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ ก็ยังไม่สามารถเป็ัน้ตัวแที่น้ใน้การกำาหน้ด
บัรรทัี่ดฐาน้หรอ่มาตรฐาน้ระหวา่งปัระเที่ศได้อย่างเพ่ื่ยงพื่อ ทัี่�งน่้� ไม่ต้องพื่ิจัารณาเร่�องสัดส่วน้เลัย สาเหตุ
ส่วน้ใหญ่มาจัากการข้าดคัวามเช่้�ยวช้าญแลัะที่รพัื่ยากร ปัระกอบักับัการท่ี่�รฐับัาลัม่สิ�งสำาคััญอ่�น้ๆ ท่ี่�ต้องที่ำา
อ่กมากมาย อย่างไรก็ตาม ตราบัใดท่ี่�ภููมิภูาคัน่้�ยังคังเป็ัน้ตลัาดแลัะเป็ัน้ผู้ปัฏิิบััติตามกฎมากกวา่ท่ี่�จัะเป็ัน้ผู้
ปัรบััรูปัแบับักฎหรอ่แม้แต่ผู้กำาหน้ดกฎ ภููมิภูาคัน่้� ก็จัะไม่ม่เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัให้ใช้้แลัะไม่ม่
กรอบัการกำากับัดูแลัท่ี่�สนั้บัสนุ้น้เที่คัโน้โลัย่เหล่ัาน่้�เป็ัน้ข้องตน้เอง ยกตัวอย่างเช้่น้ องค์ัการระหวา่งปัระเที่ศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน้ (ISO) ไม่ได้เล่ัอกเจ้ัาหน้้าท่ี่�บัรหิารระดับัสูงจัากเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้อ่กเลัยนั้บั
ตั�งแต่ หลิว็มุนิ เหลียง จัากสิงคัโปัรด์ำารงตำาแหน่้งปัระธีาน้ใน้ปีั 1997–19983

รายงาน้ปัระจัำาปีั 2020 ข้อง Global Partnership on AI แลัะ Future Society จััดที่ำาแผน้ท่ี่�แสดง 214 
โคัรงการรเิริ�มท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ การกำากับัดูแลั แลัะคัวามด่ต่อสังคัมใน้ 38 ปัระเที่ศ
แลัะภููมิภูาคั จัากตัวเลัข้ดังกล่ัาว 58% มาจัากยุโรปัแลัะอเมรกิาเหน่้อ4 คัวามข้ัดแย้งน่้� เกิดข้่�น้ซิำ�าใน้ภูาพื่
รวมข้องผลัปัระกอบัการใน้ตลัาดใน้พื่่�น้ท่ี่�อ่�น้ๆ บัรษัิที่เที่คัโน้โลัย่ข้องสหรฐัอเมรกิาเป็ัน้ผู้น้ำาใน้ทัี่�วโลักแลัะ
ใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ใน้ด้าน้เคัร่�องม่อค้ัน้หา แพื่ลัตฟิอรม์โซิเช้่ยลัม่เด่ย บัรกิารเก็บัข้้อมูลับัน้ระบับั 
คัลัาวด์ ศูน้ย์ข้้อมูลั ระบับัปัฏิิบััติการ แลัะสายเคัเบัิลัใต้น้ำ�า บัรษัิที่ข้องจ่ัน้ ซ่ิ�งเป็ัน้บัรษัิที่ท่ี่�ค่ัอน้ข้้างใหม่
ใน้วงการเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั กำาลัังไล่ัตามมาติดๆ บัริษัที่เหล่ัาน่้� เริ�มเจัาะตลัาดเฉีพื่าะใน้การพื่าณิช้ย์
อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะการช้ำาระเงนิ้ผ่าน้อุปักรณ์ม่อถ่อเพิื่�มมากข้่�น้

การกระจุักตัวข้องข้องอำาน้าจัแลัะอิที่ธีิพื่ลัท่ี่�อยู่ใน้ม่อข้องผู้น้ำาตลัาดเพ่ื่ยงไม่ก่�รายน่้� ได้กำาหน้ดเค้ัาโคัรงข้อง
คัวามเป็ัน้จัรงิท่ี่�เน้้น้ข้้อมูลัเป็ัน้ศูน้ย์กลัางมากข้่�น้ให้กับัเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้แล้ัว หากปัระเที่ศใน้ภููมิภูาคั
ไม่ได้กำาหน้ดกรอบัมาตรฐาน้เช้ิงบัรรทัี่ดฐาน้หรอ่มาตรฐาน้ที่างเที่คันิ้คัท่ี่�เก่�ยวข้้องกับับัรบิัที่ด้าน้ข้้อมูลัแลัะ 
AI ข้องตน้เอง ก็จัะม่คัวามเส่�ยงท่ี่�เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัซ่ิ�งม่การออกแบับัใน้ปัระเที่ศหน่้�งแต่ม่
การใช้้งาน้ใน้อ่กปัระเที่ศหน่้�งอาจัไม่เหมาะกับัการใช้้งาน้ใน้ท้ี่องถิ�น้ หากองค์ัปัระกอบัเฉีพื่าะที่างสังคัมข้อง
แต่ลัะปัระเที่ศไม่เหม่อน้กัน้ แม้แต่แพื่ลัตฟิอรม์แลัะระบับัท่ี่�สรา้งข้่�น้ใน้ปัระเที่ศโดยจัำาลัองตามแพื่ลัตฟิอรม์
แลัะระบับัอ่�น้ท่ี่�ม่อยู่แล้ัวซ่ิ�งถูกพัื่ฒน้าแลัะสอน้จัากปัระเที่ศอ่�น้ ก็อาจัก่อให้เกิดผลัท่ี่�ตามมาโดยไม่ได้ตั�งใจั 

น้อกจัากน่้�  หากม่การแยกจัากกัน้ข้องเที่คัโน้โลัย่ระหวา่งสหรฐัอเมรกิากับัจ่ัน้เพื่ิ�มมากข้่�น้ ค่ัาใช้้จ่ัายใน้การ
ปัรบััตัวให้เข้้ากับัมาตรฐาน้ที่างเที่คันิ้คัแลัะมาตรฐาน้อ่�น้ๆ ท่ี่�กำาหน้ดโดยไม่ม่การให้ข้้อมูลัจัากปัระเที่ศหรอ่
ภููมิภูาคัอาจัสูงข่้�น้มากสำาหรบััปัระเที่ศเล็ักๆ ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ท่ี่�ถูกบัังคัับัให้เล่ัอกระหวา่งรูปัแบับั
การกำากับัดูแลัท่ี่�แตกต่างกัน้ การรบััส่งข้้อมูลัระหว่างปัระเที่ศที่างอวกาศ (ระบับัน้ำาที่างด้วยดาวเท่ี่ยม) 
โลักไซิเบัอร ์ (เคัรอ่ข่้าย ฮารด์แวร ์แลัะแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ซิอฟิต์แวร)์ แลัะใต้ที่ะเลั (สายเคัเบัิลัใต้น้ำ�า) แลัะการ
ท่ี่�บัรษัิที่ข้องช้าติตะวัน้ตกแลัะจ่ัน้คัรอบัคัรองโดเมน้เหล่ัาน่้�  ที่ำาให้ปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้อาจั
เข้้าไปัเก่�ยวพื่ัน้กับัการแข้่งข้ัน้ที่างอำาน้าจัด้าน้ต่างๆ โดยไม่เจัตน้า

ด้วยสาเหตุทัี่�งหมดน่้�  เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ ซ่ิ�งเริ�มด้วยห้าปัระเที่ศท่ี่�โคัรงการน่้�ที่ำาการสำารวจั คัวรเปิัด
มุมมองท่ี่�ม่ต่อข้้อมูลัแลัะเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�เก่�ยวข้้องอย่าง AI ให้กวา้งไกลัเกิน้กวา่แค่ัเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั ทัี่�งน่้� ทัี่�งนั้�น้ 
การปักคัรองเป็ัน้มากกวา่การที่ำาให้ปัระช้าช้น้เจัรญิรุง่เรอ่ง
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การกำาหน้ดอน้าคัตด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้องภููมิภูาคัน่้� เริ�มจัากการรบััรูว้่าคัวรวางเส้น้ที่างการดำาเนิ้น้งาน้ดังกล่ัาว
ใน้เช้ิงรุกโดยม่ภูาพื่ลัักษณ์เป็ัน้ข้องตน้เอง สิ�งท่ี่�สำาคััญเท่ี่ากัน้อ่กปัระการ ค่ัอ การรว่มม่อกับัรฐับัาลัข้อง 
ปัระเที่ศอ่�น้ๆ แลัะผู้น้ำาตลัาดใน้อุตสาหกรรมทัี่�งใน้ปัระเที่ศแลัะต่างปัระเที่ศท่ี่�เต็มใจัให้คัวามรว่มม่อ ใน้
สองสามที่ศวรรษข้้างหน้้า สภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัข้องเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้คัวรม่การ
พื่ิจัารณาท่ี่�ใช้้เวลัาน้าน้ เป็ัน้แบับัองค์ัรวม แลัะช้ัดเจัน้เก่�ยวกับัเที่คัโน้โลัย่รวมอยู่ด้วย น้อกจัากน่้�ยังคัวร
เปิัดรบััแน้วคิัดจัากสหสาข้าวิช้าช้่พื่ ตั�งแต่จัาการต์าไปัจัน้ถ่งโจัฮัน้เน้สเบิัรก์ กัวลัาลััมเปัอรไ์ปัจัน้ถ่งคิัซูิมู 
สิงคัโปัรไ์ปัจัน้ถ่งเซิาเปัาโลั กรุงเที่พื่ฯ ไปัจัน้ถ่งเบังกาลูัรู แลัะโฮจิัมิน้ห์ซิิต่�ไปัจัน้ถ่งฮ่องกง

ใน้ข้ั�น้แรก ให้ย้อน้กลัับัไปัปัระเมิน้สภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ จัาก
นั้�น้ให้ตั�งคัำาถามเก่�ยวกับัสิ�งท่ี่�ข้าดหายไปัจัากวาที่กรรมกระแสหลััก เราม่คัำาแน้ะน้ำาท่ี่�ม่หลัักการแลัะเป็ัน้รูปั
ธีรรมสำาหรบััข้ั �น้ตอน้ต่อไปัใน้คู่ัม่อน้โยบัายข้องเรา เรามุ่งหวงัท่ี่�จัะกระตุ้น้ให้ม่การไตรต่รองวา่เอเช้่ยตะวนั้
ออกเฉ่ียงใต้จัะยกระดับัมาตรฐาน้สำาหรบััข้้อมูลัแลัะ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมได้อย่างไร แลัะกำาหน้ดนิ้ยามใหม่ให้
กับัการพื่ัฒน้าท่ี่�คัรอบัคัลุัมสำาหรบััภููมิภูาคัน่้�ใน้ระหวา่งกระบัวน้การน่้�ได้อย่างไร
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ข้้อมูล
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อินื้โดิน่ื้เซี่ย
1. ประวัติความเป็นื้มา
ใน้เด่อน้มกราคัม 2020 ปัระธีาน้าธีิบัด่ โจโค ว็ิโดีโดี ย่�น้เสน้อรา่งกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั
ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย (“Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi” หรอ่ PDP)  
ให้สภูาผู้แที่น้ราษฎรข้องปัระเที่ศพิื่จัารณา รา่งกฎหมายฉีบัับัน่้� ซ่ิ�งม่การจััดที่ำาข้่�น้ตามระเบั่ยบัการคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัทัี่�วไปั (GDPR) ข้องสหภูาพื่ยุโรปั จัะเป็ัน้กฎหมายฉีบัับัแรกข้องปัระเที่ศท่ี่�คัรอบัคัลุัมด้าน้คัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวแลัะข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั หากผ่าน้การพิื่จัารณา น้อกจัากน่้�  กระที่รวงการส่�อสารแลัะสารสน้เที่ศ 
(KEMENKOMINFO) ยังกล่ัาวไวด้้วยวา่กฎหมายฉีบัับัน่้�จัะเป็ัน้ การรบััปัระกัน้ “คัวามมั�น้คังแลัะอธีปิัไตย
ข้องช้าติ”5

หลัักเหตุผลัใน้การรา่งกฎหมาย PDP นั้�น้ดูเหม่อน้งา่ย หากพิื่จัารณาจัากลัักษณะท่ี่�ม่การกระจััดกระจัาย
ข้องการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้ปััจัจุับััน้ ผู้เช้่�ยวช้าญย่น้ยัน้ว่าพื่่�น้ฐาน้
สำาหรบััการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวอยู่ใน้เอกสารพ่ื่�น้ฐาน้ข้องปัระเที่ศเอง แม้จัะไม่ม่การ
กล่ัาวถ่งคัำาวา่ “คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว” อย่างช้ัดเจัน้ใน้รฐัธีรรมนู้ญข้องปัระเที่ศ (“Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945” หรอ่ UUD 1945) แต่มาตรา 28(G) รบััปัระกัน้วา่บุัคัคัลัทุี่กคัน้ม่
สิที่ธีิ�ท่ี่�จัะได้รบััการคุ้ัมคัรองตัวบุัคัคัลั คัรอบัคัรวั คัวามเคัารพื่ ศักดิ�ศร ่แลัะที่รพัื่ย์สิน้ข้องตน้6

ข้้อบัังคัับัอ่�น้ๆ อย่างน้้อย 30 ข้้อ รวมถ่งข้้อบัังคัับัเฉีพื่าะภูาคัส่วน้ใน้ด้าน้โที่รคัมน้าคัม การเงนิ้ การธีน้าคัาร 
แลัะสาธีารณสุข้ ให้การรบััปัระกัน้การคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะข้้อมูลัแบับัเด่ยวกัน้ ข้้อบัังคัับัท่ี่�ถูก
อ้างถ่งบั่อยท่ี่�สุดเก่�ยวกับัการใช้้ข้้อมูลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ ได้แก่ กฎหมายฉีบัับัท่ี่� 11 ปีั 2008 วา่ด้วยข้้อมูลัแลัะ
ธุีรกรรมที่างอิเล็ักที่รอนิ้กส์ (กฎหมาย EIT) ซ่ิ�งแก้ไข้เพื่ิ�มเติมโดยกฎหมายฉีบัับัท่ี่� 19 ปีั 2016 ระเบั่ยบั
ราช้การฉีบัับัท่ี่� 71 ปีั 2019 วา่ด้วยการใช้้ระบับัแลัะธุีรกรรมอิเล็ักที่รอนิ้กส์ (GR 71) แลัะกฎกระที่รวงการ
ส่�อสารแลัะสารสน้เที่ศฉีบัับัท่ี่� 20 ปีั 2016 ว่าด้วยการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้ระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ 
(Reg. 20) อย่างไรก็ตาม นั้กวชิ้าการโต้แย้งวา่ข้้อบัังคัับัเหล่ัาน่้�ให้การคุ้ัมคัรองข้ั�น้ตำ�าเท่ี่านั้�น้7

คัวามพื่ยายามข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้การรวมการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวเข้้าด้วยกัน้ข้ับัเคัล่ั�อน้
ด้วยแรงผลัักดัน้ใน้การใช้้ปัระโยช้น์้จัากเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัระหวา่งปัระเที่ศเช้่น้เด่ยวกับัปัระเที่ศเพื่่�อน้บ้ัาน้ใน้
ภููมิภูาคั รายงาน้ปัระจัำาปีั 2020 ข้อง KEMENKOMINFO ระบุัวา่ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัเป็ัน้ “สิน้ที่รพัื่ย์/สิน้ค้ัา
ท่ี่�ม่มูลัค่ัาสูงใน้ยุคัแห่งข้้อมูลัข้น้าดใหญ่แลัะเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั” แลัะระบุัอย่างเส่ยดายวา่ “ม่การรั �วไหลัแลัะ
การใช้้ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้ที่างท่ี่�ผิดหลัายกรณ่ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้ภูาคัเที่คัโน้โลัย่ที่างการเงนิ้ดิจิัทัี่ลั” ซ่ิ�ง
ช้่�ให้เห็น้ถ่งคัวามจัำาเป็ัน้ข้องกฎหมาย PDP8 การเป็ัน้ปัระธีาน้การปัระชุ้ม G20 ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้ปีั 2022 
แลัะการระบุัถ่งการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ฐาน้ะเสาหลัักสำาคััญข้องวาระการปัระชุ้ม เน้้น้ยำ�าถ่ง
คัวามเรง่ด่วน้ใน้การผ่าน้รา่งกฎหมายใน้ระดับัปัระเที่ศเท่ี่านั้�น้

อย่างไรก็ตาม สิ�งท่ี่�ที่ำาให้อิน้โดน่้เซ่ิยแตกต่างจัากปัระเที่ศเพื่่�อน้บั้าน้ ค่ัอคัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ด้าน้สิที่ธีิ
มนุ้ษยช้น้ใน้ฐาน้ะพื่่�น้ฐาน้เพื่ิ�มเติมแลัะเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้สำาหรบััการจััดที่ำาชุ้ดกฎหมายท่ี่�คัรอบัคัลุัมเพื่่�อคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวใน้ปัระเที่ศ รายงาน้ปัระจัำาปีัข้อง KEMENKOMINFO ฉีบัับัเด่ยวกัน้
น่้�ย่น้ยัน้อย่างช้ัดแจ้ังวา่ ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัเป็ัน้ “ส่วน้หน่้�งข้องสิที่ธีิมนุ้ษยช้น้ท่ี่�รฐัต้องให้แก่ปัระช้าช้น้ตาม
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รฐัธีรรมนู้ญปีั 1945”9 ผู้แสดงคัวามเห็น้ยังช้่�ให้เห็น้ถ่งภูาระหน้้าท่ี่�ด้าน้สิที่ธีิมนุ้ษยช้น้ระดับัสากลัแลัะ
ระดับัภููมิภูาคัข้องอิน้โดน่้เซ่ิยภูายใต้กติการะหว่างปัระเที่ศว่าด้วยสิที่ธีิพื่ลัเม่องแลัะสิที่ธีิที่างการเม่อง  
(International Covenant on Civil and Political Rights) ซ่ิ�งอิน้โดน่้เซ่ิยได้ให้สัตยาบััน้ไวใ้น้ปีั 2005 
แลัะปัฏิิญญาวา่ด้วยสิที่ธีิมนุ้ษยช้น้ (Human Rights Declaration) ข้องสมาคัมปัระช้าช้าติแห่งเอเช้่ย
ตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ (อาเซ่ิยน้) ท่ี่�บัังคัับัให้รฐับัาลัอิน้โดน่้เซ่ิยคุ้ัมคัรองสิที่ธีส่ิวน้บุัคัคัลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว10

แม้ว่าแรงกดดัน้เหล่ัาน่้�จัะช้่วยผลัักดัน้กระบัวน้การพื่ิจัารณารา่งกฎหมาย PDP แลัะการจััดลัำาดับัคัวาม
สำาคััญใน้การตรากฎหมายภูายใน้โคัรงการการบััญญัติกฎหมายแห่งช้าติหรอ่ National Legislation 
Program (“Program Legislasi Nasional”) ใน้ปีั 2020 แลัะ 2021 แต่รา่งกฎหมายฉีบัับัน่้�ยังคังอยู่
ระหวา่งการพื่ิจัารณาเพื่ิ�มเติมข้องสภูาผู้แที่น้ราษฎร ณ เวลัาท่ี่�จััดที่ำาเอกสารน่้�11

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
เป็ัน้ท่ี่�ที่ราบักัน้ด่ว่าข้้อมูลัจัะเป็ัน้กลัไกขั้บัเคัล่ั�อน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่� ม่ช้่วิตช้่วาแลัะคัรอบัคัลุัมสำาหรับั
อิน้โดน่้เซ่ิย ข้้อมูลัยังถูกใช้้เพื่่�อเพื่ิ�มปัระสิที่ธีิภูาพื่ใน้การให้บัรกิารสาธีารณะทัี่�งใน้ระดับัปัระเที่ศแลัะระดับั
ท้ี่องถิ�น้ ซ่ิ�งคัรอบัคัลุัมจัังหวดั ภููมิภูาคั แลัะเม่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ม่การใช้้ศักยภูาพื่ดังกล่ัาวอย่าง
เป็ัน้วงกวา้งเน่้� องจัากม่คัวามท้ี่าที่ายเช้ิงโคัรงสรา้ง เช้่น้ การม่ปัระช้ากรกระจัายตัวอยู่ตามเข้ตภููมิศาสตร์
ต่างๆ แลัะลัักษณะภููมิปัระเที่ศท่ี่�แตกต่างกัน้มาก ตลัอดจัน้การข้าดคัวามตระหนั้กรูแ้ลัะคัวามไวว้างใจัจัาก
ปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัการปักป้ัองข้้อมูลั

ข้อัมู่ลสิำ�หรับเศรษฐกิจดิจิทััล

ส่วน้ผสมระหว่างข้น้าดตลัาดกับักลุ่ัมปัระช้ากรท่ี่�ม่อายุน้้อยข้องอิน้โดน่้เซ่ิยที่ำาให้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้อง
ปัระเที่ศม่โอกาสเติบัโตอย่างยิ�งใหญ่ จัากการสำารวจัสำามะโน้ปัระช้ากรปีั 2020 พื่บัว่า มากกว่าคัร่�งข้อง
จัำาน้วน้ปัระช้ากรเก่อบั 300 ล้ัาน้คัน้ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�อยู่บัน้โลักอิน้เที่อรเ์น็้ต แลัะช้าวอิน้โดน่้เซ่ิยจัำาน้วน้
มากม่อายุระหวา่ง 18 ถ่ง 39 ปีั จ่ังไม่แปัลักใจัเลัยท่ี่�เศรษฐกิจั
อิน้เที่อร์เน็้ตข้องปัระเที่ศ ซ่ิ�งข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยการพื่าณิช้ย์
อิเล็ักที่รอนิ้กส์ เติบัโตข้่�น้เก่อบัสองเท่ี่าใน้ช้่วงปีั 2019  
ถ่ง 202012

กระนั้�น้ การที่ำาให้เป็ัน้ดิจิัทัี่ลัท่ี่� ไม่ทัี่�วถ่งทัี่�งปัระเที่ศยังคัง
เป็ัน้อุปัสรรคัต่อการเติบัโตท่ี่�ยิ�งใหญ่กว่านั้�น้ข้องเศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลั องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมาก ข้น้าดเล็ัก แลัะข้น้าดกลัาง (MSME) เป็ัน้กระดูกสัน้หลัังข้องเศรษฐกิจั
อิน้โดน่้เซ่ิยเช้่น้เด่ยวกับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้ภููมิภูาคั องค์ักรธุีรกิจัสรา้งรายได้ปัระมาณ 60% ข้องผลิัตภัูณฑ์
มวลัรวมข้องปัระเที่ศ (GDP) แลัะสรา้งการจ้ัางงาน้ให้กับัแรงงาน้ปัระมาณ 97% ข้องแรงงาน้ 117 ล้ัาน้
คัน้ทัี่�วปัระเที่ศ จัาก 97% นั้�น้ ปัระกอบัด้วยผู้หญิง 64.5% อย่างไรก็ตาม MSME เพื่่ยง 13% เท่ี่านั้�น้ท่ี่�น้ำา
อิน้เที่อรเ์น็้ตไปัใช้้ใน้การตลัาดแลัะการจััดส่งสิน้ค้ัาแลัะบัรกิาร13

น้อกจัากน่้�  ปัระมาณ 60 ถ่ง 70% ข้องช้าวอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�อาศัยอยู่ใน้ภูาคัตะวนั้ออกข้องปัระเที่ศยังม่การ
เช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ตไม่เพื่่ยงพื่อเน่้� องจัากปััญหาด้าน้โคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ด้วย แม้แต่ปัระช้าช้น้ท่ี่�อาศัยอยู่
บัน้เกาะสุมาตรา ช้วา แลัะบัาหล่ั ซ่ิ�งเป็ัน้สามเกาะท่ี่�ม่ปัระช้ากรมากท่ี่�สุด ยังปัระสบักับัคัวามยากลัำาบัากใน้

ส่วันผิสมระหวั่างข้นาดัตลาดักับกลุ่ม
ปัระชีากรทีี่�มีอายุน้อยข้องอินโดันีเซึ่ยี
ที่ำาให้เศึรษฐกิจัดิัจัิทัี่ลข้องปัระเที่ศึมีโอกาส
เติบโตอย่างยิ�งใหญ่
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การเข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ต หากพื่วกเข้าอาศัยอยู่น้อกเข้ตเม่องหรอ่ใน้เข้ตช้น้บัที่ ช้าวอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�ม่การศ่กษา
ระดับัอุดมศ่กษาม่แน้วโน้้มท่ี่�จัะเข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ตได้มากกวา่ผู้ท่ี่�ไม่ม่การศ่กษาถ่งห้าเท่ี่า แลัะผู้ท่ี่�มาจัาก
คัรอบัคัรวัท่ี่�ม่รายได้น้้อยม่โอกาสเข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ตน้้อยกวา่ผู้ท่ี่�มาจัากคัรอบัคัรวัท่ี่�ร ำ�ารวยถ่งสามเท่ี่า14

แม้ว่าจัะม่คัวามท้ี่าที่ายเช้ิงโคัรงสรา้งเหล่ัาน่้�  แต่ธุีรกิจัอย่างการค้ัาออน้ไลัน์้ก็ก่อให้เกิดโอกาสใน้การ 
กระจัายรายได้ไปัสู่ผู้หญิงแลัะเยาวช้น้15 ใน้การสำารวจัท่ี่�ม่ผู้เข้้ารว่มตอบัแบับัสอบัถามกวา่ 2,000 คัน้เพื่่�อ
ศ่กษาผลักระที่บัข้องโคัวิด-19 ต่อธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมากแลัะข้น้าดเล็ักท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องใน้อิน้โดน่้เซ่ิย 
ซ่ิ�งดำาเนิ้น้การโดย United Nations Women แลัะ Pulse Lab Jakarta พื่บัวา่ ธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมากท่ี่�ม่
ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องเกิน้คัร่�ง (54%) ใช้้ อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้การข้ายสิน้ค้ัา แต่ธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมากท่ี่�ม่ผู้ช้ายเป็ัน้
เจ้ัาข้องใช้้อิน้เที่อรเ์น็้ตเพื่่ยง 39% เท่ี่านั้�น้ เช้่น้เด่ยวกัน้ ธุีรกิจัข้น้าดเล็ักท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องเป็ัน้ธุีรกิจั
ออน้ไลัน์้ถ่ง 68% ใน้ข้ณะท่ี่�ธุีรกิจัข้น้าดเล็ักท่ี่�ม่ผู้ช้ายเป็ัน้เจ้ัาข้องเป็ัน้ธุีรกิจัออน้ไลัน์้เพ่ื่ยง 52%16 

อย่างไรก็ตาม การท่ี่�ยังไม่ม่การบัังคัับัใช้้กฎหมาย PDP กับัธุีรกิจัเหล่ัาน่้�  หมายคัวามวา่ การคุ้ัมคัรองแลัะ
คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัจัะไม่เท่ี่าเท่ี่ยมกัน้ แม้วา่การค้ัาออน้ไลัน์้จัะได้รบััคัวามนิ้ยมเพื่ิ�มมาก
ข้่�น้ก็ตาม การศ่กษาองค์ักรธุีรกิจัท่ี่�ใช้้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร 10 แห่งใน้ปัระเที่ศอิน้โดน่้เซ่ิย
ใน้ปีั 2018 ข้องสถาบััน้วจัิัยน้โยบัายแลัะแน้ะแน้วที่างสาธีารณะ (Institute for Policy Research and 
Advocacy) พื่บัข้้อข้ัดแย้งระหว่างน้โยบัายคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะข้้อกำาหน้ดใน้การให้บัรกิาร กับัหลััก
การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั ใน้ข้ณะท่ี่�บัรษัิที่ต่างช้าติบัางแห่งได้เริ�มระบุับัที่บััญญัติข้อง GDPR ไว้ใน้
เง่�อน้ไข้ที่างธุีรกิจัแล้ัว แต่องค์ักรธุีรกิจัใน้ท้ี่องถิ�น้จัำาน้วน้หน่้� งยังไม่ได้ที่ำาเช้่น้นั้�น้เพื่ราะไม่ม่ภูาระผูกพัื่น้
ที่างกฎหมายท่ี่�จัะต้องที่ำา คัวามเข้้าใจัเก่�ยวกับัแน้วคิัดเร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัข้องผู้
บัรโิภูคัท่ี่�อยู่ใน้ระดับัตำ�าก็เป็ัน้ปััจัจััยสนั้บัสนุ้น้เช้่น้กัน้17

น้อกจัากน่้�  การข้าดคัวามไวว้างใจัใน้ธุีรกรรมแลัะการช้ำาระเงนิ้ออน้ไลัน์้ ปัระกอบักับัการลัะเมิดข้้อมูลัข้อง
บัรษัิที่ยักษ์ใหญ่จัำาน้วน้มาก รวมทัี่�งเวบ็ัไซิต์รา้น้ค้ัาออน้ไลัน์้ยอดนิ้ยมอย่าง Tokopedia ใน้ปีั 2020 ได้ที่ำาให้
ม่คัวามวติกกังวลัเพื่ิ�มสูงข่้�น้เก่�ยวกับัคัวามปัลัอดภัูย การรกัษาคัวามปัลัอดภัูย แลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้อง
ธุีรกรรมออน้ไลัน์้ บัที่บััญญัติใน้รา่งกฎหมาย PDP ม่ไวเ้พื่่�อคัลัายคัวามวติกกังวลัเหล่ัาน่้�โดยที่ำาให้การแจ้ัง
เต่อน้การลัะเมิดรดักุมมากข้่�น้ บุัคัคัลัจัะได้รบััสิที่ธีิ�เพิื่�มเติมด้วย เช้่น้ สิที่ธีิ�ใน้การเพื่ิกถอน้คัวามยิน้ยอมเพื่่�อ
สั�งให้ลับัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะคััดค้ัาน้การตัดสิน้ใจัอัตโน้มัติ เป็ัน้ต้น้

แม้จัะม่การอ้างถ่งบั่อยๆ วา่ อิน้โดน่้เซ่ิยช้อบัเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลัมากกวา่ท่ี่�จัะ
ปัล่ัอยให้ม่การไหลัข้องข้้อมูลัอย่างเสรภู่ายใต้ GR71 แต่ข้้อบัังคัับัสำาหรบััการจััดเก็บัระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์
แลัะข้้อมูลัไว้ใน้ท้ี่องถิ�น้จัะใช้้กับั “ผู้ดำาเนิ้น้การระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ภูาคัรฐั” เท่ี่านั้�น้ ซ่ิ�งโดยพื่่�น้ฐาน้แล้ัว
หมายถ่งหน่้วยราช้การต่างๆ ผู้ดำาเนิ้น้การระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ภูาคัเอกช้น้จัะได้รับัอนุ้ญาตให้จััดการ 
ปัระมวลัผลั หรอ่จััดเก็บัระบับัแลัะข้้อมูลัดังกล่ัาวใน้ต่างปัระเที่ศ หากม่การปัระสาน้งาน้กับั KEMEN-
KOMINFO ข้้อกำาหน้ดน่้�สะท้ี่อน้อยู่ใน้ Reg. 20 ซ่ิ�งกำาหน้ดให้ผู้ดำาเนิ้น้การม่หน้้าท่ี่�แจ้ังก่อน้การถ่ายโอน้
ข้้อมูลัแลัะจััดที่ำารายงาน้หลัังการถ่ายโอน้ข้้อมูลั18 ข้้อบัังคัับัเหล่ัาน่้� ถ่อเป็ัน้การผ่อน้คัลัายคัำาสั�งฉีบัับัก่อน้
สำาหรบััผู้ดำาเนิ้น้การระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ท่ี่�ให้บัรกิารสาธีารณะใน้การระบุัตำาแหน่้งศูน้ย์ข้้อมูลัใน้อิน้โดน่้เซ่ิย 
โดยม่วตัถุปัระสงค์ัเพื่่�อบัังคัับัใช้้การคุ้ัมคัรองแลัะอธีปิัไตยข้องช้าติกับัข้้อมูลัข้องพื่ลัเม่อง19
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ภูายใต้รา่งกฎหมาย PDP การถ่ายโอน้ข้้อมูลัไปัต่างปัระเที่ศจัะต้องเป็ัน้ไปัตามเง่�อน้ไข้ส่�ปัระการ ได้แก่ 
ปัระเที่ศปัลัายที่างต้องม่ระดับัการคุ้ัมคัรองท่ี่�เท่ี่ยบัเท่ี่าหรอ่สูงกว่า ม่ข้้อตกลังระหว่างปัระเที่ศ ม่สัญญา
ระหวา่งฝ่่ายต่างๆ ท่ี่�เสน้อมาตรการป้ัองกัน้ท่ี่�เหมาะสม แลัะเจ้ัาข้องข้้อมูลัยิน้ยอมให้ม่การถ่ายโอน้ข้้อมูลั20

เม่�อพื่ิจัารณาคัวามสำาคััญข้องข้้อมูลัท่ี่�ม่ต่อเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัทัี่�วโลัก การท่ี่�อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้ปัระธีาน้การ
ปัระชุ้ม G20 ใน้ปีั 2022 แลัะการผลัักดัน้ตามแผน้ข้องรฐับัาลัอิน้โดน่้เซ่ิยใน้กลุ่ัม G20 สำาหรบััการพื่ัฒน้า
เศรษฐกิจัแบับัคัรอบัคัลุัม KEMENKOMINFO คัาดวา่คัณะที่ำางาน้ด้าน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้อง G20 จัะหารอ่
เก่�ยวกับัการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ ใน้การปัระชุ้มข้องคัณะที่ำางาน้ การพื่ิจัารณาที่บัที่วน้เก่�ยวกับัอน้าคัต
ข้องคัวามสามารถใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้ข้องแน้วที่างปัฏิิบััติด้าน้ข้้อมูลัใน้ปัระเที่ศต่างๆ จัะเก่�ยวข้้องกับัการ
กำาหน้ดนิ้ยามข้องคัวามไว้วางใจัแลัะหลัักการทัี่�วไปัส่�ปัระการ ได้แก่ คัวามโปัรง่ใส คัวามช้อบัธีรรมตาม
กฎหมาย คัวามเป็ัน้ธีรรม แลัะการพื่่�งพื่าอาศัยกัน้ ไม่น่้าแปัลักใจัเลัยท่ี่�เกิดมุมมองท่ี่�แตกต่างกัน้เก่�ยวกับั
น้โยบัายข้้อมูลั โดยบัางปัระเที่ศยังไม่ม่การกำาหน้ดน้โยบัายท่ี่�สอดคัล้ัองกับัการไหลัข้องข้้อมูลัอย่างเสรห่รอ่
กำาลัังตัดสิน้ใจัท่ี่�จัะ “คังไวซ่้ิ�งกรอบัน้โยบัายภูายใน้ปัระเที่ศตามท่ี่�เห็น้สมคัวร” ด้วยเหตุผลัอ่�น้ๆ21

ข้อัมู่ลสิำ�หรบันโย่บ�ย่สิ�ธิ�รณะ

อิน้โดน่้เซ่ิยตระหนั้กมาน้าน้แล้ัวว่าข้้อมูลัเปิัดเป็ัน้สิ�งสำาคััญสำาหรบััการกำากับัดูแลัท่ี่�เข้้าถ่งได้ง่ายข้่�น้ ตอบั
สน้องเรว็ข้่�น้ แลัะม่คัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัท่ี่�ตามมามากข้่�น้ อัน้ท่ี่�จัรงิแล้ัว ปัระเที่ศน่้� เป็ัน้สมาช้ิกผู้ก่อตั�ง
ภูาค่ัสมาช้ิกคัวามรว่มม่อเพ่ื่�อการเปิัดเผยข้้อมูลัภูาคัรฐั (Open Government Partnership) แลัะเป็ัน้
ปัระธีาน้ภูาค่ัน่้� ใน้ปีั 2013/2014 โดยมุ่งเน้้น้คัวามสน้ใจัภูายใน้ปัระเที่ศแลัะต่างปัระเที่ศเก่�ยวกับัน้โยบัาย
แลัะแน้วที่างปัฏิิบััติเก่�ยวกับัข้้อมูลัเปิัด22 

ใน้ปีั 2014 อิน้โดน่้เซ่ิยเปิัดตัวพื่อรทั์ี่ลัข้้อมูลัเปิัดแห่งช้าติ ซ่ิ�งใน้ตอน้น่้� ม่ชุ้ดข้้อมูลัใน้ด้าน้ต่างๆ ข้องการ
ปักคัรองกวา่ 90,000 ชุ้ด ตั�งแต่เศรษฐกิจัแลัะอุตสาหกรรม ไปัจัน้ถ่งวฒัน้ธีรรมแลัะศาสน้า23 การที่ำาคัวาม
เข้้าใจั การใช้้งาน้ แลัะผลักระที่บัข้องพื่อรทั์ี่ลัล้ัมเหลัวใน้ตอน้แรกเน่้� องจัากม่ข้้อจัำากัดด้าน้คัวามพื่รอ้มใช้้
งาน้แลัะคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลั รายงาน้จัากที่ำาเน่้ยบัปัระธีาน้าธีบิัด่ (Executive Office of the President) 
เผยวา่ ไม่ม่แน้วที่างปัฏิิบััติใน้การจััดการข้้อมูลัท่ี่�เป็ัน้มาตรฐาน้ทัี่�วทัี่�งหน่้วยงาน้ภูาคัรฐั ส่งผลัให้ม่การรว่ม
ม่อหรอ่ปัระสาน้งาน้กัน้ด้าน้การแบั่งปััน้ข้้อมูลัเพื่่ยงเล็ักน้้อยเท่ี่านั้�น้24

ใน้ปั่ 2019 ได้ม่การออกระเบั่ยบัปัระธีาน้าธีิบัด่ (Presidential Regulation) ฉีบัับัที่่่ 39 เพื่่่อเสน้อน้โยบัาย
ข้้อมูลัเด่ยว (One Data) สำาหรับัการสร้างข้้อมูลัอย่างถูกต้อง เปั็น้ปััจัจัุบััน้ ม่บัูรณาการ แลัะเข้้าถ่งได้
ง่าย เพื่่่อแบั่งปััน้ระหว่างหน้่วยงาน้ส่วน้กลัางแลัะส่วน้ภููมิภูาคั ซิ่่งต้องเปั็น้ไปัตามมาตรฐาน้ข้้อมูลัแลัะ
เมที่าดาที่า รวมถ่งการจัำาแน้กปัระเภูที่ข้้อมูลั แลัะการย่ดมั่น้ว่าข้้อมูลัต้องม่คัวามสามารถใน้การที่ำางาน้
ร่วมกัน้ด้วย เปั็น้ต้น้25 น้โยบัายข้้อมูลัเด่ยว (One Data) จัะเปั็น้ส่วน้เสริมให้กับัระเบั่ยบัปัระธีาน้าธีิบัด่ 
(Presidential Regulation) ฉีบัับัที่่่ 95 ว่าด้วยรัฐบัาลัอิเลั็กที่รอน้ิกส์ที่่่ออกเม่่อปั่ที่่่แลั้ว26 รัฐบัาลัระดับั
จัังหวัดแลัะระดับัเที่ศบัาลัหลัายแห่ง เช้่น้ ใน้โบัโจัเน้โกโรแลัะช้วาตะวัน้ตก ได้เปัิดตัวพื่อร์ที่ัลัข้้อมูลัเปัิดข้อง
ตน้เองด้วยเช้่น้กัน้

ซ่ิ�งหมายคัวามวา่รฐับัาลัตระหนั้กรูถ่้งคัวามสำาคััญข้องข้้อมูลั แต่ถ่งแม้วา่ KEMENKOMINFO จัะยอมรบัั
ใน้เร่�องน่้�แต่ก็ยังข้าดคัวามเข้้าใจัอย่างถ่องแท้ี่เก่�ยวกับัการบูัรณาการแลัะคัวามสามารถใน้การที่ำางาน้รว่ม
กัน้ข้องข้้อมูลัแลัะระบับัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ท่ี่�จัำาเป็ัน้ต่อการกำากับัดูแลัท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่มากข้่�น้ ซ่ิ�งจัะกล่ัาวถ่ง
ด้าน้ล่ัาง อย่างไรก็ตาม สิ�งท่ี่�รฐับัาลัอิน้โดน่้เซ่ิยมั�น้ใจัก็ค่ัอ การเติบัโตข้องบัรกิารรฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะ
ปัรมิาณข้องข้้อมูลัจัะต้องใช้้โคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ระบับัคัลัาวด์ใน้รูปัแบับัข้องศูน้ย์ข้้อมูลัแห่งช้าติ ซ่ิ�งรฐับัาลั
จัะเป็ัน้ผู้ดูแลัเอง ม่แผน้วา่จัะสรา้งศูน้ย์ข้้อมูลัแห่งแรกใน้เม่องเบักาซิิ ช้วาตะวนั้ตก โดยม่การตั�งเป้ัาหมาย
ใหม่สำาหรบััปีั 2022 แลัะการดำาเนิ้น้งาน้จัะเริ�มข้่�น้ใน้ปีั 2023 ม่การกำาหน้ดไว้แล้ัวว่าจัะม่การสรา้งศูน้ย์
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ข้้อมูลัแห่งช้าติเพื่ิ�มอ่กหลัายแห่ง เช้่น้ ท่ี่�เม่องหลัวงใหม่ใน้กาลิัมัน้ตัน้ตะวนั้ออก บัาตัมใน้หมู่เกาะเรย่ว แลัะ
ลัาบัวน้บัาโจัใน้นู้ซิาเต็งการาตะวนั้ออก27

คัวามเป็ัน้ไปัได้ใน้การคัวบัคุัมข้้อมูลัข้น้าดใหญ่เพื่่�อการกำากับัดูแลัท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่ โปัรง่ใส แลัะรบััผิด
ช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์มากข่้�น้นั้�น้ แสดงให้เห็น้เป็ัน้ท่ี่�ปัระจัักษ์ใน้ตัวอย่าง เช้่น้ National Citizen Feedback 
Dashboard (แดช้บัอรด์รบััคัำาติช้มสำาหรบััพื่ลัเม่องแห่งช้าติ) Pulse Lab Jakarta ที่ำางาน้รว่มกับัรฐับัาลั
กลัางเพื่่�อข้ยายระบับัรบััคัำาติช้มระดับัจัังหวัดก่อน้หน้้าน่้� ให้กลัายเป็ัน้ระดับัปัระเที่ศ ท่ี่มงาน้ได้พื่ัฒน้าแดช้
บัอรด์สำาหรบััเก็บัรวบัรวม ปัระมวลัผลั วเิคัราะห์ แลัะแสดงภูาพื่คัำาติช้มข้องพื่ลัเม่องเก่�ยวกับัหัวข้้อต่างๆ 
ตั�งแต่ระบับัราช้การไปัจัน้ถ่งสวสัดิการสังคัม โดยใช้้บัรกิารส่งข้้อคัวามสั�น้ (SMS) แลัะ Twitter เจ้ัาหน้้าท่ี่�
ที่ำาเน่้ยบัปัระธีาน้าธีิบัด่ยิน้ด่รบััฟัิงคัวามคิัดเห็น้ข้องปัระช้าช้น้ใน้ฐาน้ะส่วน้เสรมิข้องรายงาน้จัากกระที่รวง
ต่างๆ แลัะคัวามคิัดเห็น้เหล่ัาน่้� ม่ปัระโยช้น์้ใน้การวางแผน้แลัะการตรวจัสอบัน้โยบัายทัี่�งใน้ระยะสั�น้แลัะ
ระยะกลัาง28

กรณีีศึึกษา
การใช้้ข้้อมููลจากความูคิดเห็็นข้องพลเมูืองเพื�อยกระดับการตััดสิินใจและการ
กำาห็นดนโยบายข้องรัฐบาลท้้องถิิ่�น

Pulse Lab Jakarta ซี่�งเป็นศ้นย์นวัตกรรมข�อม้ลรว่มขององค์การสหประชาชาติ  
(Global Pulse) และรฐับาลอินโดน่เซีย่ ได�ท์ำาการวิเคราะหข์�อม้ลขั�นส้งเก่�ยวกับความคิดเหน็
ของพลเมืองจัากชอ่งท์างของรฐัและโซีเชย่ลม่เด่ยเพื�อสร�างข�อม้ลเชงิล่กท่์�อาจัเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจัและการกำาหนดนโยบายของรฐับาลท์�องถิิ�น ระบบรบัคำาติชมสำาหรบัพลเมือง
ท่์�หน่วยงานดังกล่าวด่งข�อม้ลมาม่ LAPOR! รวมอย้่ด�วย ซี่�งเป็นระบบรบัคำาติชมของ
ประเท์ศอินโดน่เซีย่ ท่์�ประชาชนสามารถิยื�นเรื�องร�องเรย่นผู้่านระบบส่งข�อความสั�น (SMS) 
อินเท์อรเ์น็ต และระบบระดับจัังหวัดอื�นๆ นอกจัากน่�ยังม่การเก็บรวบรวมและวิเคราะหค์ำาติ
ชมจัาก Twitter หลังจัากท่์�กลั�นกรองและลบสแปมกับท์ว่ตท่์�ไม่เก่�ยวข�องทิ์�งแล�ว

การวิเคราะหชุ์ดข�อม้ลท์ำาให�ผู้้�กำาหนดนโยบายระดับท์�องถิิ�นเข�าใจัถ่ิงการเปล่�ยนแปลงของ
ลำาดับความสำาคัญและข�อกังวลของประชาชนตลอดระยะเวลาท์่�ผู้่านมา ในชว่งเดือนมิถิุนายน
ถ่ิงกรกฎาคม 2013 เกิดข�อกังวลครั�งใหญ่เก่�ยวกับการกระจัายตัวอย่างไม่ทั์�วถ่ิงของ
โครงการคุ�มครองท์างสังคม ม่การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์�อม้ลท์างภิ้มิศาสตร ์ซี่�งท์ำาให�
ห�องปฏิิบัติการสามารถิระบุจัังหวัดท่์�ม่การหยิบยกข�อกังวลเหล่าน่�ได� ซี่�งนักวิเคราะหส์ามารถิ
ระบุได�ว่าจัังหวัดท่์�ม่ข�อกังวล คือ จัังหวัดน้ซีาเต็งการาบารตั ซี่�งเป็นหน่�งในภิ้มิภิาคท่์�ยากจัน
ท่์�สุดของอินโดน่เซีย่ และข�อม้ลท่์�ได�มาสามารถิชว่ยให�หน่วยงานท์�องถิิ�นสามารถิวางแผู้น
การตอบสนองท่์�เหมาะสมได� นอกจัากจัะม่ส่วนชว่ยในการกำาหนดนโยบายแล�ว Pulse Lab 
Jakarta ยังส่งเสรมิให�รฐับาลระดับท์�องถิิ�นเผู้ยแพรผู่้ลการวิเคราะหค์ำาติชมของพลเมือง
ของตนบนแดชบอรด์สาธารณะ เพื�อยกระดับความโปรง่ใสและชว่ยให�ประชาชนเข�าใจัถ่ิงวิธ่
การประมวลผู้ลคำาติชมของพวกเขา
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3. ความท�าทายและโอกี่าส
ใน้เด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2020 อาช้ญากรไซิเบัอรค์ัน้หน่้�งได้ปัล่ัอยข้้อมูลัรายลัะเอ่ยดข้องผู้ใช้้ Tokopedia 15 
ล้ัาน้คัน้ ก่อน้ท่ี่�จัะข้ายฐาน้ข้้อมูลัผู้ใช้้ทัี่�งหมดข้องเวบ็ัไซิต์น่้�  (ซ่ิ�งกล่ัาวกัน้วา่ม่ปัระมาณ 90 ล้ัาน้บััญช้่) บัน้
เวบ็ัม่ด29 ใน้เด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2021 หน่้วยงาน้ด้าน้การดูแลัสุข้ภูาพื่แลัะปัระกัน้สังคัมต้องเด่อดรอ้น้จัาก
การลัะเมิดข้้อมูลั โดยถูกกล่ัาวหาวา่ม่การเสน้อข้ายข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องช้าวอิน้โดน่้เซ่ิย 279 ล้ัาน้คัน้บัน้
กระดาน้สน้ที่น้าออน้ไลัน์้ ข้้อมูลัดังกล่ัาวรวมถ่งหมายเลัข้บััตรปัระจัำาตัว ช้่�อ อ่เมลั ท่ี่�อยู่บั้าน้ แลัะแม้แต่เงนิ้
เด่อน้ข้องปัระช้าช้น้30 ใน้เด่อน้สิงหาคัม 2021 โคัรงการบััตรแจ้ังเต่อน้สุข้ภูาพื่อิเล็ักที่รอนิ้กส์ (Electronic 
Health Alert Card, eHAC) ข้องกระที่รวงสาธีารณสุข้ เปิัดเผยข้้อมูลัข้องผู้คัน้มากกวา่หน่้�งล้ัาน้คัน้แลัะ
ข้้อมูลัข้องโรงพื่ยาบัาลัแลัะคัลิันิ้ก 226 แห่งใน้อิน้โดน่้เซ่ิย 
เน่้� องจัากม่เกณฑ์วิธี่ด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัไม่
เพื่่ยงพื่อ เน่้� องจัากม่การใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ eHAC เพื่่�อ
ที่ดสอบัแลัะติดตามผู้ท่ี่�เดิน้ที่างเข้้ามาใน้อิน้โดน่้เซ่ิย ข้้อมูลั
ต่างๆ เช้่น้ ตัวตน้ข้องผู้เดิน้ที่าง ปัระเภูที่แลัะผลัการที่ดสอบั 
แพื่ที่ย์ข้องผู้โดยสาร แลัะรายลัะเอ่ยดเก่�ยวกับัโรงพื่ยาบัาลั
จ่ังถูกทิี่�งไวบ้ัน้เซิิรฟ์ิเวอรแ์บับัเปิัด31

การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งใหญ่ทัี่�งสามคัรั �งซ่ิ� งเกิดข้่�น้ใน้ช้่วง
เวลัาเพ่ื่ยงปีัเศษเป็ัน้ภัูยรา้ยแรงต่อบััน้ท่ี่กข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั
หลัายล้ัาน้รายการ แลัะตอกยำ�าถ่งคัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ท่ี่�
อิน้โดน่้เซ่ิยต้องม่กฎหมายการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวท่ี่�คัรอบัคัลุัม ผู้เช้่�ยวช้าญได้เรง่รดัให้รฐับัาลัรบ่ัอนุ้มัติ
ร่างกฎหมายให้เสร็จัสิ�น้ เพื่่�อท่ี่�หน่้วยงาน้คุ้ัมคัรองข้้อมูลั
อิสระจัะได้น้ำาไปับัังคัับัใช้้จัรงิ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้้อมูลักล่ัาว
เสรมิวา่ ม่คัวามจัำาเป็ัน้ต้องตระหนั้กรูม้ากข่้�น้ใน้ปัระเด็น้อ่�น้ๆ อ่กสามปัระการ ได้แก่ คัวามสำาคััญข้องการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว คัวามซัิบัซ้ิอน้ใน้การนั้บัรวมทุี่กคัน้ใน้ปัระเที่ศท่ี่�ม่ปัระช้ากรกระจัาย
ตัวอยู่ตามเข้ตภููมิศาสตรต่์างๆ แลัะม่คัวามหลัากหลัายที่างช้าติพื่ัน้ธุีอ์ย่างอิน้โดน่้เซ่ิย แลัะการเติบัโตข้อง
สภูาพื่แวดล้ัอมที่างข้้อมูลัข้องปัระเที่ศอย่างยั �งย่น้มากท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�จัะเป็ัน้ไปัได้

ก�รกำ�กับดูแลอิัสิระในร�่งกฎหม่�ย่ PDP

รา่งกฎหมาย PDP ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยม่องค์ัปัระกอบัหลัายปัระการท่ี่�ที่ำาให้รา่งกฎหมายน่้�จัะกลัายเป็ัน้หน่้�งใน้
กฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวท่ี่�แข้็งแกรง่ท่ี่�สุดใน้เอเช้่ย อย่างไรก็ตาม องค์ัปัระกอบัสำาคััญ
ท่ี่�ข้าดหายไปัจัากรา่งกฎหมายน่้� เป็ัน้เร่�องข้องหน่้วยงาน้คุ้ัมคัรองข้้อมูลัอิสระ (DPA) แม้ว่ารา่งกฎหมาย
ฉีบัับัก่อน้ๆ จัะม่ DPA แต่รา่งกฎหมายฉีบัับัล่ัาสุดได้ให้อำาน้าจัการบัังคัับัใช้้แก่รฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวงการ
ส่�อสารแลัะสารสน้เที่ศ ม่การกล่ัาววา่เหตุผลัหลัักใน้การตัดเร่�องหน่้วยงาน้คุ้ัมคัรองข้้อมูลัอิสระออกไปัก็ค่ัอ 
คัวามปัรารถน้าท่ี่�จัะม่การบัรหิารจััดการท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่มากข้่�น้ มากกว่าท่ี่�จัะม่หน่้วยงาน้มากมายให้สิ�น้
เปัล่ัองค่ัาใช้้จ่ัาย32 น้อกจัากน่้�  การเล่ัอกให้อำาน้าจัคังอยู่ท่ี่�รฐัมน้ตรย่ังสอดคัล้ัองกับัสถาน้การณ์ท่ี่�เป็ัน้อยู่ข้อง
การบัังคัับัใช้้กฎหมายเก่�ยวกับัข้้อมูลัข้องอิน้โดน่้เซ่ิยด้วย อย่างไรก็ตาม การกระที่ำาเช้่น้น่้� ถ่อเป็ัน้ “คัวามล้ัม
เหลัวอย่างช้ัดเจัน้” เพื่ราะม่เพื่่ยงคัำาเต่อน้ท่ี่�ออกมาใน้อด่ตเท่ี่านั้�น้แต่ไม่ม่ผลัใน้การป้ัองกัน้เลัย

จัาก 143 ปัระเที่ศ (ข้้อมูลัปีั 2020) ท่ี่�ม่กฎหมายคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลั ม่เพื่่ยง 10 ปัระเที่ศเท่ี่านั้�น้ท่ี่�
ไม่ม่ DPA แยกต่างหาก ผู้เช้่�ยวช้าญให้เหตุผลัวา่ ระบับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�แข้็งแกรง่แที่บัไม่ม่คัวามหมาย
เลัย หากไม่ม่หน่้วยงาน้อิสระมากำากับัดูแลัแลัะบัังคัับัใช้้กฎหมายแยกต่างหากจัากผู้บัรหิารข้องรฐับัาลั33

มีควัามจัำาเปั็นต้องตระหนักรูม้ากข้ึ�นใน
ปัระเด็ันอื�นๆ อีกสามปัระการ ได้ัแก่ ควัาม
สำาคัญข้องการคุ้มครองข้้อมูลและควัาม
เปั็นส่วันตัวั ควัามซึ่บัซึ่อ้นในการนับรวัมทีุ่ก
คนในปัระเที่ศึทีี่�มีปัระชีากรกระจัายตัวัอยู่
ตามเข้ตภูมิศึาสตรต่์างๆ และมีควัามหลาก
หลายที่างชีาติพัันธุ์อย่างอินโดันีเซึ่ยี และ
การเติบโตข้องสภาพัแวัดัล้อมที่างข้้อมูล
ข้องปัระเที่ศึอย่างยั�งยืนมากทีี่�สุดัเท่ี่าทีี่�จัะ
เปั็นไปัได้ั
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คิว�ม่ต้ระหนักรู้

แม้วา่ข้้าราช้การจัะรบััรูถ่้งคัวามสำาคััญข้องข้้อมูลัใน้การบัรหิารรฐักิจัอย่างม่ปัระสิที่ธีภิูาพื่ แต่ก็ยังไม่ม่คัวาม
เข้้าใจัอย่างถ่องแท้ี่ถ่งคัวามจัำาเป็ัน้ใน้การดูแลัข้้อมูลัท่ี่�ม่คุัณภูาพื่เพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การที่ำางาน้รว่ม
กัน้ระหวา่งรฐับัาลัแลัะปัระช้าช้น้ ตลัอดจัน้กระบัวน้การเก็บัรวบัรวม จัำาแน้กปัระเภูที่ แลัะตรวจัสอบัคัวาม
ถูกต้องข้องชุ้ดข้้อมูลัต่างๆ

ซ่ิ�งเก่�ยวข้้องกับัการกำาหน้ดเกณฑ์วธิี่พ่ื่�น้ฐาน้แลัะมาตรฐาน้สำาหรบััชุ้ดข้้อมูลัต่างๆ ท่ี่�อยู่ภูายใต้คัวามรบััผิด
ช้อบัข้องหน่้วยงาน้ต่างๆ น้อกจัากน่้�ยังที่ำาให้เกิดคัวามเข้้าใจัด้วยว่าสิ�งใดจัำาเป็ัน้ต่อการรบััรองหรอ่ตรวจั
สอบัคัวามถูกต้องข้องชุ้ดข้้อมูลั ข้้าราช้การอาจัมองวา่ข้ั �น้ตอน้ท่ี่�จัำาเป็ัน้เหล่ัาน่้� เป็ัน้งาน้ธุีรการเพื่ิ�มเติม โดย
เฉีพื่าะใน้ช้่วงวกิฤตแลัะช้่วงเวลัาท่ี่�ม่แรงกดดัน้อ่�น้ๆ การบูัรณาการขั้�น้ตอน้เหล่ัาน่้�ให้เป็ัน้ส่วน้หน่้�งข้องการ
เก็บับััน้ท่ี่กข้้อมูลัดิจิัทัี่ลั แลัะการม่บุัคัลัากรสำาหรบัังาน้น่้�โดยเฉีพื่าะหรอ่ผู้ดูแลัข้้อมูลัสามารถลัดภูาระข้อง
ระบับัราช้การได้

การศ่กษาแสดงให้เห็น้วา่ โคัรงการรเิริ�มเก่�ยวกับัข้้อมูลัเปิัดคัวรม่คัวามเฉีพื่าะเจัาะจังกับับัรบิัที่แลัะม่การ
ออกแบับัอย่างม่แบับัแผน้โดยม่เป้ัาหมายท่ี่�กำาหน้ดไวอ้ย่างช้ัดเจัน้ การเล่ัอกแลัะการใช้้โซิลูัช้ัน้เที่คัโน้โลัย่

ท่ี่�เก่�ยวข้้องคัวรเป็ัน้ไปัตามแน้วที่างท่ี่�แบั่งระบับังาน้ออกเป็ัน้
ระบับัย่อยๆ (incremental approach) เพื่่�อให้สามารถข้ยับั
ข้ยายได้แลัะม่คัวามยั�งย่น้ กระบัวน้การน่้�คัวรด่งผู้น้ำาชุ้มช้น้
แลัะผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยใน้ด้าน้อ่�น้ๆ ท่ี่�ไม่ใช้่ด้าน้เที่คันิ้คัเข้้ามา
รว่มด้วย เพื่ราะหน้้าท่ี่�ใน้การที่ำาคัวามเข้้าใจับัรบิัที่ท้ี่องถิ�น้เม่�อ
ออกแบับัโซิลูัช้ัน้ที่างเที่คันิ้คัใน้ตอน้น่้� ดูเหม่อน้วา่จัะเป็ัน้คัวาม
รบััผิดช้อบัข้องนั้กพัื่ฒน้าซิอฟิต์แวรแ์ลัะวศิวกร แต่ผู้เสน้อรา่ง
กฎหมายรูด่้ว่าเที่คัโน้โลัย่ม่ข้้อจัำากัด แลัะการท่ี่�ผู้คัน้สามารถ

เข้้าถ่ง ที่ำาคัวามเข้้าใจั ต่คัวาม แลัะแสดงข้้อมูลัเป็ัน้ภูาพื่ได้ล้ัวน้ม่คุัณค่ัาเท่ี่ากัน้ใน้การส่งเสรมิการกำากับั
ดูแลัข้้อมูลัท่ี่�คัรอบัคัลุัมมากข้่�น้34

ใน้ที่ำาน้องเด่ยวกัน้ คัวามตระหนั้กรูท่้ี่�เพิื่�มมากข้่�น้เก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวจัะ
ก้าวหน้้าไปัใน้ทิี่ศที่างข้องแน้วที่างปัฏิิบััติท่ี่�ด่สำาหรบััตัวบุัคัคัลัแลัะสังคัมใน้หมู่ปัระช้าช้น้ใน้ข้ณะท่ี่�กำาลัังรอ
การจััดที่ำาปัระมวลักฎหมาย PDP การสำารวจัเม่�อปีั 2021 ข้อง KEMENKOMINFO แลัะ Katadata 
Insight Center พื่บัวา่ ผู้ตอบัแบับัสอบัถามมากกวา่ 60% ไม่รูด้้วยซิำ�าวา่ม่รา่งกฎหมาย PDP แลัะองค์ักร
เพื่่ยง 31.8% เท่ี่านั้�น้ท่ี่�รบััรูว้่าม่รา่งกฎหมายน่้�35 ผู้ให้ข้้อมูลัอธีิบัายว่า ใน้อิน้โดน่้เซ่ิย คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว
มักถูกมองว่าเป็ัน้แน้วคิัดแบับัตะวัน้ตก ช้าวอิน้โดน่้เซ่ิยจัำาน้วน้มากไม่สบัายใจัท่ี่�จัะเปิัดเผยข้้อมูลัส่วน้
บุัคัคัลั เช้่น้ วัน้เด่อน้ปีัเกิดหรอ่รายลัะเอ่ยดข้้อมูลัติดต่อข้องตน้ต่อบุัคัคัลัท่ี่�สามหรอ่บัน้โซิเช้่ยลัม่เด่ย อัน้
ท่ี่�จัรงิแล้ัว แม้ว่าคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวใน้ฐาน้ะแน้วคิัดที่างกฎหมายเพิื่�งจัะตกผล่ักอย่างแท้ี่จัรงิใน้ช้่วงยุคั
อาณานิ้คัมข้องอิน้โดน่้เซ่ิย แต่ก็ม่บััน้ท่ี่กที่างปัระวติัศาสตรเ์ก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวใน้คัรวัเรอ่น้ใน้สังคัม
ช้วาแลัะบัาหล่ัมาก่อน้ยุคัอาณานิ้คัมเส่ยอ่ก36 อย่างไรก็ตาม ยังคังม่คัวามยุ่งยากใน้การอธีบิัายคัวามสำาคััญ
ข้องการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัหรอ่การรกัษาคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวใน้บัรบิัที่สมัยใหม่ เพื่ราะยุคัปััจัจุับััน้
ม่ข้น้บัธีรรมเน่้ยมที่างสังคัมท่ี่�ไม่เหม่อน้เดิม ใน้เอกสารกลัยุที่ธี์สำาหรบััการบัังคัับัใช้้กฎระเบั่ยบัด้าน้การ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้อิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�ม่มาก่อน้ท่ี่�จัะม่รา่งกฎหมาย PDP ระบุัวา่ KEMENKOMINFO รบััที่ราบั
คัวามจัำาเป็ัน้ใน้การที่ำาให้สาธีารณช้น้คุ้ัน้เคัยกับักฎหมายท่ี่�ม่อยู่37

การศึึกษาแสดังให้เห็นวั่า โครงการรเิริ�ม
เกี�ยวักับข้้อมูลเปัิดัควัรมีควัามเฉีพัาะ
เจัาะจังกับบรบิที่และมีการออกแบบ

อย่างมีแบบแผินโดัยมีเปั้าหมายทีี่�
กำาหนดัไวั้อย่างชีดััเจัน
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คิว�ม่ซับซ้อันขอังข้อัมู่ลและก�รนับรวม่ทัุกคิน

สำาหรบััปัระเที่ศท่ี่�ม่เกาะปัระมาณ 17,000 เกาะแลัะม่กลุ่ัมช้าติพื่ัน้ธุีแ์ลัะช้น้เผ่าพื่่�น้เม่องอ่กนั้บัพื่ัน้ การเก็บั
รวบัรวมแลัะการจัำาแน้กปัระเภูที่ข้้อมูลัอาจัเป็ัน้งาน้ท่ี่�ท้ี่าที่าย สำานั้กสำามะโน้ปัระช้ากรข้องอิน้โดน่้เซ่ิยบััน้ท่ี่ก
วา่ม่ช้น้เผ่าพื่่�น้เม่องถ่ง 1,331 เผ่า ใน้ปีั 2010 การระบุัช้าติพื่ัน้ธุีเ์ป็ัน้งาน้ท่ี่�ยากด้วยตัวเน่้�องาน้เองอยู่แล้ัว 
ถ่งแม้วา่จัะม่การจััดกลุ่ัมแล้ัว แต่หน่้วยงาน้ก็ต้องกำาหน้ดรหัสให้กับักลุ่ัมจัำาน้วน้มาก ไม่วา่จัะเป็ัน้ช้่�อเผ่า ช้่�อ
อ่�น้หรอ่น้ามแฝ่ง ช้่�อเผ่าย่อย แลัะแม้แต่ช้่�อย่อยข้องเผ่าย่อย38

เม่�อพิื่จัารณาจัากการระบุัอัตลัักษณ์ท่ี่�ม่หลัายช้ั�น้หลัายระดับั สังคัมส่วน้ใหญ่ โดยเฉีพื่าะชุ้มช้น้ท่ี่�เปัราะบัาง
แลัะไม่ม่การบััน้ท่ี่กเป็ัน้เอกสารอาจัหลุัดรอดผ่าน้ช้่องโหวใ่น้กระบัวน้การที่ำาให้เป็ัน้ดิจิัทัี่ลัได้ การออกบััตร
ปัระจัำาตัวอิเล็ักที่รอนิ้กส์ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�เรย่กว่า e-KTP ต้องม่เอกสารย่น้ยัน้ตัวตน้ ช้น้กลุ่ัมน้้อย รวม
ทัี่�งช้น้เผ่าพื่่�น้เม่องแลัะผู้ท่ี่�อาศัยอยู่ใน้พื่่�น้ท่ี่�ห่างไกลัข้องหมู่เกาะอัน้กว้างใหญ่ ซ่ิ�งมักจัะม่ปัระวัติว่าไม่ไว้
วางใจัใน้รฐับัาลั อาจัไม่ม่เอกสารดังกล่ัาว รวมถ่งชุ้มช้น้ข้องคัน้ช้ายข้อบัท่ี่�หน่้จัากคัวามรุน้แรงหรอ่การ
ล่ัวงลัะเมิด อย่างเช้่น้ ผู้ล่ั�ภัูยแลัะบุัคัคัลัข้้ามเพื่ศ ด้วยเช้่น้กัน้ เน่้�องจัากการออก e-KTP นั้�น้ข้่�น้อยู่กับัคัวาม
พื่รอ้มข้องเอกสารย่น้ยัน้ตัวตน้อ่�น้ๆ หากไม่ม่ e-KTP ชุ้มช้น้เหล่ัาน่้�อาจัพื่บัว่าตน้เองถูกก่ดกัน้อย่างเป็ัน้
ระบับัจัากบัรกิารด้าน้สังคัม การดูแลัสุข้ภูาพื่ แลัะบัรกิารสาธีารณะอ่�น้ๆ ตัวอย่างเช้่น้ การเข้้ารบััการฉ่ีด
วคััซ่ิน้โคัวดิ-19 ใน้ช้่วงท่ี่�ม่การระบัาดใหญ่ต้องใช้้ e-KTP39

แต่แม้กระทัี่�งข้้อกำาหน้ดสำาหรบััการระบุัตัวบุัคัคัลัใน้รูปัแบับัท่ี่�เก่ากว่านั้�น้ เช้่น้ บััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ 
(KTP) หรอ่บััตรคัรอบัคัรวั (KK) ก็สามารถเป็ัน้อุปัสรรคัต่อการเข้้าสู่ระบับันิ้เวศด้าน้ดิจิัทัี่ลัได้ ช้าวน้า
แลัะคัน้ข้ับัมอเตอรไ์ซิค์ัรบััจ้ัางบัางคัน้หมดโอกาสท่ี่�จัะเข้้าที่ำางาน้ใน้บัรษัิที่ท่ี่�ต้องม่การสมัคัรงาน้เน่้� องจัาก
พื่วกเข้าไม่ม่เอกสารปัระกอบัการสมัคัร น้อกจัากน่้�  แม้วา่องค์ักรธุีรกิจัออน้ไลัน์้บัางแห่งต้องใช้้ข้้อมูลัเพื่่�อ
ข้ยายธุีรกิจั แต่ข้้อมูลันั้�น้ก็ไม่พื่รอ้มใช้้งาน้เสมอไปั ตัวอย่างเช้่น้ TaniHub ซ่ิ�งเป็ัน้ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ด้าน้
การเกษตรพื่บัวา่ เป็ัน้เร่�องยากท่ี่�จัะเข้้าถ่งภููมิภูาคัท่ี่�ม่ข้้อมูลัข้องเกษตรกรน้้อยมาก40

ใน้กรณ่ท่ี่�ไม่ม่ข้้อมูลัให้ใช้้หรอ่ม่การปัฏิิเสธีไม่ให้สาธีารณช้น้เข้้าถ่งข้้อมูลั ผู้เสน้อข้้อมูลัท่ี่�เห็น้แก่ปัระโยช้น์้
ข้องผู้อ่�น้ให้เหตุผลัวา่ บุัคัคัลัหรอ่บัรษัิที่สามารถให้ข้้อมูลัโดยสมัคัรใจัเพื่่�อน้ำามาใช้้ซิำ�าเพื่่�อปัระโยช้น์้ส่วน้รวม 
เช้่น้ เพื่่�อการวจัิัยที่างวทิี่ยาศาสตรห์รอ่การปัรบััปัรุงสวสัดิการข้องรฐั41 ตัวอย่างหน่้�งค่ัอการใช้้เที่คัโน้โลัย ่
โดรน้เพื่่�อเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัสำาหรบััการที่ำาแผน้ท่ี่�ที่างอากาศเก่�ยวกับักิจักรรมการที่ำาเหม่องท่ี่�ผิดกฎหมาย
ใน้กาลิัมัน้ตัน้ตะวัน้ตก การที่ำาเหม่องดังกล่ัาวลัะเมิดสิที่ธีิใน้ท่ี่�ดิน้ข้องช้น้พ่ื่�น้เม่องแลัะส่งผลัให้เกิดคัวาม
เส่ยหายต่อสิ�งแวดล้ัอม ซ่ิ�งใน้ท่ี่�สุดเจ้ัาข้องเหม่องน่้� ถูกดำาเนิ้น้คัด่ใน้ศาลัโดยอาศัยหลัักฐาน้จัากข้้อมูลัการ
ที่ำาแผน้ท่ี่�ด้วยโดรน้42

คิว�ม่ย่ั�งย่ืน

อิน้โดน่้เซ่ิยได้รบััส่วน้แบ่ังมากท่ี่�สุด (38.7%) จัากการลังทุี่น้ 1.9 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัใน้ธุีรกิจัสตารท์ี่
อัพื่ข้องเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ระหวา่งคัร่�งแรกข้องปีั 2019 แลัะปีั 202143 ภูาคัเที่คัโน้โลัย่ที่างการเงนิ้ 
(fintech) การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ แลัะเที่คัโน้โลัย่ที่างการศ่กษา (edtech) ได้รบััเงนิ้ทุี่น้สนั้บัสนุ้น้มาก
ท่ี่�สุด โดยม่บัรษัิที่ยักษ์ใหญ่อย่าง GoTo, Bukalapak แลัะ Traveloka เป็ัน้ผู้น้ำาตลัาดใน้เอเช้่ยตะวนั้ออก
เฉ่ียงใต้ น้อกจัากน่้�  ยังคัาดกัน้วา่อิน้โดน่้เซ่ิยจัะคัรองตลัาดการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออก
เฉ่ียงใต้มากกวา่ 50% ภูายใน้ปีั 2025 ด้วย44
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ผลัท่ี่�เกิดข่้�น้จัากสภูาพื่แวดล้ัอมด้าน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�เติบัโตอย่างรวดเรว็ข้องปัระเที่ศ ค่ัอ คัวามต้องการพื่่�น้ท่ี่�
เก็บัข้้อมูลับัน้ระบับัคัลัาวด์ท่ี่�เพิื่�มข้่�น้ คัวามต้องการดังกล่ัาวได้รบััการตอบัสน้องอย่างเหมาะสมเป็ัน้คัรั �ง
แรกโดย Alibaba ซ่ิ�งสรา้งศูน้ย์ข้้อมูลัข้่�น้ใน้ปีั 2018 แลัะอ่กแห่งหน่้�งใน้ปีั 2019 จัากนั้�น้ผู้ให้บัรกิารระบับั 
คัลัาวด์รายอ่�น้ เช้่น้ Amazon, Google, Microsoft แลัะ Tencent ก็ที่ำาตาม45

เน่้� องจัากศูน้ย์ข้้อมูลัส่วน้ใหญ่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยตั�งอยู่ใน้จัาการต์า ซ่ิ�งเป็ัน้เม่องหลัวงท่ี่�ได้รบััเงิน้ลังทุี่น้กว่า 
60% ข้องเงิน้ลังทุี่น้สำาหรบััการสรา้งศูน้ย์ข้้อมูลัข้องปัระเที่ศใน้ปีั 2020 อ่กทัี่�งยังม่แผน้การสรา้งศูน้ย์
ข้้อมูลัเพื่ิ�มเติมใน้ปัระเที่ศ ซ่ิ�งเป็ัน้ส่วน้หน่้�งข้องแผน้งาน้ “การที่ำาให้อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้ 4.0” ข้องกระที่รวง
อุตสาหกรรม ที่ำาให้ต้องม่สถาน้ท่ี่�อ่�น้สำาหรบััสรา้งศูน้ย์ข้้อมูลัเหล่ัาน่้�ใน้พ่ื่�น้ท่ี่�อ่�น้ข้องปัระเที่ศ โดยเฉีพื่าะอย่าง
ยิ�ง เม่�อม่ปััญหาน้ำ�าท่ี่วมใน้เม่องหลัวงแลัะกำาลัังผลิัตโรงไฟิฟ้ิาใน้แลัะรอบักรุงจัาการต์าท่ี่�อาจัผลิัตไฟิฟ้ิาได้
ไม่เพื่่ยงพื่อ หากพื่ิจัารณาถ่งปัรมิาณพื่ลัังงาน้ไฟิฟ้ิาท่ี่�ต้องจ่ัายให้กับัศูน้ย์ข้้อมูลัเหล่ัาน่้�

ผู้เช้่�ยวช้าญย่น้ยัน้ว่า กระบัวน้การทัี่�งหมดข้องการสรา้งศูน้ย์ข้้อมูลัคัวรได้รบััการพิื่จัารณาใหม่ตั�งแต่ต้น้
ระหวา่งข้ั �น้ตอน้การออกแบับั ไปัจัน้ถ่งข้ั �น้ตอน้การก่อสรา้งท่ี่�ใกล้ัจัะแล้ัวเสรจ็ั แที่น้ท่ี่�จัะคิัดถ่งการปัรบััปัรุง
แก้ไข้โคัรงสรา้งใน้ภูายหลััง ยกตัวอย่างเช้่น้ กระบัวน้การน่้�คัวรคัำาน่้งถ่งการใช้้พื่ลัังงาน้แลัะปัระสิที่ธีิภูาพื่
คัวบัคู่ัไปักับัคัวามเส่�ยงจัากภัูยธีรรมช้าติแลัะการเปัล่ั�ยน้แปัลังข้องสิ�งแวดล้ัอม

4. สรุป
รา่งกฎหมาย PDP ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�อยู่ระหวา่งรอการพื่ิจัารณารบััปัระกัน้วา่จัะเสรมิคัวามแข้็งแกรง่แลัะ
รวมมาตรการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�กระจััดกระจัายข้องปัระเที่ศเข้้าไว้เป็ัน้หน่้� งเด่ยว หากสามารถแก้ปััญหา
สำาคััญเก่�ยวกับัการม่หน่้วยงาน้คุ้ัมคัรองข้้อมูลัอิสระ (DPA) แยกต่างหากได้ สิ�งสำาคััญ ค่ัอ รา่งกฎหมายฉีบัับั
น่้�จัะปัรบััคัวามมุ่งหวงัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัข้องปัระเที่ศให้สอดคัล้ัองกับัระบับักำากับัดูแลัท่ี่�คัรอบัคัลุัม ซ่ิ�ง
จัะบัังคัับัให้ปัระช้าช้น้ใน้ยุคัดิจิัทัี่ลัท่ี่�ทัี่น้สมัยต้องคิัดที่บัที่วน้เก่�ยวกับัแน้วคิัดอย่างเช้่น้ ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะ
คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว

อิน้โดน่้เซ่ิยเผช้ิญกับัคัวามท้ี่าที่ายเช้ิงโคัรงสรา้งท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ การเข้้าถ่ง แลัะทัี่กษะ
คัวามเข้้าใจัใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั เช้่น้เด่ยวกับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ แต่สิ�งเหล่ัาน่้�
ม่คัวามซัิบัซ้ิอน้เน่้�องจัากข้น้าด ภููมิปัระเที่ศท่ี่�เป็ัน้เกาะกระจััดกระจัาย แลัะคัวามหลัากหลัายข้องปัระเที่ศใน้
ระดับัท่ี่�ปัระเที่ศอ่�น้ไม่ก่�ปัระเที่ศใน้ภููมิภูาคัต้องเผช้ิญ

ข้่าวด่ก็ค่ัอ ปัระช้าช้น้ส่วน้ใหญ่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�เช้่�อมโยงทุี่กสิ�งกับัอุปักรณ์ม่อถ่อได้พื่ิสูจัน์้ให้เห็น้วา่พื่วกเข้า
สามารถปัรบััตัวเข้้ากับัเที่คัโน้โลัย่ได้ด่มาก แลัะรฐับัาลัมุ่งมั�น้ท่ี่�จัะสรา้งการเปัล่ั�ยน้แปัลังท่ี่�จัะก้าวไปัสู่การ
เปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างคัรอบัคัลุัม คัวามมุ่งมั�น้ข้องรฐับัาลัใน้การเปัล่ั�ยน้ปัระเด็น้การอภิูปัราย
ไปัสู่เร่�องมาตรฐาน้สากลัใน้เร่�องน่้�สะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้การม่ส่วน้รว่มข้องรฐับัาลัใน้ฐาน้ะสมาช้ิกสังเกตการณ์
ใน้องค์ัการระหวา่งปัระเที่ศวา่ด้วยการมาตรฐาน้แลัะคัณะกรรมการด้าน้เที่คันิ้คัรว่ม 1/SC 42 ด้าน้ปััญญา
ปัระดิษฐ์ข้องคัณะกรรมาธีกิารระหวา่งปัระเที่ศวา่ด้วยมาตรฐาน้เที่คัโน้โลัย่อิเล็ักที่รอนิ้กส์ ตลัอดจัน้การได้
รบััเล่ัอกอ่กคัรั �งให้เข้้าสู่สภูาสหภูาพื่โที่รคัมน้าคัมระหวา่งปัระเที่ศ (ITU) สำาหรบััวาระปีั 2018 ถ่ง 2022 อัน้
ท่ี่�จัรงิ อิน้โดน่้เซ่ิยได้รบััเล่ัอกเข้้าสู่สภูา ITU ติดต่อกัน้ส่�คัรั �งแล้ัวนั้บัตั�งแต่ปีั 200246 การท่ี่�ปัระเที่ศน่้� เป็ัน้
ปัระธีาน้การปัระชุ้ม G20 แลัะมุ่งเน้้น้เก่�ยวกับัเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกัน้ใน้ระดับัสากลัใน้ปีัน่้�น่้าจัะช้่วย
กระตุ้น้ให้เกิดคัวามก้าวหน้้าภูายใน้ปัระเที่ศโดยปัรบััคัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้เส่ยใหม่
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อินโดนีเซีีย
เครื�องมูือท้างกฎห็มูายเกี�ยวกับการค้้มูครองข้้อมููลที้�เลือกมูานำาเสินอ 

หมวดิหม้่ ฉบับท่� กี่ฎหมาย

คิว�ม่ปลอัดภัย่ทั�งไซเบอัร์ 1 ระเบย่บราชการฉบบัท่์� 71 ปี 2019 – บท์บญัญัติเก่�ยวกับระบบและธุรกรรมอิเล็กท์รอนิกส ์

ก�รคิุ้ม่คิรอังขอ้ัมู่ล 2 กฎกระท์รวงการสื�อสารและสารสนเท์ศฉบบัท่์� 20 – MOCI Reg. 2016  
*ใช�ข�อบงัคับของ Reg. 71

3 ประมวลกฎหมายอาญา “KUH Pidana” วา่ด�วยการปลอมแปลงข�อม้ลสว่นบุคคล มาตรา 264 
หรอืการละเมดิด�วยการขโมยข�อม้ลสว่นบุคคล มาตรา 362

4 รา่งกฎหมายคุ�มครองข�อม้ลสว่นบุคคล – เริ�มจัดัท์ำาเมื�อวนัท่์� 24 มกราคม 2020

5 LN 2008/58; TLN No 4843 วา่ด�วยข�อม้ลและธุรกรรมท์างอิเล็กท์รอนิกส์

เทัคิโนโลย่ส่ิ�รสินเทัศ 6 กฎหมายวา่ด�วยข�อม้ลและธุรกรรมท์างอิเล็กท์รอนิกส ์(EIT) – ฉบบัแก�ไข 2016

ก�รพ�ณิชีย่อิ์ัเล็กทัรอันิกสิ์ 7 ระเบย่บราชการฉบบัท่์� 80 ปี 2019

8 กฎกระท์รวงการค�าฉบบัท่์� 50 ปี 2020

กฎหม่�ย่เฉีพ�ะเรื�อัง 9 กฎหมายฉบบัท่์� 36 ปี 1999 วา่ด�วยการโท์รคมนาคม ซี่�งมก่ารแก�ไขเนื�อความบางสว่นโดยกฎหมาย
ฉบบัท่์� 11 ปี 2020 วา่ด�วยการสร�างงาน

10 กฎหมายฉบบัท่์� 10 ปี 1992 วา่ด�วยการธนาคาร ซี่�งมก่ารแก�ไขโดยกฎหมายฉบบัท่์� 10 ปี 1998

11 กฎหมายฉบบัท่์� 8 ปี 1995 วา่ด�วยตลาดเงินท์นุ

12 กฎหมายฉบบัท่์� 14 ปี 2008 วา่ด�วยการเปิดเผู้ยข�อม้ลสาธารณะ

13 กฎหมายฉบบัท่์� 36 ปี 2009 วา่ด�วยสขุภิาพ

14 กฎหมายฉบบัท่์� 23 ปี 2006 วา่ด�วยการบรหิารจัดัการท่์�อย้อ่าศัย ซี่�งมก่ารแก�ไขโดยกฎหมายฉบบัท่์� 
24 ปี 2013
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มาเลเซี่ย
1. ประวัติความเป็นื้มา
กฎระเบั่ยบัแลัะน้โยบัายด้าน้ข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิยม่มาตั�งแต่ช้่วงเริ�มต้น้ท่ี่�ปัระเที่ศน่้� เปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่
ดิจิัทัี่ลั ใน้ปีั 1996 รฐับัาลัได้เปิัดตัวโคัรงการที่างด่วน้มัลัติม่เด่ย (Multimedia Super Corridor, 
MSC) ซ่ิ�งส่งผลัให้เกิดการจััดตั�งองค์ัการเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแห่งมาเลัเซ่ิย (Malaysia Digital Economy  
Corporation, MDEC) เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้การดำาเนิ้น้งาน้ข้อง MSC การผ่าน้กฎหมายสนั้บัสนุ้น้ เช้่น้ กฎหมาย
การส่�อสารแลัะมัลัติม่เด่ย (Communications and Multimedia Act, CMA) 1998 แลัะคัวามมุ่งมั�น้
ใน้เร่�องการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้เพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกให้กับัการค้ัาแลัะการลังทุี่น้ภูายใน้ปัระเที่ศแลัะ
ระหวา่งปัระเที่ศ47

ตั�งแต่นั้�น้เป็ัน้ต้น้มา ปูัตราจัายา (เม่องหลัวงท่ี่�เป็ัน้ศูน้ย์กลัางการปักคัรองข้องปัระเที่ศ) ได้เปิัดตัวโคัรงการ
ท่ี่�เป็ัน้ผลัพื่วงต่อเน่้�องอ่กมากมายเพื่่�อผลัักดัน้ให้ม่การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศด้วยการใช้้
ข้้อมูลัแลัะเที่คัโน้โลัย่ ซ่ิ�งได้แก่ โคัรงการรเิริ�มบัรอดแบัน้ด์แห่งช้าติ (National Broadband Initiative, 
2010) ดิจิัทัี่ลัมาเลัเซ่ิย (Digital Malaysia, 2011) น้โยบัายแห่งช้าติวา่ด้วยวทิี่ยาศาสตร ์เที่คัโน้โลัย่ แลัะ
น้วตักรรม (National Policy on Science, Technology & Innovation, 2013–2020) การวเิคัราะห์
ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ (Big Data Analytics, 2013) ข้้อมูลัเปิัด (Open Data, 2014) แผน้กลัยุที่ธีอ์ิน้เที่อรเ์น็้ต
ใน้ทุี่กสิ�งแห่งช้าติ (National Internet of Things Strategic Roadmap, 2015–2025) แผน้กลัยุที่ธี์
การค้ัาอิเล็ักที่รอนิ้กส์แห่งช้าติ (National eCommerce Strategic Roadmap, 2016–2020) เข้ตการค้ัา
เสรดิ่จิัทัี่ลั (Digital Free Trade Zone, 2017) Industry4RWD: น้โยบัายระดับัช้าติวา่ด้วยอุตสาหกรรม  
4.0 (National Policy on Industry 4.0) แลัะกรอบัการที่ำางาน้ด้าน้เม่องอัจัฉีรยิะข้องมาเลัเซ่ิย  
(Malaysia Smart City Framework, 2019–2025)

โคัรงการต่างๆ มากมายเหล่ัาน่้�  ที่ำาให้แน้วที่างด้าน้ข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิยข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยแรงผลัักดัน้ที่าง
เศรษฐกิจัแลัะการพื่ัฒน้าเป็ัน้หลััก โดยท่ี่�รฐับัาลัมาเลัเซ่ิยใช้้น้โยบัายแลัะกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้้องเพื่่�อพื่ัฒน้า
เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศ ตั�งแต่การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัข้องผู้ใช้้แต่ลัะคัน้ไปัจัน้ถ่งการจััดการกับัข้้อมูลัข้น้าด
ใหญ่ MyDIGITAL เป็ัน้โคัรงการรเิริ�มล่ัาสุดข้องรฐับัาลัท่ี่�จัะตอบัสน้องต่อวัตถุปัระสงค์ัดังกล่ัาวน่้�  ด้วย
แผน้ปัฏิิบััติการด้าน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องมาเลัเซ่ิยหรอ่ Malaysia Digital Economy Blueprint ข้้อมูลั
จัะสรา้งพื่่�น้ฐาน้สำาหรบััการดำาเนิ้น้งาน้เพ่ื่�อคัวามรว่มม่ออย่างงดงามระหวา่งปัระช้าช้น้กับัภูาคัรฐัแลัะภูาคั
เอกช้น้ให้กับั Rakyat (ปัระช้าช้น้) ธุีรกิจั แลัะรฐับัาลั

ท่ี่�สำาคััญ ทัี่�งรฐับัาลัแลัะผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยท่ี่�ม่การปัรก่ษาหารอ่กัน้เร่�องแผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ตระหนั้ก
ด่วา่ระบับัข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิยแลัะการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัคัวรอยู่ภูายใต้ระบับัแบับัองค์ัรวมท่ี่�รวม
ผู้คัน้ทุี่กกลุ่ัมไวด้้วยกัน้ (ไม่ม่ใคัรท่ี่�ไม่ได้เปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั) จัรยิธีรรม (การใช้้ข้้อมูลัแลัะเคัร่�องม่อ
ดิจิัทัี่ลัอย่างม่จัรยิธีรรม) แลัะคัวามไวว้างใจั (การรบััปัระกัน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร์
ใน้ช้่วงการเติบัโตข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั) ใน้กรณ่ดังกล่ัาว ม่การพิื่จัารณาให้แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ช้่วย
เติมเต็มทัี่�งแผน้มาเลัเซ่ิย (Malaysia Plan) ฉีบัับัท่ี่� 12 (2021–2025) แลัะวสัิยทัี่ศน์้แหง่คัวามเจัรญิรุง่เรอ่ง
รว่ม (Shared Prosperity Vision) 2030 (SPV 2030) รวมถ่งคัวามมุ่งมั�น้ข้องมาเลัเซ่ิยท่ี่�จัะบัรรลุัเป้ัา
หมายการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้แห่งองค์ัการสหปัระช้าช้าติ (UN SDGs) ด้วย เอกสารทัี่�งหมดน่้�กล่ัาวถ่งคัวาม
ท้ี่าที่ายด้าน้คัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างเศรษฐกิจัแลัะรายได้ การรบััเที่คัโน้โลัย่มาใช้้ แลัะการอน้รุกัษ์สิ�งแวดล้ัอม48 

อุดมคัติเหล่ัาน่้� ไม่ใช้่เร่�องใหม่ แต่เป็ัน้การต่อยอดจัากวิสัยทัี่ศน์้หรอ่ Vision 2020 ก่อน้หน้้านั้�น้ข้อง
มาเลัเซ่ิย ท่ี่� มหาเธร์ ์ โมฮััมหมัดี ซ่ิ�งเป็ัน้น้ายกรฐัมน้ตรใ่น้ข้ณะนั้�น้เป็ัน้ผู้เสน้อใน้ปีั 199149 อย่างไรก็ตาม 
แม้วา่ Vision 2020 จัะปัระสบัคัวามสำาเรจ็ั แต่ก็ม่ส่วน้ท่ี่�ไม่สามารถบัรรลุัเป้ัาหมายท่ี่�กำาหน้ดไวไ้ด้50 โดยม่



33ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE  ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปัญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คัวามเส่�ยงท่ี่�คัวามปัรารถน้าข้องปัระเที่ศท่ี่�จัะม่สภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�ต้องอาศัยข้้อมูลัอาจัก่อให้เกิดผลัเส่ยแลัะ
เน้้น้ยำ�าข้้อบักพื่รอ่งรา้ยแรงท่ี่�ยังไม่ได้แก้ไข้ได้พื่อๆ กับัท่ี่�จัะช้่วยแก้ไข้ข้้อบักพื่รอ่งเหล่ัานั้�น้ แม้ว่ารฐับัาลั
มาเลัเซ่ิยจัะตระหนั้กด่ถ่งส่วน้หน่้�งข้องปััญหาเหล่ัาน่้�  แต่ก็ยังม่ข้้อบักพื่รอ่งใน้การใช้้งาน้ท่ี่�ต้องแก้ไข้ ดังท่ี่�
กล่ัาวไวด้้าน้ล่ัาง

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
มาเลัเซ่ิยกำาลัังเดิมพื่ัน้คัรั �งใหญ่ใน้ข้้อมูลัโดยม่จุัดปัระสงค์ัหลัักสองปัระการ ได้แก่ เพ่ื่�อเพิื่�มคัวามเจัรญิ
รุง่เรอ่งที่างเศรษฐกิจั แลัะเพื่่�อพื่ัฒน้าการบัรหิารรฐักิจัให้ก้าวหน้้า ซ่ิ�งเห็น้ได้จัากน้โยบัายข้องรฐับัาลั 
ได้แก่ แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ท่ี่�กำาหน้ดแผน้การดำาเนิ้น้งาน้ระยะยาว 10 ปีัไปัจัน้ถ่งปีั 2030 โดยม่
วัตถุปัระสงค์ัสามปัระการ แผน้ผลัักดัน้โดยรวม 6 แผน้ กลัยุที่ธี์ 22 ปัระการ โคัรงการรเิริ�มระดับัช้าติ  
48 โคัรงการ แลัะโคัรงการรเิริ�มระดับัภูาคัส่วน้อ่ก 28 โคัรงการ น้อกจัากน่้�  ยังสะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้กฎหมาย
ต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการพื่าณิช้ย์แลัะการค้ัา การธีน้าคัารแลัะการเงิน้ แลัะการเป็ัน้ผู้ปัระกอบัการใน้
พื่่�น้ท่ี่�ดิจิัทัี่ลัด้วย ใน้ภูาคัรฐั รฐับัาลัมาเลัเซ่ิยเป็ัน้เจ้ัาภูาพื่จััดงาน้แพื่ลัตฟิอรม์ข้้อมูลัเปิัด (Open Data  
Platform) ข้องภูาคัรฐั แลัะใช้้โปัรแกรมวเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่่�อปัรบััปัรุง
การให้บัรกิารข้องรฐั

ข้อัมู่ลสิำ�หรบัเศรษฐกิจดิจิทััล

องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมาก ข้น้าดเล็ัก แลัะข้น้าดกลัาง (MSME) เป็ัน้กระดูกสัน้หลัังข้องเศรษฐกิจัมาเลัเซ่ิย 
เช้่น้เด่ยวกับัหลัายปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ ใน้ช้่วงปีั 2016 ถ่ง 2021 MSME คิัดเป็ัน้ 97.4% 
ข้องธุีรกิจัทัี่�งหมดใน้มาเลัเซ่ิย โดยม่อัตราการเติบัโตเฉีล่ั�ยต่อปีัท่ี่� 5.2% องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมากเป็ัน้ก
ลุ่ัมท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดใน้ MSME ใน้ช้่วงเวลัานั้�น้ โดยม่อัตราการเติบัโตเฉีล่ั�ยต่อปีัท่ี่� 5.6%51 ใน้ปีั 2021 ส่วน้องค์ักร
ธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมากน่้�คิัดเป็ัน้ 78.6% ข้อง MSME ทัี่�งหมด (964,495 บัรษัิที่) โดยม่องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ัก 
19.8% (242,540 บัรษัิที่) แลัะส่วน้ท่ี่�เหล่ัอเป็ัน้องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดกลัางอ่ก 1.6% (19,459 บัรษัิที่)52 ใน้ปีั 
2020 องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง (SME) ม่ส่วน้รว่มใน้การสรา้งรายได้ 38.2% ข้องผลิัตภัูณฑ์
มวลัรวมข้องปัระเที่ศ (GDP) แลัะจ้ัางแรงงาน้ 48% ข้องจัำาน้วน้แรงงาน้ทัี่�วปัระเที่ศ53 ดังนั้�น้ การที่ำาให้
ธุีรกิจัเหล่ัาน่้� ม่ส่วน้รว่มอย่างม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่มากข้่�น้ใน้การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะการค้ัาดิจิัทัี่ลัโดยใช้้
โซิลูัช้ัน้ท่ี่�อาศัยข้้อมูลัจ่ังม่คัวามสำาคััญมากท่ี่�สุดสำาหรบััรฐับัาลัมาเลัเซ่ิย

ตราบัจัน้วนั้น่้�  การศ่กษาช้่�ให้เห็น้วา่ MSME ไม่ได้ก้าวลัำ�าไปักวา่การใช้้คัอมพิื่วเตอรม์ากนั้ก กล่ัาวค่ัอ แม้วา่
องค์ักรธุีรกิจัเหล่ัานั้�น้ใช้้ซิอฟิต์แวรค์ัอมพื่ิวเตอรบ์ัางตัวเพ่ื่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การดำาเนิ้น้งาน้ แต่ก็ไม่
ได้ผสาน้รวมเคัร่�องม่อดิจิัทัี่ลัไว้ด้วยเพื่่�อปัรบััข่้ดคัวามสามารถใน้การผลิัต ยกตัวอย่างเช้่น้ ใน้การสำารวจั 
SME กวา่ 2,000 รายท่ี่�เป็ัน้ตัวแที่น้ข้องทุี่กภูาคัส่วน้แลัะทุี่กภููมิภูาคัใน้มาเลัเซ่ิย ผู้เข้้ารว่ม 44% ระบุัวา่พื่วก
เข้าใช้้ฮารด์แวรแ์ลัะซิอฟิต์แวรเ์พ่ื่�อส่งมอบับัรกิารผ่าน้อิน้เที่อรเ์น็้ต (cloud computing) แต่ส่วน้ใหญ่มัก
จัะใช้้เพื่่�อเก็บัเอกสารส่วน้ตัว รูปัภูาพื่ แลัะวด่ิโอไวใ้น้ซิอฟิต์แวรอ์ย่าง Dropbox มากกวา่เพ่ื่�อที่ำาให้เกิดการ
ปัรบััปัรุงกระบัวน้การ ใน้ข้ณะท่ี่�อ่ก 54% ใช้้การวเิคัราะห์ข้้อมูลับัางรูปัแบับั แลัะใน้จัำาน้วน้น่้�  67% กล่ัาววา่
พื่วกเข้าใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้สเปัรดช้่ตอย่าง Excel ทัี่�งน่้�  ม่ผู้ปัระกอบัการอ่ก 46% ท่ี่�ไม่ใช้้การวเิคัราะห์ข้้อมูลัใน้
ธุีรกิจัข้องตน้ พื่วกเข้าไม่รูส่้กวา่สิ�งน่้� ม่คัวามจัำาเป็ัน้หรอ่ไม่คุ้ัน้เคัยกับัวธิีเ่ก็บัรวบัรวมแลัะวเิคัราะห์ข้้อมูลั54

ท่ี่�ใจักลัางข้องการใช้้ข้้อมูลัใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัต้องม่กรอบัน้โยบัายแลัะกฎระเบั่ยบัท่ี่�เช้่�อถ่อได้แลัะบัังคัับั
ใช้้ได้ แลัะต้องม่เคัร่อข้่ายข้้อมูลัท่ี่�ปัลัอดภัูยแลัะย่ดหยุ่น้ พื่ระราช้บััญญัติคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั  
(Personal Data Protection Act, PDPA) 2010 ข้องมาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งเป็ัน้อ่กหน่้�งผลัพื่วงข้องโคัรงการ
ที่างด่วน้มัลัติม่เด่ย (MSC) เป็ัน้กฎหมายท่ี่�ใช้้ทัี่�วทุี่กภูาคัส่วน้ข้องปัระเที่ศเพื่่�อคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้
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ธุีรกรรมที่างการค้ัา ภูายใต้กฎหมายน่้�  ข้อบัเข้ตการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัคัรอบัคัลุัมถ่งข้้อมูลั เช้่น้ ช้่�อ 
หมายเลัข้บััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้หรอ่หนั้งส่อเดิน้ที่าง หมายเลัข้บััญช้่ธีน้าคัาร แลัะข้้อมูลัสำาหรบััติดต่อ
ข้องแต่ลัะบุัคัคัลั น้อกจัากน่้�ยังรวมถ่ง “ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้” เก่�ยวกับัเช้่�อช้าติ ศาสน้า สุข้ภูาพื่ 
คัวามคิัดเห็น้ที่างการเม่อง หรอ่ปัระวติัการกระที่ำาผิดท่ี่�เกิดข้่�น้จัรงิหรอ่ท่ี่�ถูกกล่ัาวหา ตลัอดจัน้ข้้อมูลัท่ี่�ระบุั
ตัวบุัคัคัลัได้ ซ่ิ�งอาจัรวบัรวมได้จัาก “การแสดงคัวามเห็น้” เก่�ยวกับับุัคัคัลัใดบุัคัคัลัหน่้�ง

แม้ว่า PDPA จัะใช้้บัังคัับักับัทุี่กคัน้ท่ี่�ปัระมวลัผลัข้้อมูลัใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้� งข้องธุีรกรรมเช้ิงพื่าณิช้ย์ แต่
กฎหมายฉีบัับัน่้� ก็บัังคัับัให้ม่การลังที่ะเบั่ยน้ผู้ใช้้ข้้อมูลั 13 ปัระเภูที่ (หรอ่ปัระเภูที่ธุีรกิจั) แลัะใช้้กับัวงจัร
ช้่วติข้องการปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั ได้แก่ การคัวบัคุัม การบััน้ท่ี่ก การเปัล่ั�ยน้แปัลัง การถ่ายโอน้ การ
จััดเก็บั การลับั แลัะที่ำาลัาย55 แม้จัะม่แน้วที่างปัฏิิบััติใน้อุตสาหกรรมต่างๆ เก่�ยวกับัวธิี่ปัระมวลัผลัข้้อมูลั
ส่วน้บุัคัคัลัใน้ภูาคัส่วน้ต่างๆ อยู่แล้ัว แต่ก็ยังม่มาตรฐาน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data 
Protection Standard)  ท่ี่�คัณะกรรมาธีิการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data Protection 
Commissioner) ออกใน้ปีั 2015 เป็ัน้ข้้อกำาหน้ดข้ั�น้ตำ�า ซ่ิ�งปัระกอบัด้วยมาตรฐาน้สามปัระการ ได้แก่ การ
รกัษาคัวามปัลัอดภัูย การเก็บัรกัษา แลัะคัวามถูกต้องสมบูัรณ์ข้องข้้อมูลั56 คัณะกรรมาธีกิารน่้� ม่อำาน้าจัสั�ง
การเก่�ยวกับัการจััดตั�งท่ี่�ปัระชุ้มผู้ใช้้ข้้อมูลัแลัะหลัักปัฏิิบััติท่ี่�เก่�ยวข้้องสำาหรบััภูาคัส่วน้เฉีพื่าะให้สอดคัล้ัอง
กับั PDPA ใน้ปีั 2017 ม่การสรุปัแลัะลังที่ะเบั่ยน้ หลัักปัฏิิบััติส่�ปัระการกับัคัณะกรรมาธีกิาร ซ่ิ�งหลัักปัฏิิบััติ
ดังกล่ัาวม่ไวส้ำาหรบััภูาคัการธีน้าคัารแลัะการเงนิ้ สาธีารณูปัโภูคั (การไฟิฟ้ิา) การปัระกัน้ แลัะการส่�อสาร57 
ใน้ปีั 2021 ม่การเผยแพื่รห่ลัักปัฏิิบััติอ่กสองปัระการสำาหรบััใช้้กับัโรงพื่ยาบัาลัเอกช้น้ใน้ภูาคัอุตสาหกรรม
การดูแลัสุข้ภูาพื่แลัะสาธีารณูปัโภูคั (การปัระปัา)58

PDPA ม่เป้ัาหมายท่ี่�จัะเช้่�อมต่อผู้ใช้้แต่ลัะรายกลัับัเข้้าไปัใน้ระบับันิ้เวศท่ี่�ใช้้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการ
ส่�อสาร (ICT) ใน้วงกวา้งด้วยการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้การดำาเนิ้น้ธุีรกิจั น้อกจัากน่้�  PDPA ยังม่จุัด
มุ่งหมายท่ี่�จัะยกระดับัคัวามมั�น้ใจัข้องปัระช้าช้น้ท่ี่�ม่ต่อการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัแลัะคัวามถูกต้อง
สมบูัรณ์ข้องเคัรอ่ข้่ายโดยใช้้หลัักการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัเจ็ัดปัระการ59 แต่กระนั้�น้ก็ยังคังม่ช้่องโหว่ใน้เร่�อง
ข้องคัวามยิน้ยอม แลัะเร่�องท่ี่�ไม่บัังคัับัให้ต้องแจ้ังหน่้วยงาน้ท่ี่�เก่�ยวข้้องหากเกิดการลัะเมิดข้้อมูลั ซ่ิ�งบ่ัอน้
ที่ำาลัายคัวามศักดิ�สิที่ธีิ�ข้องกฎหมายน่้�  โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ใน้กรณ่ท่ี่�เกิดอุบััติการณ์รา้ยแรงเก่�ยวกับัข้้อมูลั
ดังท่ี่�จัะกล่ัาวถ่งด้าน้ล่ัาง

ห็ลักการเจ็ดประการในพระราช้บัญญัติัค้้มูครองข้้อมููลสิ่วนบ้คคล 2010 ข้องมูาเลเซีีย

1 ข�อม้ลสว่นบุคคลควรเพย่งพอ มค่วามเก่�ยวข�อง และไมม่ากเกินไป การประมวลผู้ลข�อม้ลดังกล่าวต�องได�รบัความยนิยอม 
และเป็นไปเพื�อวตัถิปุระสงค์ท่์�ชอบด�วยกฎหมายเท่์านั�น

2 ต�องมก่ารระบุรายละเอ่ยดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื�ออธบิายสาเหตขุองการประมวลผู้ล การเก็บรวบรวม หรอืการเปิดเผู้ยข�อม้ล

3 การเปิดเผู้ยข�อม้ลจัะต�องเป็นไปตามวตัถิปุระสงค์ท่์�ระบุไว�และต�องได�รบัความยนิยอมหรอืมก่ารแจั�งให�ท์ราบล่วงหน�า

4 ข�อม้ลสว่นบุคคลต�องได�รบัการคุ�มครองจัากการใช�ในท์างท่์�ผู้ิด การสญ้หาย การเข�าถ่ิงโดยไมไ่ด�รบัอนุญาต และการท์ำาลาย

5 ไมค่วรเก็บรกัษาข�อม้ลสว่นบุคคลไว�นานเกินความจัำาเป็น

6 ข�อม้ลสว่นบุคคลควรถิก้ต�อง เป็นปัจัจุับนั และตรวจัสอบได�

7 ควรให�สทิ์ธิ�ในการเข�าถ่ิงข�อม้ลสว่นบุคคล

ท่ีมูา: www.pdp.gov.my/jpdpv2/akta-709/personal-data-protection-act-2010 
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การปัรก่ษาหารอ่กับัผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยเผยให้เห็น้ว่า แม้ภูาคัอุตสาหกรรมท่ี่�ม่คัวามพื่รอ้มมากกว่าอย่าง
เช้่น้ การธีน้าคัาร/การเงนิ้ แลัะหน่้วยงาน้ด้าน้การดูแลัสุข้ภูาพื่ข้องเอกช้น้ จัะม่คัวามรูเ้ก่�ยวกับั PDPA มาก 
แต่ MSME หลัายรายใน้มาเลัเซ่ิยยังคังไม่ใส่ใจัใน้แน้วปัฏิิบััติท่ี่�ด่สำาหรบััการคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวหรอ่
ข้้อมูลั การเสรมิคัวามแข้็งแกรง่ให้กับัการป้ัองกัน้ที่างไซิเบัอร์
หร่อการใช้้มาตรฐาน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลันั้�น้ไม่ใช้่สิ�งสำาคััญ
สูงสุดเสมอไปัสำาหรบััผู้ปัระกอบัการท่ี่�เข้้าสู่วงการ MSME ท่ี่�
ต้องการลัดรายจ่ัายแลัะอยากม่ส่วน้แบั่งที่างการตลัาด

น้อกจัากน่้�  ด้วยเหตุผลัด้าน้ต้น้ทุี่น้ คัวามง่าย แลัะคัวาม
รวดเรว็ MSME จ่ังพื่่�งพื่าช้่องที่างท่ี่�ไม่เป็ัน้ที่างการเป็ัน้อย่าง
มากใน้การดำาเนิ้น้แลัะข้ยายธุีรกิจัข้องตน้ จัากการสำารวจั
ใน้ปีั 2018 พื่บัวา่ผู้ปัระกอบัการ SME ส่วน้ใหญ่ (71%) ใช้้
แพื่ลัตฟิอรม์โซิเช้่ยลัม่เด่ย เช้่น้ Facebook, Instagram 
แลัะ WhatsApp เพื่่�อการส่�อสารแลัะการตลัาด60 การสำารวจั
ท่ี่�คัล้ัายกัน้ใน้ปีั 2019 พื่บัวา่ตัวเลัข้ดังกล่ัาวเพื่ิ�มข่้�น้เป็ัน้ 77% 
โดยผู้ปัระกอบัการเหล่ัาน่้�ช้อบัใช้้ Facebook 78.3%, WhatsApp 61.5% แลัะ Instagram 54.3% ใน้การ
ดำาเนิ้น้ธุีรกิจัออน้ไลัน์้61 เร่�องท่ี่�ไม่ด่ ค่ัอ บัางคัรั�งเจ้ัาข้องหรอ่ตัวแที่น้ธุีรกิจัช้ักช้วน้ผู้ม่โอกาสเป็ัน้ลูักค้ัาหรอ่
เพื่ิ�มหมายเลัข้โที่รศัพื่ท์ี่ใน้กลุ่ัมแช้ที่ข้อง WhatsApp เพ่ื่�อกระจัายโฆษณาให้บุัคัคัลัเหล่ัานั้�น้โดยไม่แจ้ังให้
ที่ราบัล่ัวงหน้้าหรอ่ข้อคัวามยิน้ยอม

สิ�งท่ี่�น่้ากังวลัไม่แพื่้กัน้ก็ค่ัอการท่ี่�ใน้ปััจัจุับััน้ยังไม่ม่การบัังคัับัใช้้ PDPA กับัรฐับัาลักลัางแลัะรฐับัาลัข้องรฐั 
กิจัการส่วน้ตัว กิจัการข้องคัรอบัคัรวั แลัะกิจัการข้องคัรวัเรอ่น้ ข้้อมูลัท่ี่�ปัระมวลัผลัน้อกปัระเที่ศมาเลัเซ่ิย 
ธุีรกรรมท่ี่�ไม่ใช้่เช้ิงพื่าณิช้ย์ หรอ่หน่้วยงาน้รายงาน้คัวามน่้าเช้่�อถ่อที่างการเงนิ้62 ข้้อยกเวน้้เหล่ัาน่้�เป็ัน้ข้้อโต้
แย้ง ดังท่ี่�อธีบิัายด้าน้ล่ัาง

ใน้ระดับัน้าน้าช้าติ มาเลัเซ่ิยเข้้ารว่มใน้คัวามเป็ัน้หุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัใน้ภููมิภูาคัแปัซิิฟิิก (TPP) ก่อน้ 
จัากนั้�น้จ่ังลังน้ามใน้คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพื่่�น้แปัซิิฟิิก 
(CPTPP) ใน้ปีั 2018 ซ่ิ�งแสดงให้เห็น้ถ่งการเปิัดรบััอย่างต่อเน่้�องใน้ด้าน้การค้ัาเสรแ่ลัะระบับัการกำากับัดูแลั
ท่ี่�เอ่�อต่อการค้ัาเสร ่แม้วา่ผู้บัรหิารข้้อตกลังกำาลัังปัระเมิน้การให้สัตยาบััน้ใน้ CPTPP ข้องรฐับัาลัมาเลัเซ่ิย
อยู่ แต่รฐับัาลัได้ให้คัำามั�น้ท่ี่�จัะเสรมิคัวามแข้็งแกรง่ข้องกลัไกการถ่ายโอน้ข้้อมูลัข้้ามแดน้แลัะอำาน้วยคัวาม
สะดวกใน้การไหลัข้องข้้อมูลัอย่างราบัร่�น้ตามท่ี่�ระบุัไวใ้น้แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint อัน้ท่ี่�จัรงิ เอกสารดัง
กล่ัาวมุ่งเป้ัาไปัท่ี่�ข้้อตกลังที่างการค้ัาใหม่ทัี่�งหมดท่ี่�มาเลัเซ่ิยเข้้ารว่ม เพ่ื่�อท่ี่�จัะรวมองค์ัปัระกอบัด้าน้การ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัข้้ามแดน้ไวใ้น้ท่ี่�เด่ยวให้ได้ภูายใน้ปีั 2025 แลัะเพื่่�อให้เป้ัาหมายน่้�บัรรลุัผลั จัำาเป็ัน้ต้องม่การ
แก้ไข้กฎหมายท้ี่องถิ�น้แลัะ PDPA ด้วย แม้วา่ PDPA จัะไม่ห้ามการถ่ายโอน้ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัไปัยังต่าง
ปัระเที่ศ หากการถ่ายโอน้ดังกล่ัาวเป็ัน้ไปัตามเง่�อน้ไข้บัางปัระการ แต่หน่้วยงาน้คุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั 
(Personal Data Protection Department, PDPD) ม่คัวามกังวลัเก่�ยวกับัคัวามเส่�ยงข้องการลัะเมิดท่ี่�
อาจัเกิดข้่�น้ใน้ระหวา่งการถ่ายโอน้ ใน้การที่บัที่วน้ PDPA ใน้ปีั 2020 คัณะกรรมาธีกิารได้ข้อคัวามคิัดเห็น้
จัากปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัการกำาหน้ดแน้วที่างสำาหรบััใช้้ใน้การถ่ายโอน้ข้้อมูลัข้้ามแดน้อย่างปัลัอดภัูยแลัะ
รดักุม63

รฐับัาลัย่น้ยัน้การสนั้บัสนุ้น้คัวามพื่ยายามระดับัภููมิภูาคัใน้การอำาน้วยคัวามสะดวกใน้การไหลัข้องข้้อมูลั
ข้้ามแดน้ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง กรอบัการที่ำางาน้ข้องอาเซ่ิยน้วา่ด้วยการกำากับัดูแลัข้้อมูลัดิจิัทัี่ลั (ASEAN 
Framework on Digital Data Governance) สภูาคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องอาเซ่ิยน้ 
(ASEAN Data Protection and Privacy Forum) แลัะข้้อสัญญาต้น้แบับัอาเซ่ิยน้ (ASEAN Model 
Contractual Clauses)64

การปัรกึษาหารอืกับผิู้มีส่วันได้ัส่วันเสียเผิย
ให้เห็นวั่า ภาคอุตสาหกรรมทีี่�มีควัามพัรอ้ม
มากกวั่าอย่างเชีน่ การธนาคาร/การเงิน 
และหน่วัยงานด้ัานการดัูแลสุข้ภาพัข้อง
เอกชีน มีควัามรูเ้กี�ยวักับ PDPA มาก แต่ 
MSME หลายรายในมาเลเซึ่ยียังคงไม่ใส่ใจั
ในแนวัปัฏิิบัติทีี่�ดีัสำาหรบัการคุ้มครองควัาม
เปั็นส่วันตัวัหรอืข้้อมูล
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ข้อัมู่ลสิำ�หรบันโย่บ�ย่สิ�ธิ�รณะ

แรงผลัักดัน้ปัระการแรกข้องแผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ค่ัอ การปัรบััปัรุงภูาคัรฐัให้ทัี่น้สมัยโดยใช้้
ข้้อมูลัแลัะเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั คัวามพื่ยายามน่้� ไม่ใช้่เร่�องใหม่ แต่เป็ัน้การปัรบััปัรุงแผน้เดิมแลัะแผน้ท่ี่�ม่
อยู่แล้ัวจัำาน้วน้มากเพื่่�อให้บัรรลุัเป้ัาหมายเด่ยวกัน้ ใน้คัวามเป็ัน้จัรงิ ย้อน้กลัับัไปัใน้ปีั 1999 ม่การจััดตั�ง
คัณะกรรมการพื่จัน้านุ้กรมข้้อมูลัภูาคัรฐั (Public Sector Data Dictionary Committee) เพื่่�อจััดที่ำา
พื่จัน้านุ้กรมท่ี่�ม่ทัี่�งข้้อมูลัทัี่�วไปัแลัะข้้อมูลัการใช้้งาน้เฉีพื่าะสำาหรบััใช้้ทัี่�วทัี่�งรฐับัาลั พื่จัน้านุ้กรมพื่ยายาม
สรา้งมาตรฐาน้ให้หน่้วยงาน้ทุี่กแห่งน้ำาไปัใช้้ด้วยการกำาหน้ดแน้วที่างเก่�ยวกับัองค์ัปัระกอบั โคัรงสรา้ง แลัะ
รหัสข้องข้้อมูลัท่ี่�คัวรเก็บับััน้ท่ี่ก

ใน้ปีั 2011 หน่้วยงาน้เพื่่�อการปัรบััปัรุงคัวามทัี่น้สมัยข้องการบัรหิารแลัะการวางแผน้การจััดการข้อง
มาเลัเซ่ิย (Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit, 
MAMPU) ได้ดำาเนิ้น้โคัรงการศูน้ย์ข้้อมูลัภูาคัรฐั (Public Sector Data Center) ซ่ิ�งให้บัรกิารศูน้ย์ข้้อมูลั
สำาหรบััการดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) แบับัรวมศูน้ย์ทัี่�วทัี่�งรฐับัาลั ใน้ปีั 
2014 ม่การเปิัดตัวพื่อรทั์ี่ลัข้้อมูลัเปิัดข้องภูาคัรฐั (Public Sector Open Data Portal) ซ่ิ�งเป็ัน้ศูน้ย์
บัรกิารแบับัคัรบัวงจัรสำาหรบััปัระช้าช้น้ท่ี่�ต้องการค้ัน้หาแลัะดาวน์้โหลัดชุ้ดข้้อมูลัเปิัดข้องรฐั ท่ี่�น่้� ม่ชุ้ดข้้อมูลั
มากกวา่ 12,000 ชุ้ดเก่�ยวกับัการเล่ัอกตั�ง การค้ัาระหวา่งปัระเที่ศ อาช้ญากรรม การศ่กษา แลัะสิ�งแวดล้ัอม 
ซ่ิ�งกระที่รวงแลัะหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัเก่อบั 400 แห่งเป็ัน้ผู้จััดหาข้้อมูลัเหล่ัาน่้�  กระที่รวงสาธีารณสุข้ยังให้
ข้้อมูลัอย่างเป็ัน้ที่างการเก่�ยวกับัโคัวดิ-19 ใน้มาเลัเซ่ิยบัน้แพื่ลัตฟิอรม์เปิัดออน้ไลัน์้อ่กด้วย ม่ข้้อมูลัอัปัเดต
รายวนั้แลัะข้้อมูลัแบับัคังท่ี่� (static data) เก่�ยวกับัจัำาน้วน้ผู้ติดเช้่�อ การตรวจัหาเช้่�อ การติดตามผู้สัมผัส
เช้่�อ การฉ่ีดวคััซ่ิน้ แลัะจัำาน้วน้ผู้เส่ยช้่วติ ทัี่�งหมดน่้�พื่รอ้มสำาหรบััน้ำาไปัวเิคัราะห์

แม้จัะม่โคัรงการรเิริ�มอย่างต่อเน่้� อง แต่อัตราการใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ภูาคัรฐัยังคังตำ�า เน่้� องจัากไม่ม่
การเปัล่ั�ยน้แปัลังทัี่ศน้คัติข้องระบับัราช้การคัวบัคู่ัไปัด้วย ตามท่ี่�แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ยอมรบััวา่ “ม่
คัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ใน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังวัฒน้ธีรรมข้องข้้าราช้การพื่ลัเรอ่น้แลัะส่งเสรมิให้พื่วกเข้าเปิัด
รบััแน้วคิัดใน้การดำาเนิ้น้งาน้โดยเล่ัอกใช้้ช้่องที่างดิจิัทัี่ลัเป็ัน้อัน้ดับัแรก”65 การปัรก่ษาหารอ่กับัผู้ให้ข้้อมูลั
เผยให้เห็น้วา่ม่การเล่ัอกท่ี่�จัะที่ำางาน้แบับัแอน้ะล็ัอกหรอ่ใช้้กระดาษใน้การที่ำางาน้อย่างต่อเน่้�อง รวมถ่งการ
ข้าดแคัลัน้ผู้ม่คัวามสามารถด้าน้การวเิคัราะห์ข้้อมูลัใน้รฐับัาลั ซ่ิ�งเป็ัน้อุปัสรรคัต่อการบัรหิารรฐักิจัด้วยการ
ใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ปััจัจุับััน้ แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint แสดงถ่งคัวามพื่ยายามท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีภิูาพื่มากข่้�น้
ท่ี่�จัะเปัล่ั�ยน้แปัลังระบับัการที่ำางาน้ข้องรฐัโดยใช้้ข้้อมูลัใน้การให้บัรกิารสาธีารณะ

กรณีีศึึกษา
MYLAKE: คลังข้้อมููลสิำาห็รับท้ะเลสิาบ 

ในปี 2012 สภิานำ�าแหง่ประเท์ศมาเลเซีย่ (Malaysian National Water Council) ได�จััด
ท์ำาคลังข�อม้ลท่์�เรย่กว่า MyLake สำาหรบัเก็บข�อม้ลของท์ะเลสาบในมาเลเซีย่ โครงการของ
สถิาบันวิจััยไฮดรอลิกแหง่ชาติของมาเลเซีย่ (National Hydraulic Research Institute 
of Malaysia, NAHRIM) เป็นคลังข�อม้ลท่์�ท์ำาหน�าท่์�เพื�อประโยชน์ของผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย
ของรฐับาลและชุมชนการวิจััยในมาเลเซีย่ โดยม่การจััดเก็บข�อม้ลท์างนิเวศวิท์ยา ข�อม้ลเชงิ
พื�นท่์�และเมท์าดาท์าของท์ะเลสาบ ตลอดจันระบบนิเวศและการจััดการท์ะเลสาบ ฐานข�อม้ล
ท์ำางานบนเซีริฟ์เวอรท่์์�อนุญาตให�หน่วยงานของรฐับาลกลาง รฐั และท์�องถิิ�นแบ่งปันข�อม้ล
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ขนาดใหญ่ระหว่างกันได� อย่างไรก็ตาม MyLake เวอรช์นัปัจัจุับันอนุญาตให�ฝ่่ายใดฝ่่าย
หน่�งอัปโหลดหรอืดาวน์โหลดข�อม้ล ณ เวลาใดเวลาหน่�งเท่์านั�น และการแบ่งปันข�อม้ลจัะ
ท์ำาในแบบไซีโลหรอืแบบแยกส่วน (สองฝ่่ายเอาข�อม้ลมารวมกันแบบหน่�งต่อหน่�งแท์นท่์�จัะ
แบ่งปันข�อม้ลนั�นกับชุมชนทั์�งหมดบนแพลตฟอรม์) ซี่�งท์ำาให�เกิดปัญหาในการแบ่งปันข�อม้ล 
เนื�องจัากบางหน่วยงานอาจัเส่�ยงต่อการถิ้กก่ดกันออกจัากระบบการท์ำางาน หากหน่วยงาน
ฝ่่ายนั�นไม่สามารถิเข�าถ่ิงฐานข�อม้ลท่์�หน่วยงานอ่กฝ่่ายหน่�งเป็นผู้้�อัปเดตล่าสุดได�

ผู้้�เช่�ยวชาญจัาก NAHRIM เสนอแนวท์างบ้รณาการข�อม้ลขนาดใหญ่เพื�อปรบัปรุง MyLake 
โดยเฉพาะเพื�อให� MyLake ท์ำาหน�าท่์�เป็น “ศ้นย์กลางการแลกเปล่�ยนข�อม้ลท่์�ม่อินเท์อรเ์ฟส
การเข�าถ่ิงข�อม้ลเพ่ยงท่์�เด่ยว” ซี่�งจัะชว่ยให�ท์ุกหน่วยงานสามารถิเข�าถ่ิงฐานข�อม้ลเด่ยวกันได�
ในเวลาเด่ยวกันและชว่ยป้องกันไม่ให�ข�อม้ลขัดแย�งกันด�วย เมื�อม่ข�อม้ลท่์�ถิ้กต�อง สอดคล�อง
กัน และเป็นปัจัจุับันมากข่�น MyLake จัะชว่ยให�ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยสามารถิวางแผู้นเชงิกล
ยุท์ธเ์ก่�ยวกับการจััดการท์รพัยากรนำ�าได�ด่ข่�น และเป็นต�นแบบสำาหรบัโครงการบ้รณาการ
ข�อม้ลขนาดใหญ่อื�นๆ ของรฐับาล

ศูน้ย์วเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่แห่งช้าติ (National Big Data Analytic Center, NBDAC) ก็อยู่ใน้ข้ั �น้
ตอน้การดำาเนิ้น้งาน้ด้วยเพื่่�อให้แน่้ใจัวา่ กระบัวน้การวางแผน้การบัรหิารแลัะการตัดสิน้ใจัจัะอยู่บัน้พ่ื่�น้ฐาน้
ข้องการวิเคัราะห์ข้้อมูลั ซ่ิ�งสอดคัล้ัองกับัโคัรงการรเิริ�มข้องรฐับัาลัดิจิัทัี่ลัโดยรวมข้องรฐับัาลัมาเลัเซ่ิย 
แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ระบุัอย่างช้ัดเจัน้วา่ คัวรใช้้ข้้อมูลัให้มากท่ี่�สุดเพ่ื่�อปัรบััปัรุงการวเิคัราะห์แลัะการ
พื่ัฒน้าน้โยบัายโดยอิงตามหลัักฐาน้ ภูายใน้ปีั 2025 50% ข้องข้้อมูลัจัะต้องอ่าน้ได้ด้วยคัอมพื่ิวเตอร ์พื่รอ้ม
ทัี่�งม่การเข้้าถ่งข้้อมูลัรวมตามเวลัาจัรงิโดยใช้้อิน้เที่อรเ์ฟิซิโปัรแกรมปัระยุกต์ (Application Program-
ming Interface, API) แบับัเปิัดท่ี่�กระที่รวงแลัะหน่้วยงาน้ท่ี่�เก่�ยวข้้องสรา้งข้่�น้66 

ผลัลััพื่ธีเ์ป้ัาหมายอย่างหน่้�งข้องแผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ค่ัอ การที่ำาให้มาเลัเซ่ิยอยู่ใน้อัน้ดับัท่ี่�สูงข้่�น้ข้อง
การจััดอัน้ดับัทัี่�วโลักด้าน้ข้้อมูลัเปิัด อย่างไรก็ตาม ม่ผู้เต่อน้ไวว้า่ แม้การจััดอัน้ดับัจัะเป็ัน้เคัร่�องย่น้ยัน้ถ่ง
คัวามค่ับัหน้้าแลัะเป็ัน้แรงจูังใจัใน้การปัรบััปัรุงคัวามพื่ยายามใน้บัางเร่�อง แต่ใน้ที่างกลัับักัน้ การจััดอัน้ดับั
เหล่ัาน่้�อาจัส่งผลัเส่ยต่อน้โยบัายแลัะการพื่ัฒน้าข้องรฐับัาลั เม่�อพิื่จัารณาจัากเกณฑ์มาตรฐาน้ วธิีก่าร แลัะ
การให้คัะแน้น้ท่ี่�ใช้้ใน้ปัระเด็น้ต่างๆ67 การย่น้ยัน้คัวามค่ับัหน้้าใดๆ ท่ี่�ที่ำาข้่�น้ใน้โคัรงการรเิริ�มข้้อมูลัเปิัดข้อง
มาเลัเซ่ิยด้วยการจััดอัน้ดับัทัี่�วโลัก จัะต้องได้รบััการตรวจัสอบัอย่างลัะเอ่ยดเก่�ยวกับัผลักระที่บัท่ี่�แท้ี่จัรงิ
ข้องการจััดอัน้ดับันั้�น้ๆ ท่ี่�ม่ต่อปัระสิที่ธีภิูาพื่ข้องการให้บัรกิารสาธีารณะ

ภูายใน้ปีั 2024 ช้าวมาเลัเซ่ิยแลัะผู้ม่ถิ�น้พื่ำานั้กถาวรจัะม่บััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ดิจิัทัี่ลั (National Digital 
Identity, NDID) เพื่ิ�มเติมจัากบััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ท่ี่�ใช้้ช้ิปัใน้ปััจัจุับััน้ ด้วยเที่คัโน้โลัย่ข้้อมูลัช้่วมิติ 
NDID จัะที่ำาหน้้าท่ี่�เป็ัน้รูปัแบับัหน่้�งข้องการระบุัตัวบุัคัคัลัแบับัดิจิัทัี่ลัแลัะการย่น้ยัน้ตัวตน้สำาหรบััการที่ำา
ธุีรกรรมออน้ไลัน์้ ใน้การข้อคัวามคิัดเห็น้จัากปัระช้าช้น้ใน้ปีั 2020 ท่ี่�ดำาเนิ้น้การโดยคัณะกรรมการการ
ส่�อสารแลัะมัลัติม่เด่ยแห่งมาเลัเซ่ิย (Communications and Multimedia Commission, MCMC) 
ใน้ฐาน้ะหน่้วยงาน้พัื่ฒน้าท่ี่�เป็ัน้ผู้น้ำาใน้กรอบัการที่ำางาน้ NDID ผู้เข้้ารว่มกวา่ 35,000 รายท่ี่�มาจัากบุัคัคัลั
ทัี่�วไปั หน่้วยงาน้ภูาคัรฐั แลัะองค์ักรเอกช้น้ ได้ระบุัอย่างช้ัดเจัน้วา่ คัวามกังวลัสามอัน้ดับัแรกเก่�ยวกับัการใช้ ้
NDID ได้แก่ คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลั คัวามปัลัอดภัูยข้องธุีรกรรม แลัะคัวามน่้าเช้่�อถ่อข้องแพื่ลัตฟิอรม์ 
ทัี่�งน่้�  ผู้เข้้ารว่ม 97% คิัดวา่โคัรงการน่้�จัะม่ปัระโยช้น์้ (60% โหวตวา่ “ม่ปัระโยช้น์้มาก” แลัะ 37% เล่ัอก 
“ม่ปัระโยช้น์้พื่อสมคัวร”) แลัะ 94% สน้ใจัท่ี่�จัะใช้้ NDID ใน้การที่ำาธุีรกรรมกับัทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้68 
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มาเลัเซ่ิยตั�งใจัจัะออกแบับัโคัรงการ NDID ให้ม่องค์ัปัระกอบัด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวาม
ปัลัอดภัูย อย่างไรก็ตาม เม่�อพิื่จัารณาจัากสถาน้การณ์จัรงิ ระบับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิยม่คัวาม
แข็้งแกรง่ไม่เพื่่ยงพื่อท่ี่�จัะบัังคัับัใช้้หลัักปัระกัน้เหล่ัานั้�น้

3. ความท�าทายและโอกี่าส
ใน้หมู่ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยม่คัวามคิัดเห็น้ท่ี่�ตรงกัน้ ค่ัอ แม้วา่มาเลัเซ่ิยจัะเป็ัน้ผู้น้ำาใน้ระดับัภููมิภูาคัเร่�องระบับั
การคุ้ัมคัรองข้้อมูลั แต่ก็จัำาเป็ัน้ต้องพัื่ฒน้ากฎหมายแลัะข้้อบัังคัับัข้องปัระเที่ศเพื่่�อให้สอดคัล้ัองกับัสภูาพื่
แวดล้ัอมที่างดิจิัทัี่ลัท่ี่�ซัิบัซ้ิอน้มากข้่�น้69 ช้่องโหว่ระหว่างข้่ดคัวามสามารถใน้การกำากับัดูแลัข้องมาเลัเซ่ิย
แลัะคัวามปัรารถน้าข้องปัระเที่ศอาจัเป็ัน้อุปัสรรคัต่อคัวามมุ่งหวงัท่ี่�จัะเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้การ
ดำาเนิ้น้งาน้อย่างสมบูัรณ์ โดยที่ำาลัายคัวามไวว้างใจัใน้ทัี่�งโลักออน้ไลัน์้แลัะออฟิไลัน์้

คัวามเป็ัน้จัรงิบัางปัระการท่ี่�เน้้น้ยำ�าถ่งคัวามเส่�ยงน่้�  ได้แก่ การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งใหญ่ท่ี่�ไม่ม่การลังโที่ษหรอ่
การไล่ัเบั่�ยอย่างสาสม ช้่องโหวท่่ี่�ม่อยู่ใน้ PDPA รวมทัี่�งการนั้บัรวมหรอ่การไม่นั้บัรวมชุ้มช้น้ท่ี่�เปัราะบัางไว้
ใน้การดำาเนิ้น้งาน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัแลัะการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องมาเลัเซ่ิย

ก�รละเม่ิดข้อัมู่ลและก�รข�ดก�รไล่เบ่้ย่

ใน้ปีั 2014 ม่การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งใหญ่ข้องโที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อ 46.2 ล้ัาน้เลัข้หมายท่ี่�จัดที่ะเบั่ยน้กับับัรษัิที่
โที่รคัมน้าคัมข้องมาเลัเซ่ิยหลัายแห่ง ส่งผลัให้เกิดการรั �วไหลัข้องข้้อมูลัรายลัะเอ่ยดลูักค้ัาแลัะข้้อมูลั
ซิิมการด์ รวมถ่งเลัข้ปัระจัำาตัวสากลัสำาหรบััผู้ใช้้บัรกิารโที่รศัพื่ท์ี่เคัล่ั�อน้ท่ี่� (International Mobile  
Subscriber Identity, IMEI) แลัะรหัสสากลัปัระจัำาอุปักรณ์เคัล่ั�อน้ท่ี่� (International Mobile  
Equipment Identity, IMSI) การรั �วไหลัข้องข้้อมูลัเพื่ิ�งถูกเปิัดเผยใน้สามปีัต่อมาเม่�อม่การปัระกาศข้าย
ข้้อมูลัดังกล่ัาวบัน้กระดาน้สน้ที่น้าออน้ไลัน์้ยอดนิ้ยมแห่งหน่้� ง น้อกจัากน่้�  ข้้อมูลัดังกล่ัาวยังรวมถ่งฐาน้
ข้้อมูลัเวช้ระเบั่ยน้ 3 ชุ้ดท่ี่�ม่ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องผู้ป่ัวยรวมกัน้กวา่ 80,000 คัน้70 

ใน้ปีั 2019 บัรษัิที่ส่�อแลัะบััน้เทิี่งรายใหญ่แห่งหน่้� งเด่อดรอ้น้จัากการลัะเมิดข้้อมูลัรายลัะเอ่ยดบัน้บััตร
ปัระจัำาตัวข้องสมาช้ิกท่ี่�ม่ทัี่�งข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะข้้อมูลัท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้ น่้� เป็ัน้การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งท่ี่�สอง
ใน้รอบั 18 เด่อน้ ซ่ิ�งคัรั �งแรกม่สมาช้ิกท่ี่�ถูกลัะเมิดข้้อมูลัถ่ง 60,000 คัน้ ข้้อมูลัจัากการลัะเมิดคัรั �งนั้�น้ถูก
ข้ายไปัใน้ราคัา 4,500 รงิกิต (ปัระมาณ 1,000 ดอลัลัารส์หรฐั) โดยม่ข้้อมูลัข้องสมาช้ิก 10,000 คัน้71 

ใน้ปีั 2021 ข้้อมูลัข้องช้าวมาเลัเซ่ิยจัำาน้วน้ส่�ล้ัาน้คัน้ท่ี่�จััดกลุ่ัมตามปีัเกิดตั�งแต่ปีั 1979 ถ่ง 1998 ถูกข้โมย
ไปัจัากกรมที่ะเบั่ยน้แห่งช้าติ (National Registration Department, NRD) ผ่าน้ที่างเวบ็ัไซิต์ข้องกรม
สรรพื่ากร (Inland Revenue Board, IRB) แลัะถูกปัระกาศข้ายใน้ราคัา 0.2 บัิตคัอยน์้72 รฐัมน้ตรว่า่การ
กระที่รวงมหาดไที่ยซ่ิ�งกำากับัดูแลัทัี่�ง NRD แลัะ IRB ปัฏิิเสธีการรั �วไหลัข้องข้้อมูลัจัากหน่้วยงาน้ข้องตน้ 
อย่างไรก็ตาม IRB แลัะหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัอ่�น้ๆ เป็ัน้ผู้ใช้้แพื่ลัตฟิอรม์รว่ม myIDENTITY หรอ่ API ท่ี่�ม่การ
แบั่งปััน้ข้้อมูลัจัาก NRD 
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ใน้เด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2022 พื่อรทั์ี่ลัเที่คัโน้โลัย่ใน้ท้ี่องถิ�น้แห่งหน่้� งแจ้ังว่า ผู้กระที่ำาคัวามผิดคัน้เด่ยวกัน้
ท่ี่�ถูกกล่ัาวหาว่าอยู่เบั่�องหลัังการรั�วไหลัข้องข้้อมูลัข้อง NRD ได้ปัระกาศข้ายข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้อง
ช้าวมาเลัเซ่ิยอ่ก 22.5 ล้ัาน้คัน้ ซ่ิ�งคัรั �งน่้� เป็ัน้บุัคัคัลัท่ี่�เกิดใน้ปีั 1940 ถ่ง 2004 ฐาน้ข้้อมูลัน่้� ม่ข้น้าดใหญ่ถ่ง 
160GB แลัะม่ข้้อมูลัอย่างเช้่น้ ช้่�อแลัะน้ามสกุลั หมายเลัข้บััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ ท่ี่�อยู่ แลัะรูปัถ่าย ถูก
เสน้อข้ายใน้ราคัา 10,000 ดอลัลัารส์หรฐัโดยข้อให้ช้ำาระด้วยบัิตคัอยน์้ ผู้ข้ายอ้างวา่ได้ข้้อมูลัเหล่ัาน่้�มาจัาก
พื่อรทั์ี่ลั myIDENTITY เหม่อน้คัรั�งท่ี่�แล้ัว แลัะยังโพื่สต์ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องรฐัมน้ตรว่่าการกระที่รวง
มหาดไที่ย Hamzah Zainudin เพื่่�อส่งเสรมิการข้ายด้วย น่้�เป็ัน้อ่กคัรั �งท่ี่�รฐัมน้ตรป่ัฏิิเสธีวา่ม่การลัะเมิด
ข้้อมูลัใน้ฐาน้ข้้อมูลัข้อง NRD แลัะแม้วา่รฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวงกลัาโหมจัะรบััที่ราบัข้้อกังวลัข้องหลัาย
ฝ่่ายเก่�ยวกับัรายงาน้น่้�  แต่ก็ย่น้ยัน้วา่การรั �วไหลัข้องข้้อมูลัดังกล่ัาวจัะไม่เป็ัน้ภัูยต่อคัวามมั�น้คังข้องช้าติ 

ช้่องโหว่ข้อง API ปัรากฏิให้เห็น้อ่กคัรั้งเม่่อไม่น้าน้มาน้่้ เม่่อผู้ใช้้ MySejahtera ซิ่่งเปั็น้แอปัพื่ลัิเคัช้ัน้
สำาหรับัการติดตามผู้สัมผัสเช้่้อโคัวิด-19 ข้องมาเลัเซิ่ย ร้องเร่ยน้ว่าได้รับัข้้อคัวามไม่พื่่งปัระสงคั์แลัะ
แม้แต่ข้้อคัวามกลัั่น้แกลั้ง ซิ่่งที่ำาให้พื่วกเข้ายิ่งสงสัยใน้ระบับัหร่อการลัะเมิดข้้อมูลัมากข้่้น้ไปัอ่ก กระที่รวง
สาธีารณสุข้ย่น้ยัน้ต่อสาธีารณช้น้ว่าฐาน้ข้้อมูลั MySejahtera ไม่ม่การรั่วไหลั แต่ม่การใช้้ API ไปัใน้ที่าง
ที่่่ผิด73 

แน้่น้อน้ว่าอาจัม่การฟิ้องร้องหากม่การลัะเมิดข้้อมูลัดังกลั่าวจัริง อย่างไรก็ตาม คัวามเส่ยหายที่่่เกิดจัาก
การรั่วไหลัข้องข้้อมูลัส่วน้บัุคัคัลัอาจัเกิดข้่้น้ไปัแลั้ว แลัะผลัข้องการดำาเน้ิน้คัด่ที่างกฎหมายดังกลั่าวอาจั
ไม่สมเหตุสมผลักับัคัวามเส่ยหายที่่่เกิดข้่้น้หร่อไม่ได้ให้การช้ดใช้้ที่่่เพื่่ยงพื่อแก่ผู้เส่ยหายเสมอไปั ใน้กรณ่
ข้องการลัะเมิดข้้อมูลัข้องบัริษัที่โที่รคัมน้าคัมใน้ปั่ 2014 ข้้างต้น้ ได้ม่การฟิ้องร้องคัณะกรรมการการ
ส่่อสารแลัะมัลัติม่เด่ยแห่งมาเลัเซิ่ย (Communications and Multimedia Commission) แลัะบัริษัที่
เอกช้น้แห่งหน้่่ง คัด่น้่้ตัดสิน้แลั้ว แต่ไม่ม่การเปัิดเผยเง่่อน้ไข้การระงับัข้องคัด่ แม้ว่าอุบััติการณ์ดังกลั่าวจัะ
เปั็น้การรั่วไหลัข้องข้้อมูลัคัรั้งใหญ่ที่่่สุดคัรั้งหน้่่งข้องมาเลัเซิ่ยก็ตาม74 

ชีอ่ังโหว่ใน PDPA 2010

กรณ่ทัี่�งหมดน่้� เก่�ยวข้้องกับัทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ แลัะการตั�งคัำาถามเก่�ยวกับัการเปิัดตัว NDID 
เป็ัน้การตอกยำ�าถ่งข้้อบักพื่รอ่งใน้ปััจัจุับััน้ข้อง PDPA ไม่ม่การบัังคัับัใช้้ PDPA ฉีบัับัปััจัจุับััน้กับัรฐับัาลั
กลัางแลัะรฐับัาลัข้องรฐัต่างๆ น่้� เป็ัน้คัวามผิดปักติท่ี่�อาจัถูกที่ำาให้สมเหตุสมผลัตั�งแต่แรก แต่เริ�มท่ี่�จัะ
แก้ต่างยากข่้�น้เร่�อยๆ หากรฐับัาลัม่บัที่บัาที่มากเกิน้ไปัแลัะเพื่ิ�มข้่�น้เร่�อยๆ ใน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัส่วน้
บุัคัคัลัด้วยเหตุผลัหลัายปัระการ น้อกจัากน่้�  PDPA ยังบัังคัับัใช้้กับักิจักรรมเช้ิงพื่าณิช้ย์เท่ี่านั้�น้ด้วย ดังนั้�น้ 
อัน้ตรายใดๆ ท่ี่�เกิดข้่�น้จัากข้้อมูลัท่ี่�แบ่ังปััน้ใน้ธุีรกรรมท่ี่�ไม่ใช้่เช้ิงพื่าณิช้ย์หรอ่กับัหน่้วยงาน้รายงาน้คัวามน่้า
เช้่�อถ่อที่างการเงนิ้ (ซ่ิ�งไม่อยู่ใน้ข้อบัเข้ตข้อง PDPA) อาจับ่ัอน้ที่ำาลัายมาตรการป้ัองกัน้ตามวตัถุปัระสงค์ั
ข้องกฎหมายได้ การรอใช้้งาน้จัรงิข้อง NDID ก็ม่ข้้อกังวลัน่้�เช้่น้กัน้ เพื่ราะอาจัม่การข้ยายข้อบัเข้ตการใช้้
งาน้ข้อง MySejahtera ให้คัรอบัคัลุัมเกิน้กวา่แค่ัเร่�องโคัวดิ-19

วตัถุปัระสงค์ัแลัะข้อบัเข้ตข้อง NDID ต้องการให้ทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ใช้้ NDID เพ่ื่�อตรวจัสอบัแลัะ
ย่น้ยัน้ตัวตน้ใน้การที่ำาธุีรกรรมออน้ไลัน์้ PDPA จัะไม่คัรอบัคัลุัมกรณ่ท่ี่�ม่การใช้้ NDID ใน้กิจักรรมท่ี่�ไม่ใช้่
เช้ิงพื่าณิช้ย์ ยกตัวอย่างเช้่น้ การส่งต่อคัวามรบััผิดช้อบัต่อสังคัมข้ององค์ักรหรอ่การจััดหาเงนิ้สนั้บัสนุ้น้ 
แม้วา่การดำาเนิ้น้การเหล่ัาน่้�จัะต้องม่การปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องผู้คัน้ก็ตาม น้อกจัากน่้�  การเช้่�อม
โยงฐาน้ข้้อมูลัต่างๆ ข้อง NDID ท่ี่�ม่ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัท่ี่�จัะแบ่ังปััน้ระหวา่งหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้
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จัะที่ำาให้การบัังคัับัใช้้แลัะข้อบัเข้ตการคุ้ัมคัรองข้อง PDPA ไม่ช้ัดเจัน้ น้อกจัากน่้�  การท่ี่� PDPA ไม่บัังคัับัให้
ต้องแจ้ังหน่้วยงาน้ท่ี่�เก่�ยวข้้องหากเกิดการลัะเมิดข้้อมูลัยังที่ำาให้เกิดการตั�งคัำาถามข้้อสำาคััญเก่�ยวกับัผลักระ
ที่บัท่ี่�ตามมาข้องช้่องโหวใ่น้ฐาน้ข้้อมูลัท่ี่�เช้่�อมต่อกัน้เหล่ัาน่้�ด้วย75 

แอปั MySejahtera ข้องมาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งพัื่ฒน้าข้่�น้เพื่่�อรบััม่อกับัโคัวิด-19 ม่ผู้ใช้้ลังที่ะเบั่ยน้ 38 ล้ัาน้คัน้ 
แลัะฐาน้ข้้อมูลัข้องแอปัน่้� เป็ัน้หน่้� งใน้ฐาน้ข้้อมูลัท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดใน้โลัก จัากคัำากล่ัาวข้้างต้น้ข้อง Khairy 
Jamaluddin รฐัมน้ตรว่่าการกระที่รวงสาธีารณสุข้ ว่ากระที่รวงอาจัข้ยายข้อบัเข้ตการใช้้งาน้ข้อง
แอปัเพื่่�อจััดเก็บัข้้อมูลัเวช้ระเบั่ยน้ข้องผู้ป่ัวยตามท่ี่�สมาคัมแพื่ที่ย์มาเลัเซ่ิย (Malaysian Medical 
Association) เสน้อนั้�น้ ปัระเด็น้เร่�องการแก้ไข้ PDPA ให้คัรอบัคัลุัมการบัังคัับัใช้้กับัรฐับัาลัด้วยนั้�น้จ่ังม่
คัวามกดดัน้มากข้่�น้

PDPD เองก็ตระหนั้กด่ถ่งช้่องโหวเ่หล่ัาน่้�  Gobind Singh Deo รฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวงการส่�อสารแลัะ
มัลัติม่เด่ยใน้ข้ณะนั้�น้สั�งการให้ PDPD ดำาเนิ้น้การการข้อคัวามคิัดเห็น้จัากปัระช้าช้น้ใน้ปีั 2020 เพื่่�อเสรมิ
คัวามแข้็งแกรง่ให้กับัการบัังคัับัใช้้แลัะการดำาเนิ้น้การตาม PDPA ใน้แง่ข้อง “กรณ่การลัะเมิดข้้อมูลัท่ี่�
เพื่ิ�มข่้�น้เร่�อยๆ แลัะเก่�ยวข้้องกับัข้้อมูลัผู้ใช้้หลัายปัระเภูที่จัากภูาคัส่วน้ต่างๆ”76 น้อกจัากน่้�ยังม่การยอมรบัั
ด้วยวา่รฐับัาลัจัำาเป็ัน้ต้องตรวจัสอบัให้แน่้ใจัวา่ PDPA นั้�น้สอดคัล้ัองกับัการพื่ัฒน้าการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้
บุัคัคัลัอ่�น้ๆ ใน้ระดับัภููมิภูาคั รวมถ่งใน้สหภูาพื่ยุโรปั เพื่่�อส่งเสรมิการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะเศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลั เอกสารจัากการปัรก่ษาหารอ่ข้อง PDPD แสดงตารางข้้อคัวรพื่ิจัารณา 22 ปัระการเก่�ยวกับัปัระเด็น้
ต่างๆ ตั�งแต่สิที่ธีิ�ใน้ข้อเคัล่ั�อน้ย้ายข้้อมูลัแลัะการถ่ายโอน้ข้้อมูลั ไปัจัน้ถ่งการบัังคัับัใช้้ PDPA กับัรฐับัาลัท่ี่�
ออกแบับัโดยคัำาน่้งถ่งคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวตั�งแต่แรก แลัะการบัังคัับัให้ต้องแจ้ังเต่อน้หน่้วยงาน้ท่ี่�เก่�ยวข้้อง
เม่�อม่การลัะเมิดข้้อมูลั ม่การจััดการปัระชุ้มเช้ิงปัฏิิบััติการรว่มกับัผู้เช้่�ยวช้าญใน้อุตสาหกรรม นั้กวชิ้าการ 
แลัะผู้ม่ส่วน้เก่�ยวข้้องจัากภูาคัรฐั แม้วา่จัะไม่ม่การเคัล่ั�อน้ไหวอย่างช้ัดแจ้ังตั�งแต่ข้ั �น้ตอน้ข้องการปัรก่ษา
หารอ่น่้�  แต่คัาดว่าการที่บัที่วน้ PDPA จัะแล้ัวเสรจ็ัภูายใน้ปีั 2025 ตามท่ี่�กำาหน้ดไว้ใน้แผน้ปัฏิิบััติการ 
Blueprint77 

หากการสำารวจัเก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัข้อง IPSOS ใน้ปีั 2019 แสดงถ่งมาตรการใดๆ ช้าว
มาเลัเซ่ิยจัะยิน้ด่ปัฏิิบััติตาม PDPA ท่ี่�เข้้มงวดมากข้่�น้ แม้วา่ผู้เข้้ารว่มการสำารวจัจัะเช้่�อถ่อใน้การใช้้ข้้อมูลั
ส่วน้บุัคัคัลัข้องบัรษัิที่ต่างๆ แลัะข้องรฐับัาลั (48%) มากกวา่ค่ัาเฉีล่ั�ยทัี่�วโลัก (36%) ก็ตาม ช้าวมาเลัเซ่ิย
สองใน้สาม (66%) ท่ี่�เข้้ารว่มการสำารวจัรูส่้กวา่มาตรการสรา้งคัวามมั�น้ใจัให้ผู้บัรโิภูคัเก่�ยวกับัการแบ่ังปััน้
ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลันั้�น้ใช้้ได้ผลั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเม่�อม่คัวามเข้้าใจัอย่างถ่องแท้ี่ถ่งคัวามเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้อง 
แลัะเม่�อสิน้ค้ัา/บัรกิารตอบัสน้องคัวามต้องการข้องผู้บัรโิภูคั78 

ก�รนับรวม่ทัุกคิน

เพ่ื่�อสรา้งคัวามน่้าเช้่�อถ่อ แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint กำาหน้ดหลัักการสำาคััญด้าน้หน่้�งข้่�น้มาโดยเฉีพื่าะ 
(Thrust 5) เพื่่�อสรา้ง “สังคัมดิจิัทัี่ลัท่ี่�คัรอบัคัลุัม” หน่้�งใน้กลัยุที่ธีท่์ี่�ระบุัไวเ้พ่ื่�อให้บัรรลุัเป้ัาหมายน่้�  ค่ัอ การ
สรา้งฐาน้ข้้อมูลัแบับัรวมศูน้ย์เก่�ยวกับักลุ่ัมเปัราะบัาง เพ่ื่�อวดัระดับัการนั้บัรวมหรอ่การไม่นั้บัรวมที่างดิจิัทัี่ลั
ใน้ปัระเที่ศแลัะเพื่่�อแก้ไข้ปััญหาคัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างดิจิัทัี่ลั แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint เรย่กกลุ่ัมเปัราะบัาง
วา่ B40 (หรอ่กลุ่ัมผู้ม่รายได้ตำ�าสุด 40%) ผู้หญิง แลัะผู้พื่ิการ
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โดยม่แน้วคิัดค่ัอการให้โอกาสใน้การเป็ัน้ผู้ปัระกอบัการดิจิัทัี่ลัแก่กลุ่ัมปัระช้าช้น้เหล่ัาน่้�  เพ่ื่�อยกระดับัสถาน้ะ
ที่างเศรษฐกิจัแลัะสังคัมข้องพื่วกเข้าแลัะที่ำาให้พื่วกเข้าหาเล่ั�ยงช้่พื่ได้อย่างม่ศักดิ�ศร ่ เป้ัาหมายข้องแผน้
ปัฏิิบััติการ Blueprint ค่ัอการรวม MSME 875,000 รายไวใ้น้การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ภูายใน้ปีั 2025 
ตอน้น่้�ม่ MSME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องเพื่่ยงหน่้�งใน้ห้าข้อง MSME ทัี่�งหมด แลัะจัากตัวเลัข้น่้�  97% อยู่ใน้
อุตสาหกรรมภูาคับัรกิาร79 

ใน้ปีั 2017 จัำาน้วน้ผู้พิื่การทัี่�งหมดท่ี่�ข้่�น้ที่ะเบั่ยน้กับักรมสวัสดิการสังคัม (Department of Social 
Welfare) ม่จัำาน้วน้น้้อยกวา่ห้าแสน้คัน้ กวา่หน่้�งใน้สามเล็ักน้้อย (35.2%) เป็ัน้ผู้พิื่การที่างรา่งกาย แลัะม่
ผู้ท่ี่�ระบุัวา่ม่คัวามพิื่การที่างการเรย่น้รูแ้ลัะคัวามบักพื่รอ่งที่างการมองเห็น้คิัดเป็ัน้ 34.8% แลัะ 8.9% ข้อง
จัำาน้วน้ผู้พื่ิการทัี่�งหมดตามลัำาดับั80

แม้วา่แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ไม่ได้ลังรายลัะเอ่ยดเก่�ยวกับัปัระเภูที่ข้องโอกาสใน้การได้รบััการฝึ่กอบัรม
หรอ่การให้คัำาปัรก่ษาท่ี่�จัะม่ให้กับักลุ่ัมเปัราะบัางเหล่ัาน่้�  แต่ PDPD แลัะคัณะกรรมาธีิการคุ้ัมคัรองข้้อมูลั
ส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data Protection Commissioner) ก็เดิน้ที่างไปัยังท่ี่�ต่างๆ เพื่่�อปัระช้าสัมพื่ัน้ธี์
เก่�ยวกับัเร่�องน่้� อย่างจัริงจัังแลัะจััดการฝึ่กอบัรมเก่�ยวกับับัที่บััญญัติข้อง PDPA ให้กับัรัฐต่างๆ ไปั
ท่ี่ลัะรฐั การลังทุี่น้ที่รพัื่ยากรมากเป็ัน้พื่ิเศษใน้การเพื่ิ�มคัวามตระหนั้กรูเ้ก่�ยวกับัสิที่ธีิ�ใน้ข้้อมูลัข้องตน้ให้
กับักลุ่ัมเปัราะบัางเหล่ัาน่้�แลัะกลุ่ัมเส่�ยงอ่�น้ๆ จัะเป็ัน้กุญแจัสำาคััญเม่�อต้องม่การคุ้ัมคัรองท่ี่�เพื่ิ�มข้่�น้ภูายใต้ 
PDPA ท่ี่�สำาคััญ จัะม่การอธีบิัายสาระสำาคััญข้องแน้วคิัด เช้่น้ “คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว” หรอ่ “เจ้ัาข้องข้้อมูลั” ซ่ิ�ง
โดยทัี่�วไปัจัะม่การกำาหน้ดนิ้ยามพื่่�น้ฐาน้ที่างกฎหมายไวแ้ล้ัวตามท่ี่�ระบุัไวใ้น้ GDPR ข้องสหภูาพื่ยุโรปัหรอ่
ใน้ PDPA แต่น่้�อาจัเป็ัน้สิ�งท่ี่�แปัลักใหม่สำาหรบััชุ้มช้น้ช้น้บัที่ข้องมาเลัเซ่ิย น้อกจัากนั้�น้ คัำาศัพื่ท์ี่เหล่ัาน่้�แลัะ
การน้ำาเข้้าข้องคัำาศัพื่ท์ี่เหล่ัาน่้�  สะท้ี่อน้คัวามหมายท่ี่�แตกต่างกัน้มากใน้ภูาษาอังกฤษมากกวา่ใน้ภูาษาพูื่ด
สำาเน่้ยงท้ี่องถิ�น้

ถ่งแม้รฐับัาลัจัะพื่ยายามนั้บัรวมทุี่กคัน้ แต่แที่บัไม่ม่การกล่ัาวถ่งปัระช้ากรกลุ่ัมช้น้พ่ื่�น้เม่อง (orang asal 
หรอ่ orang asli ซ่ิ�งแปัลัวา่ “คัน้ดั�งเดิม”) ข้องมาเลัเซ่ิยใน้รายงาน้หรอ่น้โยบัายเก่�ยวกับัแผน้การดำาเนิ้น้
งาน้ด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศเลัย แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ไม่ได้รวมคัน้กลุ่ัมน่้�ไวอ้ย่างช้ัดแจ้ังใน้รายการ
กลุ่ัมเปัราะบัาง

ใน้การสำารวจัสำามะโน้แห่งช้าติ orang asal แลัะ orang asli ถูกจััดกลุ่ัมรวมกัน้เป็ัน้ภููมิบุัตร (“บุัตรข้อง
แผ่น้ดิน้”) รว่มกับักลุ่ัมช้าติพื่ัน้ธุี์ท่ี่�ม่อำาน้าจัเหน่้อกว่าข้องปัระเที่ศ ซ่ิ�งก็ค่ัอ ช้าวมลัายู81 อย่างไรก็ตาม 
เม่�อแยกตามปัระเภูที่ คัน้กลุ่ัมน่้� ม่จัำาน้วน้คิัดเป็ัน้ 14% ข้องปัระช้ากร 32 ล้ัาน้คัน้ข้องมาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งถ่อวา่
เป็ัน้กลุ่ัมปัระช้ากรท่ี่�ม่คัวามสำาคััญข้องสังคัม แต่น่้าเส่ยดายท่ี่�คัน้กลุ่ัมน่้� ต้องเผช้ิญกับัคัวามท้ี่าที่ายอย่าง
มากใน้การอนุ้รกัษ์แลัะปักป้ัองดิน้แดน้แลัะวถ่ิช้่วติข้องบัรรพื่บุัรุษข้องพื่วกเข้า เช้่น้เด่ยวกับัชุ้มช้น้พ่ื่�น้เม่อง
ใน้ปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้ปีั 2019 Google Earth ที่ำางาน้รว่มกับั Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS) 
ซ่ิ�งเป็ัน้เคัรอ่ข้่ายย่อยภูายใต้การที่ำางาน้ข้อง NGO ระดับัชุ้มช้น้ 21 แห่งท่ี่�มุ่งเน้้น้ไปัท่ี่�ปัระเด็น้เก่�ยวกับัช้น้
เผ่าพื่่�น้เม่องใน้ปัระเที่ศ เพื่่�อเปิัดตัวโคัรงการรเิริ�มด้าน้การที่ำาแผน้ท่ี่�ทัี่�วปัระเที่ศข้องชุ้มช้น้ orang asal 
ใน้คัาบัสมุที่รแลัะมาเลัเซ่ิยฝั่� งตะวัน้ออก JOAS ไปัพื่บัปัะกับัช้าวบ้ัาน้เหล่ัาน่้�แลัะสอน้ให้พื่วกเข้าใช้้เคัร่�อง
ม่อข้อง Google ใน้การที่ำาแผน้ท่ี่�ดังกล่ัาว แลัะบัอกเล่ัาเร่�องราวข้องพื่วกเข้าอ่กคัรั �งเพื่่�อยกระดับัคัวาม
ตระหนั้กรูเ้ก่�ยวกับัสถาน้การณ์อัน้เลัวรา้ยข้องพื่วกเข้า82

เป้ัาหมายที่างเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องแผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ข้องมาเลัเซ่ิยอาจัไม่ใช้่วสัิยทัี่ศน์้ใน้อุดมคัติ
หรอ่แม้แต่วสัิยทัี่ศน์้ท่ี่�คัวรจัะเป็ัน้ใน้แงข่้องคัวามก้าวหน้้าข้องทุี่กคัน้ ดังนั้�น้ บุัคัลัากรด้าน้จัรยิธีรรมแลัะการ
นั้บัรวมใน้น้โยบัายข้องปัระเที่ศจ่ังคัวรคัำาน่้งถ่งมุมมองท่ี่�แตกต่างกัน้เหล่ัาน่้�  หากวัตถุปัระสงค์ัสูงสุดข้อง
การเก็บัรวบัรวมแลัะการใช้้ข้้อมูลัค่ัอการธีำารงไว้ซ่ิ�งคัวามเสมอภูาคั ศักดิ�ศรค่ัวามเป็ัน้มนุ้ษย์ แลัะการให้
อำาน้าจัแก่ปัระช้าช้น้ แที่น้ท่ี่�จัะเป็ัน้การส่งผลัเส่ยต่อปัระช้าช้น้กลุ่ัมช้ายข้อบั
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แต่ข้้อมูลัไม่ได้สงวน้ไวส้ำาหรบััรฐัเท่ี่านั้�น้ อ่กทัี่�งยังม่โคัรงการรเิริ�มข้องพื่ลัเม่องอย่างโคัรงการ Sinar ท่ี่�ใช้้
เที่คัโน้โลัย่แบับัเปิัดแลัะข้้อมูลัเปิัดเพ่ื่�อช้่วยปัรบััปัรุงการกำากับัดูแลัแลัะการวเิคัราะห์น้โยบัาย ตลัอดจัน้ส่ง
เสรมิให้ปัระช้าช้น้ม่ส่วน้รว่มมากข้่�น้ใน้กิจัการระดับัช้าติ โคัรงการ Sinar จััดที่ำาแพื่ลัตฟิอรม์ท่ี่�ม่ข้้อมูลัเปิัด
แบับัที่ำางาน้รว่มกัน้เก่�ยวกับัผู้แที่น้ราษฎรแลัะนั้กการเม่องท่ี่�มาจัากการเล่ัอกตั�ง ปััญหาข้องรฐับัาลัระดับั
ท้ี่องถิ�น้ แลัะการติดตามผลัที่างกฎหมาย สิ�งท่ี่�น่้าสน้ใจั ค่ัอ หน่้�งใน้โคัรงการเหล่ัาน่้� มุ่งเป้ัาไปัท่ี่�คัวามโปัรง่ใส
ที่างการเม่อง แลัะคัวามโปัรง่ใสข้องรฐับัาลัต้องตั�งอยู่บัน้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องมาตรฐาน้ข้้อมูลัเปิัด ซ่ิ�งแต่เดิมม่
การน้ำาไปัใช้้ใน้โคัรงการรเิริ�มท่ี่�คัล้ัายกัน้ใน้เคัน้ยา83 

4. สรุป
ระบับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัข้องมาเลัเซิ่ยได้รับัการจััดเตร่ยมไว้ให้พื่ร้อมสำาหรับัการพื่ัฒน้าเศรษฐกิจัแลัะ
การคั้าใน้ระบับัน้ิเวศด้าน้ดิจัิที่ัลัระดับัสากลั แม้ว่าปัระเที่ศจัะได้ปัระโยช้น้์จัากคัวามได้เปัร่ยบัใน้ช้่วงแรก
เน้่่องจัากม่ระบับักฎหมายแลัะน้โยบัายเปั็น้ข้องตน้เอง แต่รัฐบัาลัมาเลัเซิ่ยก็ตระหน้ักด่ว่าต้องม่การ
ปัรับัปัรุงแก้ไข้กรอบัการที่ำางาน้เหลั่าน้ั้น้เพื่่่อให้ปัระเที่ศสามารถปัรับัตัวเข้้ากับัการพื่ัฒน้า แลัะเข้้ากับัแน้ว
โน้้มใน้การกำากับัดูแลัข้้อมูลัที่่่เปัลั่่ยน้ไปัใน้บัางกรณ่

แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ท่ี่�ให้คัวามสำาคััญกับัจัรยิธีรรม การนั้บัรวมทุี่กคัน้ แลัะคัวามยั�งย่น้ เป็ัน้ก้าว
สำาคััญข้องแน้วที่างน่้�  หากการที่บัที่วน้ PDPA ผ่าน้การพิื่จัารณา จัะที่ำาให้มาเลัเซ่ิยเข้้าใกล้ัเป้ัาหมายมาก

ข้่�น้ใน้การช้่วยให้การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะการค้ัาดิจิัทัี่ลั
ปัลัอดภัูยยิ�งข้่�น้ การใช้้กฎหมายน่้�อย่างม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่จัะข้่�น้
อยู่กับัคัวามมุ่งมั�น้ที่างการเม่องอย่างไม่ย่อท้ี่อแลัะที่รพัื่ยากร
ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อสำาหรบััการดำาเนิ้น้การปัฏิิรูปั

อย่างไรก็ตาม ใน้ระยะยาว ม่คัำาถามสองข้้อท่ี่� ผู้กำาหน้ด
น้โยบัายต้องตอบั นั้�น้ค่ัอมาเลัเซ่ิยจัะปัฏิิบััติตามมาตรฐาน้
สากลัเก่�ยวกับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัโดยเพ่ื่ยงแค่ัน้ำากฎหมาย
ระดับัสากลัมาใช้้แลัะปัรบััแก้ใน้กรณ่ท่ี่�จัำาเป็ัน้ หรอ่วา่มาเลัเซ่ิย
จัะม่บัที่บัาที่เช้ิงรุกมากข้่�น้ใน้การกำาหน้ดตัวแปัรเหล่ัานั้�น้ใหม่ 
เพื่ราะกำาลัังม่การโต้แย้งเก่�ยวกับัหลัักการแลัะแน้วที่างต่างๆ 
บัน้เวท่ี่ระดับัสากลั เอกสารจัากการปัรก่ษาหารอ่เร่�อง PDPA 
ปีั 2020 อ้างอิงเข้ตอำาน้าจัศาลัอ่�น้ๆ เพื่่�อที่ำาการเปัรย่บัเท่ี่ยบั
แลัะพื่ิจัารณาที่บัที่วน้ แต่ใน้การกำาหน้ดอน้าคัตที่างเศรษฐกิจั

ท่ี่�ม่คัวามเสมอภูาคัมากข้่�น้สำาหรบััปัระเที่ศด้วยคัร่�องม่อดิจิัทัี่ลั มาเลัเซ่ิยอาจัต้องไตรต่รองว่าจัะม่การรบัั
ปัระกัน้คัวามสำาเรจ็ัข้องกระบัวน้ทัี่ศน์้ใหม่ๆ หรอ่ไม่ ซ่ิ�งหน่้�งใน้นั้�น้ ค่ัอ การน้ำาเสน้อมุมมองข้องชุ้มช้น้ช้าย
ข้อบัแลัะชุ้มช้น้เปัราะบัางอย่างม่คัวามหมาย (ไม่ใช้่แค่ัสรุปัย่อ) แลัะคัวรม่ข้้อเสน้อหรอ่มาตรฐาน้ที่างเล่ัอก
ใดเพื่่�อให้บัรรลุัวสัิยทัี่ศน์้นั้�น้

มีคำาถึามสองข้้อทีี่�ผิู้กำาหนดันโยบาย
ต้องตอบ นั�นคือ มาเลเซึ่ยีจัะปัฏิิบัติตาม
มาตรฐานสากลเกี�ยวักับการกำากับดัูแล

ข้้อมูลโดัยเพัียงแค่นำากฎหมายระดัับสากล
มาใชีแ้ละปัรบัแก้ในกรณีีทีี่�จัำาเปั็น หรอืวั่า

มาเลเซึ่ยีจัะมีบที่บาที่เชีงิรุกมากข้ึ�นในการ
กำาหนดัตัวัแปัรเหล่านั�นใหม่หรอืไม่ เพัราะ

กำาลังมีการโต้แย้งเกี�ยวักับหลักการและ
แนวัที่างต่างๆ บนเวัทีี่ระดัับสากล



43ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE  ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปัญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูาเลเซีีย
เครื�องมูือท้างกฎห็มูายเกี�ยวกับการค้้มูครองข้้อมููลที้�เลือกมูานำาเสินอ 

หมวดิหม้่ ฉบับท่� กี่ฎหมาย

คิว�ม่ปลอัดภัย่ทั�งไซเบอัร์ 1 บรกิารท์างการเงิน 2013 

2 กฎหมายวา่ด�วยการขายตรงและการต่อต�านแผู้นการตลาดแบบพร่ะมดิ 1993 

3 กฎหมายวา่ด�วยความลับท์างราชการ 1972 

ก�รคิุ้ม่คิรอังขอ้ัมู่ล 4 กฎหมายคุ�มครองข�อม้ลสว่นบุคคล (PDPA) 2010 

5 เอกสารบนัท่์กการขอความคิดเหน็จัากประชาชนฉบบัท่์� 01/2020 – การท์บท์วน PDPA

6 พระราชบญัญัติวา่ด�วยการกระท์ำาความผู้ิดเก่�ยวกับคอมพวิเตอร ์1997

7 กฎหมายวา่ด�วยลายมอืชื�อดิจัทัิ์ล 1997 (DSA 1997)

8 กฎหมายวา่ด�วยการจัดท์ะเบย่นธุรกิจั 1956

9 กฎหมายบรษัิท์ 2016 (CA 2016)

10 กฎหมายวา่ด�วยการสื�อสารและมลัติมเ่ด่ย 1998

ก�รพ�ณิชีย่อิ์ัเล็กทัรอันิกสิ/์
ก�รค้ิ�

11 กฎหมายวา่ด�วยการพาณิชยอิ์เล็กท์รอนิกส ์2006 (ECA 2006)

12 กฎหมายคุ�มครองผู้้�บรโิภิค (Consumer Protection Act) 1999

13 แนวท์างการมส่ว่นรว่มของต่างประเท์ศในบรกิารท์าง 
การค�าแบบกระจัายในมาเลเซีย่ (ฉบบัแก�ไข) 2020

14 ระเบย่บคุ�มครองผู้้�บรโิภิค (ธุรกรรมการค�าอิเล็กท์รอนิกส)์ 2012  
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15 กฎหมายสญัญา 1950

16 กฎหมายวา่ด�วยบรกิารท์างการเงิน 2013 และกฎหมายวา่ด�วยบรกิารท์างการเงินของศาสนา
อิสลาม 2013

17 กฎหมายวา่ด�วยกิจักรรมอิเล็กท์รอนิกสข์องรฐั 2007

18 แนวท์างในการเรย่กเก็บภิาษ่จัากธุรกรรมการพาณิชยอิ์เล็กท์รอนิกส ์(E-commerce Taxation 
Guidelines)

19 กฎหมายวา่ด�วยการขายสนิค�า 1957

20 กฎหมายวา่ด�วยการอธบิายลักษณะสนิค�า 2011

21 กฎหมายควบคมุราคาและต่อต�านการค�ากำาไรเกินควร 2011 
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สิงคโปร์
1. ประวัติความเป็นื้มา
ตั�งแต่ปีั 2012 กรอบัน้โยบัายแลัะกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องสิงคัโปัรไ์ด้รบััการ
ปัรบััปัรุงแก้ไข้หลัายต่อหลัายคัรั�งเพ่ื่�อให้สอดคัล้ัองกับัสภูาพื่แวดล้ัอมที่างดิจิัทัี่ลัท่ี่�เปัล่ั�ยน้ไปั กฎหมาย
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data Protection Act, PDPA) ปีั 2012 แลัะฉีบัับัแก้ไข้ข้อง
กฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (ฉีบัับัแก้ไข้) ปีั 2020 ระบุัข้้อบัังคัับัข้องกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั
ใน้สิงคัโปัรท่์ี่�กำากับัดูแลัการเก็บัรวบัรวม การใช้้ แลัะการเปิัดเผยข้องมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องบุัคัคัลัทัี่�วไปั84 คัณะ
กรรมการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data Protection Commission, PDPC) ที่ำาหน้้าท่ี่�
กำากับัดูแลัการบัังคัับัใช้้แลัะการบัรหิารจััดการน้โยบัายแลัะกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้สิงคัโปัร ์ PCPC ใช้ ้
PDPA เพื่่�อคัวบัคุัมหน่้วยงาน้เอกช้น้ทัี่�งหมดให้ตระหนั้กถ่งทัี่�งสิที่ธีิ�ข้องบุัคัคัลัทัี่�วไปัใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลั
ส่วน้บุัคัคัลัข้องตน้แลัะคัวามจัำาเป็ัน้ข้ององค์ักรต่างๆ ใน้การเก็บัรวบัรวม การใช้้ แลัะการเปิัดเผยข้้อมูลัส่วน้
บุัคัคัลัดังกล่ัาว

PDPA ม่ข้้อบัังคัับัหลัักสองชุ้ดท่ี่�องค์ักรเอกช้น้ต้องปัฏิิบััติตาม ชุ้ดหน่้�งคัรอบัคัลุัมเร่�องการคุ้ัมคัรองข้้อมูลั 
แลัะอ่กชุ้ดหน่้�งค่ัอการลังที่ะเบั่ยน้ข้อไม่ให้โที่ร (Do Not Call Registry) ซ่ิ�งอนุ้ญาตให้บุัคัคัลัทัี่�วไปัเล่ัอก
ท่ี่�จัะไม่รบััข้้อคัวามโฆษณาที่างโที่รศัพื่ท์ี่ข้องตน้ กฎหมายฉีบัับัแก้ไข้ปีั 2020 ม่มาตรการคุ้ัมคัรองท่ี่�เข้้มงวด
ข่้�น้สำาหรบััการปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั ซ่ิ�งแก้ไข้เน่้� อคัวามวา่การปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัต้องได้
รบััการยิน้ยอมก่อน้ โดยข่้�น้อยู่กับัผลัปัระโยช้น์้โดยช้อบัด้วยกฎหมายแลัะการปัรบััปัรุงธุีรกิจั แลัะหน้้าท่ี่�
ใหม่ตามสิที่ธีิ�ใน้การข้อเคัล่ั�อน้ย้ายข้้อมูลั ซ่ิ�งสอดคัล้ัองกับัข้้อกำาหน้ดท่ี่�คัล้ัายคัล่ังกัน้ท่ี่�ระบุัไวใ้น้ระเบ่ัยบัการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั (GDPR) ข้องสหภูาพื่ยุโรปั85 น้อกจัากน่้�  กฎหมายน่้�ยังม่วตัถุปัระสงค์ัเพื่่�อเสรมิคัวาม
แข้็งแกรง่ข้องภูาระรบััผิดช้อบัด้วยการแจ้ังเต่อน้การลัะเมิดข้้อมูลัแลัะเสรมิสรา้งอำาน้าจัใน้การบัังคัับัใช้้
กฎหมายข้อง PDPC กฎหมายแลัะข้้อบัังคัับัอ่�น้ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องท่ี่� PDPC บัังคัับัใช้้รวมถ่งข้้อบัังคัับัด้าน้การ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั 2021 ด้วย

สิงคัโปัรเ์ข้้ารว่มใน้กรอบัการที่ำางาน้ด้าน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัต่างๆ มากมาย ม่การลังน้ามใน้คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้
ที่างเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั (Digital Economy Partnership Agreement, DEPA) กับัช้ิล่ัแลัะนิ้วซ่ิแลัน้ด์
ใน้ปีั 2020 แลัะใน้ปีัเด่ยวกัน้น่้�  คัวามตกลังที่างเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั (Digital Economy Agreement, DEA) 
ข้องสิงคัโปัรกั์บัออสเตรเล่ัยก็เริ�มม่ผลับัังคัับัใช้้ ไม่น้าน้มาน่้�  สิงคัโปัรส์รุปัการเจัรจัาเก่�ยวกับั DEA กับั
สหราช้อาณาจัักรแลัะเกาหล่ัใต้86 น้อกจัากน่้�  สิงคัโปัรย์ังลังน้ามใน้คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้า
สำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพ่ื่�น้แปัซิิฟิิก (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership, CPTPP) แลัะคัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัระดับัภููมิภูาคั (Regional 
Comprehensive Economic Partnership, RCEP) ด้วย

โดยรวมแล้ัว การเป็ัน้หุ้น้ส่วน้แลัะข้้อตกลังที่างดิจิัทัี่ลัต่างๆ เหล่ัาน่้�ช้่วยอำาน้วยคัวามสะดวกใน้การค้ัาเสร่
ระดับัภููมิภูาคัแบับัพื่หุภูาค่ัแลัะช้่วยแก้ปััญหาเก่�ยวกับัการค้ัาดิจิัทัี่ลั เพ่ื่�อยกระดับัคัวามสามารถใน้การ
แข้่งขั้น้ข้องสิงคัโปัร ์ DEA ที่ำาให้สิงคัโปัร ์ “ปัรบัักฎระเบั่ยบัแลัะมาตรฐาน้ที่างดิจิัทัี่ลัให้สอดคัล้ัองกัน้แลัะ
อำาน้วยคัวามสะดวกใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้ข้องระบับัดิจิัทัี่ลัท่ี่�แตกต่างกัน้”87 ข้องปัระเที่ศต่างๆ ท่ี่�ม่ส่วน้รว่ม
ใน้การค้ัาดิจิัทัี่ลั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งการไหลัข้องข้้อมูลั การไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้เป็ัน้สิ�งท่ี่�สำาคััญมาก
สำาหรบััโลักท่ี่�ใช้้ระบับัดิจิัทัี่ลัเพิื่�มข้่�น้เร่�อยๆ แลัะโดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่�เติบัโตอย่างรวดเรว็
ข้องเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ ปัระเที่ศสมาช้ิกอาเซ่ิยน้ถูกคัาดหวงัให้เศรษฐกิจัเติบัโตอย่างรวดเรว็จัากการ
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ค้ัาดิจิัทัี่ลัแลัะการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะเพื่ิ�มผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศโดยรวมปัระมาณ 1 ล้ัาน้
ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัภูายใน้ปีั 203088 อย่างไรก็ตาม การคัาดการณ์ใน้เช้ิงบัวกน่้�ก็มาพื่รอ้มกับัอุปัสรรคัท่ี่�เกิด
ข้่�น้จัรงิใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะสิที่ธีผูิ้บัรโิภูคั 

เน้่่องจัากสิงคัโปัร์ม่การเตร่ยมพื่ร้อมสำาหรับัเศรษฐกิจัดิจัิที่ัลัโดยรวมใน้ระดับัภููมิภูาคัด่กว่าที่่่คัาดไว้ จั่งม่
ส่วน้ช้่วยหลัักใน้การกำาหน้ดข้้อบัังคัับัแลัะกรอบัการที่ำางาน้ระดับัภููมิภูาคั เพื่่่อคังไว้ซิ่่งหลัักการสำาคััญเก่่ยว
กับัคัวามเปั็น้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัแลัะการรักษาคัวามปัลัอดภูัยข้องข้้อมูลั รัฐมน้ตร่ว่าการกระที่รวงส่่อสาร
แลัะข้้อมูลัแลัะรัฐมน้ตร่ว่าการกระที่รวงการรักษาคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์ข้องสิงคัโปัร์ม่บัที่บัาที่มากใน้
การปัระชุ้มรัฐมน้ตร่ดิจัิที่ัลัแห่งอาเซิ่ยน้ (ASEAN Digital Ministers Meeting) เพื่่่อปัรับัร่างกฎหมาย
ดิจัิที่ัลัอย่างต่อเน้่่อง ซิ่่งรวมถ่งกรอบัการที่ำางาน้ด้าน้การบัริหารจััดการข้้อมูลัแห่งอาเซิ่ยน้ (ASEAN Data 
Management Framework)89 ข้้อสัญญาต้น้แบับัสำาหรับัการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ (Model Contrac-
tual Clauses for Cross Border Data Flows)90 กลัไกการแลักเปัลั่่ยน้ข้้อมูลัข้องที่่มตอบัสน้องต่อเหตุ
ฉีุกเฉีิน้ด้าน้การรักษาคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์แห่งอาเซิ่ยน้ (ASEAN CERT Information Exchange 
Mechanism) แลัะแผน้แม่บัที่ดิจัิที่ัลั (Digital Masterplan) ปั่ 202591

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
ข้้อมูลัเป็ัน้สิ�งสำาคััญท่ี่�สุดใน้คัวามมุ่งหวงัข้องสิงคัโปัรท่์ี่�จัะเป็ัน้ปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) ช้ั �น้น้ำาข้อง
ภููมิภูาคัเอเช้่ยแปัซิิฟิิก แต่เพื่่�อที่ำาคัวามเข้้าใจัใน้คุัณค่ัาข้องข้้อมูลัใน้เช้ิงสังคัมแลัะเศรษฐกิจัโดยธีรรมช้าติ
ข้องสิงคัโปัร ์ จัำาเป็ัน้ต้องมองภูาพื่รวมสองด้าน้ให้ออก ด้าน้แรกค่ัอ ข้้อมูลัใน้ฐาน้ะสิน้ค้ัาหลัักท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้
การเติบัโตอย่างรวดเรว็ข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัใน้สิงคัโปัร ์ ด้าน้ท่ี่�สองค่ัอ ข้้อมูลัใน้ฐาน้ะปััจัจััยสำาคััญข้องการ
กำาหน้ด การน้ำาไปัใช้้ แลัะการปัระเมิน้น้โยบัายสาธีารณะข้องน้คัรรฐั

ข้อัมู่ลสิำ�หรบัเศรษฐกิจดิจิทััล

ดังท่ี่�กล่ัาวไว ้ สิงคัโปัรด์ำาเนิ้น้การเช้ิงรุกใน้การลังน้ามใน้คัวามตกลัง DEA แบับัที่วภิูาค่ัหลัายฉีบัับัแลัะการ
จััดระเบั่ยบัการค้ัาระดับัภููมิภูาคัเพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การถ่ายโอน้ข้้อมูลั การวจัิัยแลัะการพัื่ฒน้า แลัะ
คัวามรว่มม่อระหวา่งสถาบััน้ต่างๆ เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั จัากการศ่กษาข้องธีน้าคัารพื่ัฒน้าเอเช้่ย 
(Asian Development Bank) ใน้ช่้วงสองที่ศวรรษ (ช่้วงท่ี่� 1: 2000-2012 แลัะช่้วงท่ี่� 2: 2014–2019) 
เก่�ยวกับัการม่ส่วน้รว่มข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัใน้ผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศท่ี่�เล่ัอกพื่บัว่า สิงคัโปัรม่์
เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้น้าดใหญ่ท่ี่�สุดใน้แง่ข้องสัดส่วน้ใน้ผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวัน้ออก
เฉ่ียงใต้ โดยม่ค่ัาเฉีล่ั�ยท่ี่� 8.2% ตั�งแต่ปีั 2000 ถ่ง 201092 แม้วา่ตัวเลัข้ข้องปีั 2014 ถ่ง 2019 จัะลัดลังมา
เล็ักน้้อยเป็ัน้ 6.8% แต่การศ่กษาสรุปัว่าผลิัตภัูณฑ์แลัะอุตสาหกรรมดิจิัทัี่ลัจัะยังคังม่ส่วน้รว่มเป็ัน้อย่าง
มากใน้กิจักรรมที่างเศรษฐกิจัโดยรวมข้องสิงคัโปัรต่์อไปั93

แม้วา่จัะม่การระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ-19 แต่เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องสิงคัโปัรก็์ฟ้ิ� น้ตัวกลัับัมาใน้ปีั 2021 โดยม่
การเติบัโต 35% หรอ่เท่ี่ยบัเท่ี่ากับัมูลัค่ัาสิน้ค้ัารวม (Gross Merchandise Value, GMV) 1.5 หม่�น้ล้ัาน้
ดอลัลัารส์หรฐั เม่�อเท่ี่ยบักับั 1.1 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัใน้ปีั 2020 หากแน้วโน้้มการฟ้ิ� น้ตัวข้องเศรษฐกิจั
ยังคังเป็ัน้เช้่น้น่้� ต่อไปั สิงคัโปัรอ์าจัจัะกลัับัสู่ภูาวะปักติแลัะม่มูลัค่ัาสิน้ค้ัารวม (GMV) ปัระมาณ 2.7 หม่�น้
ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัภูายใน้ปีั 202594 เน่้� องจัากค่ัาเฉีล่ั�ยระดับัภููมิภูาคัอยู่ท่ี่� 80% สิงคัโปัรจ่์ังม่สัดส่วน้ผู้
บัรโิภูคัใน้ตลัาดดิจิัทัี่ลัสูงท่ี่�สุดเม่�อเท่ี่ยบักับัจัำาน้วน้ผู้ใช้้อิน้เที่อรเ์น็้ตข้องแต่ลัะปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวัน้ออก
เฉ่ียงใต้โดยคิัดเป็ัน้ 97% เน่้� องจัากการใช้้บัรกิารดิจิัทัี่ลัเพื่ิ�มมากข้่�น้ใน้การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะ
ธุีรกรรมที่างการเงนิ้ออน้ไลัน์้95 ก่อน้การระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ 10% ข้องผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศ
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สิงคัโปัรม์าจัากผลิัตภัูณฑ์แลัะบัรกิารดิจิัทัี่ลั เช้่น้ บัรกิารระบับัคัลัาวด์ อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (Inter-
net of Things, IoT) แลัะปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) เป็ัน้ต้น้96 หลัังการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ คัวามสามารถ
ข้องสิงคัโปัรใ์น้การสรา้ง ด่ง แลัะใช้้ข้้อมูลัจัะเป็ัน้ตัวกำาหน้ดคัวามอยู่รอดต่อไปัข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้อง
ปัระเที่ศ แลัะการปัระเมิน้แน้วโน้้มพื่บัวา่ การสรา้งข้้อมูลัข้องสิงคัโปัรก์ำาลัังก้าวหน้้าอย่างฉุีดไม่อยู่ ใน้ฐาน้ะ
ศูน้ย์กลัางดิจิัทัี่ลัช้ั �น้น้ำาข้องโลักใน้ด้าน้ธุีรกิจั การเงนิ้ การคัมน้าคัม การข้น้ส่ง แลัะการผลิัตแลัะเที่คัโน้โลัย่
ขั้�น้สูง การท่ี่�สิงคัโปัรพ์ื่่�งพื่าแลัะบูัรณาการแพื่ลัตฟิอรม์ท่ี่�เช้่�อมโยงกัน้ทัี่�วถ่งอย่างต่อเน่้� อง ตั�งแต่ ปััญญา
ปัระดิษฐ์ (AI) อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT) บัล็ัอกเช้น้ (Blockchain) ไปัจัน้ถ่ง 5G จัะเรง่การผลิัตข้้อมูลั
ปัรมิาณมหาศาลัข้องปัระเที่ศ เม่�อรวมสิ�งเหล่ัาน่้� เข้้ากับัการเป็ัน้เม่องหลัวงด้าน้ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ม่ทัี่�งผู้ม่คัวาม
สามารถ ทัี่กษะ ที่รพัื่ยากร แลัะโคัรงสรา้งพ่ื่�น้ฐาน้ที่างดิจิัทัี่ลั สิงคัโปัรอ์ยู่ใน้สถาน้ะท่ี่�ด่มากสำาหรบััการ
พื่ัฒน้าแลัะการใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัรูปัแบับัใหม่ๆ97

ข้อัมู่ลสิำ�หรบันโย่บ�ย่สิ�ธิ�รณะ

องคั์การเพื่่่อคัวามร่วมม่อที่างเศรษฐกิจัแลัะการพื่ัฒน้า (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD) ถ่อว่าข้้อมูลัเปั็น้สิน้ที่รัพื่ย์เช้ิงกลัยุที่ธี์ ที่่่สามารถน้ำาไปัใช้้ได้จัริงใน้ลัักษณะที่่่
สร้างมูลัคั่าสาธีารณะใน้สามปัระเด็น้ ได้แก่ การคัาดการณ์แลัะการวางแผน้ การส่งมอบั แลัะการปัระเมิน้
แลัะการติดตามคัวามคั่บัหน้้า ซิ่่งเปั็น้เหตุอัน้คัวรให้ม่การกำาหน้ดน้โยบัายที่่่ข้ับัเคัลั่่อน้ด้วยข้้อมูลัใน้ภูาคั
รัฐ98 ใน้กรณ่อ่่น้ๆ การวิเคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ช้่วยให้รัฐบัาลัสามารถปัรับัปัรุงปัระสิที่ธีิภูาพื่ข้องการใช้้
ที่รัพื่ยากร การจััดเก็บัภูาษ่ แลัะการคัาดการณ์แลัะการที่ำาน้าย99

ข้้อมูลัเป็ัน้รากฐาน้สำาหรบััการกำาหน้ด การน้ำาไปัใช้้ แลัะการปัระเมิน้น้โยบัายสาธีารณะข้องสิงคัโปัร ์
โดยกำาหน้ดรูปัแบับัโคัรงสรา้งการกำากับัดูแลั การจััดการ แลัะการดำาเนิ้น้งาน้ข้องรฐับัาลั OECD ระบุั
ว่าโคัรงการรเิริ�มด้าน้การวิเคัราะห์ข้้อมูลัแบับัฟิิวช้ัน้สำาหรบััการตอบัสน้องต่อเหตุฉุีกเฉิีน้ใน้การข้น้ส่ง
สาธีารณะ (Fusion Analytics for public Transport Emergency Response, FASTER) ข้องสิงคัโปัร์
เป็ัน้กรณ่ศ่กษาเก่�ยวกับัคุัณค่ัาสาธีารณะข้องข้้อมูลัใน้การจััดการกับัเหตุฉุีกเฉิีน้ วกิฤต แลัะสถาน้การณ์
ท่ี่�กำาลัังพื่ัฒน้าภูายใต้บัรบิัที่ข้องโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ด้าน้การข้น้ส่งท่ี่�แออัดแลัะเก่าแก่ ข้้อมูลัตำาแหน่้งท่ี่�ตั�ง
แบับัไม่ระบุัตัวบุัคัคัลัข้อง FASTER แลัะข้้อมูลัการจัราจัรที่ำาให้หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัข้องสิงคัโปัรส์ามารถด่ง

ข้้อมูลัเช้ิงล่ักจัากเคัรอ่ข้่ายการข้น้ส่งออกมา แลัะด้วยเหตุน่้� จ่ัง
สามารถเพื่ิ�มการเดิน้รถปัระจัำาที่างหรอ่ให้คัำาแน้ะน้ำาเพื่ิ�มเติม
แก่ลูักค้ัาได้ หากตรวจัพื่บัวา่ม่ฝู่งช้น้จัำาน้วน้มาก100

น้อกจัากน่้�ยังม่การใช้้เคัร่�องม่อวิที่ยาศาสตรข์้้อมูลัอ่�น้ๆ ใน้
การกำาหน้ดน้โยบัายโดยอิงตามหลัักฐาน้ เช้่น้ ข้้อมูลัตาม
เวลัาจัรงิ (เรย่ลัไที่ม์) การสรา้งภูาพื่ข้้อมูลั แลัะการเรย่น้
รูข้้องระบับัคัอมพิื่วเตอรด้์วยตน้เอง เป็ัน้ต้น้ ตัวอย่างอ่�น้ๆ 
ข้องวิธี่ท่ี่� สิงคัโปัร์ใช้้ข้้อมูลัใน้การออกแบับัแลัะการปัระเมิน้

น้โยบัายสาธีารณะนั้�น้รวมถ่งโคัรงการจัังหวะเศรษฐกิจั (Pulse of the Economy) ท่ี่�เปิัดตัวโดยสำานั้กงาน้
เที่คัโน้โลัย่ข้องรฐัแห่งปัระเที่ศสิงคัโปัร ์ (GovTech) โคัรงการน่้� ใช้้ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่คัวามถ่�สูงท่ี่�ด่งมา
จัากระบับัรางรถไฟิ การใช้้พื่ลัังงาน้ไฟิฟ้ิา การแสดงคัวามคิัดเห็น้บัน้โซิเช้่ยลัม่เด่ย แลัะแอปัออน้ไลัน์้
เพื่่�อพื่ัฒน้าดัช้น่้ช้่�วดัใหม่สำาหรบััการวางแผน้เศรษฐกิจัแลัะการวางผังเม่อง101 น้อกจัากน่้�  โคัรงการรเิริ�ม
ปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation Initiative) ข้องสิงคัโปัรย์ังที่ำาให้ม่ข้้อมูลัเปิัดข้องรฐัพื่รอ้มใช้้งาน้ ซ่ิ�ง
ที่ำาให้ปัระช้าช้น้สามารถใช้้ชุ้ดข้้อมูลัสาธีารณะจัากหน่้วยงาน้ภูาคัรฐั 70 แห่ง แหล่ังข้้อมูลัเช้ิงพื่่�น้ท่ี่�ที่าง
ภููมิศาสตร ์แลัะเคัร่�องม่อบัรกิารอิเล็ักที่รอนิ้กส์ เพ่ื่�อสรา้งโซิลูัช้ัน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั102

ข้้อมูลเปั็นรากฐานสำาหรบัการกำาหนดั 
การนำาไปัใชี ้และการปัระเมินนโยบาย

สาธารณีะข้องสิงคโปัร ์โดัยกำาหนดัรูปัแบบ
โครงสรา้งการกำากับดัูแล การจััดัการ และ

การดัำาเนินงานข้องรฐับาล
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3. ความท�าทายและโอกี่าส
ข้ณะท่ี่�ข้้อมูลัเป็ัน้ตัวรับัปัระกัน้อย่างหนั้กแน่้น้ถ่งคัวามก้าวหน้้าที่างเศรษฐกิจัแลัะสังคัมข้องสิงคัโปัร์
แลัะกระบัวน้การกำากับัดูแลั แต่คัวามกังวลัแลัะคัวามเส่�ยงท่ี่�สำาคััญเก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวาม
ปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัก็เริ�มปัรากฏิให้เห็น้เช้่น้กัน้

ชีอ่ังโหว่ในระบบก�รกำ�กับดูแลข้อัมู่ลและอุับัติ้ก�รณ์ก�รละเม่ิดข้อัมู่ล

ใน้ไม่ก่�ปีัท่ี่�ผ่าน้มา รฐับัาลัสิงคัโปัรอ์นุ้ญาตให้ธุีรกิจัเช้ิงพื่าณิช้ย์แลัะนั้กพัื่ฒน้าเที่คัโน้โลัย่เข้้าถ่งข้้อมูลัข้อง
ปัระช้าช้น้ผ่าน้ที่างพื่อรทั์ี่ลัแหล่ังข้้อมูลัเปิัด (Open Data Resources) ภูายใต้กลัยุที่ธี์ปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ 
(Smart Nation) ซ่ิ�งรวมถ่งบััตรปัระจัำาตัวปัระช้าช้น้ดิจิัทัี่ลั (National Digital Identity) การช้ำาระเงนิ้
อิเล็ักที่รอนิ้กส์ (e-payment) แลัะแพื่ลัตฟิอรม์เซ็ิน้เซิอรข์้องปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation Sensor 
Platform) สิงคัโปัรใ์ช้้แพื่ลัตฟิอรม์ทัี่�วไปัแลัะแพื่ลัตฟิอรม์แบับัเปิัดอย่างแอปั MyInfo ใน้การสรา้งระบับั
นิ้เวศแบับับูัรณาการท่ี่�อำาน้วยคัวามสะดวกราบัร่�น้ให้กับัธุีรกรรมดิจิัทัี่ลัข้องบัรกิารภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้103 
ภูายใต้ PDPA ท่ี่�ปัรบััปัรุงแก้ไข้แล้ัว บัรษัิที่แลัะองค์ักรใน้ท้ี่องถิ�น้สามารถใช้้ข้้อมูลัผู้บัรโิภูคัได้โดยไม่ต้องข้อ
คัวามยิน้ยอมล่ัวงหน้้า ซ่ิ�งหมายคัวามวา่ ธุีรกิจัใน้ท้ี่องถิ�น้สามารถใช้้ เก็บัรวบัรวม แลัะเปิัดเผยข้้อมูลัเพ่ื่�อ
วตัถุปัระสงค์ัท่ี่�ช้อบัด้วยกฎหมายได้ เช้่น้ เพื่่�อการปัรบััปัรุงธุีรกิจั แลัะเพ่ื่�อการวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้า104

กลัยุที่ธีป์ัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) ข้องรฐับัาลัต้องเผช้ิญกับัการตรวจัสอบัอย่างลัะเอ่ยดแลัะเข้้ม
งวด หลัังจัากได้รบััผลักระที่บัจัากการลัะเมิดข้้อมูลัท่ี่�เพื่ิ�มมากข้่�น้105 การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งท่ี่�โดดเด่น้ท่ี่�สุด
ค่ัอ กรณ่พื่ิพื่าที่ SingHealth ใน้ปีั 2018 ท่ี่�เปิัดเผยปัระวติัที่างการรกัษาพื่ยาบัาลัข้องผู้ป่ัวยเก่อบัสองล้ัาน้
คัน้106 น้อกจัากน่้�  องค์ักรภูาคัปัระช้าสังคัมได้แสดงคัวามกังวลัเก่�ยวกับัภูาวะ “ต่�น้ที่อง” ท่ี่�เกิดข้่�น้ใน้การใช้้
ข้้อมูลัโดยไม่ม่แน้วที่างด้าน้อุตสาหกรรมท่ี่�ช้ัดเจัน้ สมาคัมอิน้เที่อรเ์น็้ต (Internet Society) ท่ี่�ไม่แสวงหา
ผลักำาไรออกมาเต่อน้วา่การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างรวดเรว็ใน้น้คัรรฐันั้�น้อาจัเป็ัน้ดาบัสองคัม107 
ใน้ด้าน้หน่้�ง บัรษัิที่ใน้สิงคัโปัรก์ระต่อรอ่รน้้มากท่ี่�จัะเก็บัรวบัรวมแลัะด่งข้้อมูลัเพื่่�อสรา้งแบับัจัำาลัองธุีรกิจั
ใหม่ๆ ใน้อ่กด้าน้หน่้�ง กระบัวน้การเก็บัรวบัรวมอาจัเป็ัน้การรุกราน้มากเกิน้ไปัแลัะอาจัข้ยายข้อบัเข้ตไปัถ่ง
ธุีรกรรมธีรรมดาทัี่�วไปัแลัะธุีรกรรมเล็ักๆ น้้อยๆ ด้วย108 สิ�งน่้�น้ำาไปัสู่ปััญหาท่ี่�รุน้แรงเก่�ยวกับัการกำากับัดูแลั 
โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้หมู่ผู้บัรโิภูคัท่ี่�ข้าดคัวามรูเ้ก่�ยวกับัข้อบัเข้ตแลัะคัวามคัรอบัคัลุัมข้องการด่งข้้อมูลัข้อง
อุตสาหกรรม109 

รัฐบัาลัจ่ังจััดที่ำากรอบัการที่ำางาน้ด้าน้การแบ่ังปััน้ข้้อมูลัท่ี่� เช้่�อถ่อได้ (Trusted Data Sharing 
Framework) เพื่่�อเป็ัน้การตอบัสน้องต่อปััญหาน่้�แลัะเพื่่�อให้คัวามเช้่�อมั�น้เพื่ิ�มเติมแก่ผู้บัรโิภูคัวา่การแบ่ัง
ปััน้ชุ้ดข้้อมูลัระหวา่งธุีรกิจัต่างๆ เป็ัน้ไปัตามมาตรฐาน้แลัะวธิีก่ารที่างกฎหมาย ที่างเที่คันิ้คั แลัะที่างระเบั่ยบั
ข้้อบัังคัับั หน่้วยงาน้พื่ัฒน้าส่�อ Infocomm (Infocomm Media Development Authority) ช้่�แจังวา่ 
กรอบัการที่ำางาน้น่้�เป็ัน้แค่ัแน้วที่างสำาหรบััข้้อตกลังการแบั่งปััน้ข้้อมูลัข้องอุตสาหกรรมเท่ี่านั้�น้ ไม่ใช้่เคัร่�อง
ม่อใน้การปัฏิิบััติตาม PDPA110 สมาคัมธีน้าคัาร (Association of Banks) ใน้สิงคัโปัรน์้ำากรอบัการที่ำางาน้
น่้� ไปัใช้้แลัะจััดที่ำาคู่ัม่อการแบ่ังปััน้ข้้อมูลัสำาหรบััธีน้าคัารแลัะพัื่น้ธีมิตรท่ี่�ไม่ใช้่ธีน้าคัารใน้ระบับันิ้เวศด้าน้
ข้้อมูลั (Data Sharing Handbook for Banks and Non-Bank Data Ecosystem Partners) เพ่ื่�อ
กำาหน้ดแน้วที่างรว่มสำาหรบััการวางแผน้แลัะการดำาเนิ้น้การจััดการแบั่งปััน้ข้้อมูลั111 น้อกจัากน่้�  องค์ัการ
เงนิ้ตราแห่งปัระเที่ศสิงคัโปัร ์(Monetary Authority of Singapore) ยังเรย่กรอ้งให้องค์ักรที่างการเงนิ้
ม่คัวามย่ดหยุ่น้ใน้การดำาเนิ้น้งาน้โดยใช้้แน้วที่างการจััดการคัวามเส่�ยงด้าน้เที่คัโน้โลัย่ (Technology Risk 
Management Guidelines) ฉีบัับัแก้ไข้ โดยม่จุัดมุ่งหมายเพื่่�อลัดคัวามเส่�ยงด้าน้เที่คัโน้โลัย่แลัะการ
หยุดช้ะงกัข้องธุีรกิจัแลัะรบััรองการฟ้ิ� น้ตัวอย่างรวดเรว็112 แน้วที่างฉีบัับัแก้ไข้จัะช้่วยให้ม่คัวามเข้้าใจัมาก
ข้่�น้เก่�ยวกับัคัวามเส่�ยงด้าน้ไซิเบัอรใ์น้หมู่ผู้บัรหิารระดับัสูง ช้่วยใน้การจััดการกับัผู้ให้บัรกิารจัากภูายน้อก 
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เพื่ิ�มปัระสิที่ธีภิูาพื่ข้องระบับัข่้าวกรองภัูยคุักคัามไซิเบัอรแ์ลัะการพัื่ฒน้าซิอฟิต์แวร ์แลัะการจััดการอุปักรณ์
อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT)113 ใน้ปีั 2019 กระที่รวงการส่�อสารแลัะข้้อมูลัพื่ิจัารณาถ่งการรวมสิที่ธีิ�ใน้การ
ข้อเคัล่ั�อน้ย้ายข้้อมูลัไว้เป็ัน้ส่วน้หน่้�งข้อง PDPA เพื่่�อให้ผู้บัรโิภูคัสามารถคัวบัคุัมข้้อมูลัข้องตน้ได้มากข้่�น้ 
แลัะเพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้ระหว่างภูาคัส่วน้ต่างๆ ซ่ิ�งจัะเอ่�อปัระโยช้น์้ให้กับัธุีรกิจั
สตารท์ี่อัพื่รวมถ่งธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง114 

น้อกจัากน่้�  รฐับัาลัสิงคัโปัรย์ังได้ยกระดับัการบัังคัับัใช้้ PDPA ด้วย กลุ่ัมไม่แสวงหาผลักำาไร Nature 
Society ถูกปัรบััเป็ัน้เงนิ้ 14,000 ดอลัลัารสิ์งคัโปัร ์ (มากกวา่ 10,000 ดอลัลัารส์หรฐัเล็ักน้้อย) เน่้�องจัาก
การลัะเมิดข้้อมูลัใน้เด่อน้พื่ฤศจิักายน้ 2020 ซ่ิ�งส่งผลักระที่บัต่อข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องปัระช้าช้น้ 5,131 คัน้ 
PDPC ตั�งข้้อสังเกตวา่องค์ักรยังข้าดน้โยบัายแลัะแน้วที่างปัฏิิบััติท่ี่�เป็ัน้ลัายลัักษณ์อักษรเก่�ยวกับักฎหมาย
คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลั แลัะไม่ม่เจ้ัาหน้้าท่ี่�คุ้ัมคัรองข้้อมูลั115 เช้่น้เด่ยวกัน้ ใน้เด่อน้ม่น้าคัม 2022 บัรษัิที่ 
Yoshi Mobile ถูกปัรบัั เป็ัน้เงนิ้ 21,000 ดอลัลัารสิ์งคัโปัร ์(มากกวา่ 15,000 ดอลัลัารส์หรฐัเล็ักน้้อย) หลััง
การสอบัสวน้เผยว่า ม่การน้ำาข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องลูักค้ัาไปัใช้้เพื่่�อหาปัระโยช้น์้ที่างการเงิน้โดยไม่ได้รบัั
คัวามยิน้ยอมจัากเจ้ัาข้องข้้อมูลั116

แต่ถ่งแม้จัะม่การแที่รกแซิงแลัะโคัรงการรเิริ�มต่างๆ แต่คัวามคัลุัมเคัรอ่ใน้เร่�องการแบ่ังปััน้ข้้อมูลัยังคัง
เป็ัน้ข้้อกังวลัหลัักท่ี่�ม่การโต้เถ่ยงกัน้มากข้่�น้ใน้การดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวาม
ปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัใน้สิงคัโปัร ์ ปัระเด็น้หลัักปัระเด็น้หน่้� งข้องการโต้แย้งค่ัอ การท่ี่�กฎหมายคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัข้องปัระเที่ศไม่บัังคัับัใช้้กับัภูาคัรฐั ม่การคัาดหวงัให้หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัปัฏิิบััติตามชุ้ดกลัไกคัวบัคุัมแลัะ
แน้วที่างต่างๆ ท่ี่�ระบุัไวใ้น้คู่ัม่อแน้ะน้ำาการใช้้งาน้สำาหรบััรฐับัาลั (Government Instruction Manual) 
ใน้กฎหมายการจััดการเที่คัโน้โลัย่ Infocomm แลัะระบับัอัจัฉีริยะแลัะภูาคัรัฐ (การกำากับัดูแลั) 
(Infocomm Technology and Smart Systems Management and the Public Sector 
(Governance) Act)

คิว�ม่ไม่่ไว้ว�งใจขอังประชี�ชีน

คัวามกังวลัข้องปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัพุื่่งข้่�น้สูงสุดใน้
ช้่วงการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ-19 ซ่ิ�งตกผล่ักจัากข้้อถกเถ่ยงเร่�องแอปั TraceTogether117 ข้้อกังวลัแลัะคัำา
วพิื่ากษ์วจิัารณ์ปัะทุี่ข้่�น้มาวา่รฐับัาลัสิงคัโปัรใ์ช้้แอปัน่้�เพ่ื่�อจุัดปัระสงค์ัอ่�น้น้อกเหน่้อไปัจัากจุัดปัระสงค์ัเดิมใน้
การติดตามผู้สัมผัสเช้่�อ118

ไม่ทัี่น้ไรรฐับัาลัก็ออกมายอมรบััว่าข้้อมูลัท่ี่�เก็บัรวบัรวมมาจัากโซิลูัช้ัน้ระบับัคัลัาวด์สำาหรบััการติดตามผู้
สัมผัสเช้่�อนั้�น้สามารถน้ำามาใช้้ใน้การบัังคัับัใช้้กฎหมายภูายใต้ปัระมวลักฎหมายวธิีพ่ื่ิจัารณาคัวามอาญาได้
ด้วย ซ่ิ�งขั้ดกับัคัำากล่ัาวอ้างข้องรฐับัาลัเองใน้ตอน้แรก119 Desmond Tan รฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวงการต่าง
ปัระเที่ศแลัะคัวามยั�งย่น้แลัะสิ�งแวดล้ัอมยอมรบััใน้รฐัสภูาว่า กองกำาลัังตำารวจัสิงคัโปัรส์ามารถน้ำาข้้อมูลั
จัาก TraceTogether มาใช้้ใน้การส่บัสวน้คัด่อาญาได้120 แม้วา่เข้าจัะให้คัวามมั�น้ใจักับัปัระช้าช้น้วา่ม่การ
ใช้้มาตรการท่ี่�เข้้มงวดเพื่่�อปักป้ัองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั แต่การกลัับัคัำาข้องรฐับัาลัท่ี่�ข้ัดกับัคัำากล่ัาวอ้างใน้ตอน้
แรกที่ำาให้ผู้ใช้้บัางคัน้ลับัแอปัทิี่�ง121

เหตุการณ์น่้�บั่อน้ที่ำาลัายคัวามน่้าเช้่�อถ่อข้องรฐับัาลัสิงคัโปัร ์ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้กลุ่ัมเปัราะบัางอย่าง
แรงงาน้ข้้ามช้าติท่ี่�ถูกบัังคัับัให้ติดตั�งแอปัทุี่กคัน้122 ข้้อถกเถ่ยงล่ัาสุดน่้�ที่ำาให้หลัายฝ่่ายหัน้มาสน้ใจัโคัรงการ
รเิริ�มปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) ใน้วงกว้างข้องสิงคัโปัร ์ แลัะโดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งปััญหาท่ี่�ม่มา
ยาวน้าน้ใน้เร่�องคัวามไว้วางใจัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวใน้แง่ข้องการสอดส่องดูแลัข้้อมูลั ข้อบัเข้ตการใช้้
อำาน้าจัท่ี่�คัรอบัคัลุัมทัี่�วถ่งที่ำาให้รฐัถูกมองวา่เป็ัน้ “รฐับัาลัใหญ่” ท่ี่�ม่อำาน้าจัด้าน้เที่คัโน้โลัย่แบับัเผด็จัการ123
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ข้้อถกเถ่ยงเก่�ยวกับัแอปั TraceTogether เผยว่าปัระช้าช้น้ม่คัวามกังวลัมากข้่�น้เก่�ยวกับัการสอดส่อง
ดูแลัข้้อมูลัท่ี่�เพื่ิ�มสูงข้่�น้ เม่�อมองย้อน้กลัับัไปั ปัฏิิกิรยิาตอบัโต้อย่างรุน้แรงข้องปัระช้าช้น้ท่ี่�ม่ต่อแอปั  
TraceTogether อาจัเป็ัน้สัญญาณบ่ังบัอกถ่งอุปัสรรคัท่ี่�ยากลัำาบัากกวา่นั้�น้ ซ่ิ�งเป็ัน้การรบััรองวา่สิงคัโปัร์
เห็น้แก่ผลัปัระโยช้น์้ข้ององค์ักรแลัะคัวามมั�น้คังที่างการเม่องมากกว่าสิที่ธีิส่วน้บุัคัคัลัใน้คัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัวแลัะการจััดหาสิน้ค้ัาสาธีารณะ การรบััรูถ่้งคัวามไม่โปัรง่ใสข้องรฐับัาลัที่ำาให้เกิดการตั�งคัำาถามเก่�ยวกับั
คัวามคุ้ัมค่ัาท่ี่�ต้องแลักระหว่างคัวามมุ่งมั�น้ข้องสิงคัโปัรท่์ี่�จัะเป็ัน้ปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) กับั
คัวามคัาดหวงัท่ี่�เพื่ิ�มข้่�น้ข้องปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัสิที่ธีคิัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว124

การเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างรวดเรว็ที่ำาให้สิงคัโปัรอ์ยู่ใน้จุัดท่ี่�ต้องตัดสิน้ใจัวา่จัะที่ำาให้เศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลัเติบัโตอย่างยั �งย่น้ได้อย่างไร พื่รอ้มทัี่�งต้องเผช้ิญกับัคัวามต้องการท่ี่�เพิื่�มข้่�น้ข้องสังคัมใน้เร่�องคัวาม
เป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวามโปัรง่ใส125 น่้าช้มเช้ยท่ี่�รฐับัาลัสิงคัโปัรใ์ห้คัวามสน้ใจัเป็ัน้อย่างยิ�งกับัปัระเด็น้น่้�  การ
นั้บัรวมทุี่กคัน้ คัวามเสมอภูาคัที่างเพื่ศ แลัะคัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างดิจิัทัี่ลั โดยแก้ไข้กฎหมายท่ี่�ม่อยู่แลัะ
กำาหน้ดกรอบัการที่ำางาน้แลัะแน้วที่างต่างๆ หลัังจัากปัรก่ษาหารอ่กับัปัระช้าช้น้ใน้ภูาคัส่วน้ท่ี่�สำาคััญข้อง
สังคัม หน่้วยงาน้พื่ัฒน้าส่�อ Infocomm (Infocomm Media Development Authority, IMDA) เปิัด
ตัวโคัรงการ SG Women in Tech เพื่่�อกระจัายแรงงาน้ไปัสู่ภูาคัอุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่ แลัะโคัรงการ 
Seniors Go Digital เพื่่�อระดมทูี่ตดิจิัทัี่ลัมาสอน้ผู้สูงอายุให้พื่รอ้มสำาหรบััการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่
ดิจิัทัี่ลั เม่�อคัำาน่้งถ่งที่รพัื่ยากรท่ี่�จัำากัดข้ององค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง (SME) ใน้แงข่้องข้่ดคัวาม
สามารถด้าน้คัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร ์IMDA จ่ังจััดที่ำาโคัรงการ SMEs Go Digital เพ่ื่�อให้คัำาปัรก่ษาแก่
ปัระธีาน้เจ้ัาหน้้าท่ี่�ฝ่่ายเที่คัโน้โลัย่ใน้การปัระเมิน้แลัะช้่วยดำาเนิ้น้การตามแผน้ดิจิัทัี่ลั น้อกจัากน่้�ยังม่การ
แจักชุ้ด Start Digital ให้กับั SME ซ่ิ�งม่โซิลูัช้ัน้ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ใช้้งาน้งา่ยแลัะใช้้ได้ใน้ช้่วงสัญญาท่ี่�กำาหน้ดไว้

แม้จัะม่การแที่รกแซิงใน้ที่างปัฏิิบััติดังกล่ัาว แต่ดูเหม่อน้ว่าการค้ัน้หาคัวามสมดุลัระหว่างคัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัวข้องบุัคัคัลัแลัะผลัปัระโยช้น์้ส่วน้รวมยังคังเป็ัน้เร่�องท่ี่�เข้้าใจัยากใน้การปัฏิิวติัดิจิัทัี่ลัแลัะข้้อมูลัท่ี่�กำาลัังเกิด
ข้่�น้ข้องสิงคัโปัร ์ เน่้� องจัากข้้อบักพื่รอ่งรา้ยแรงใน้การสอดส่องดูแลัข้้อมูลักลัายเป็ัน้ปััญหาข้่�น้มาจัรงิๆ จ่ัง
ม่คัวามเห็น้พื่้องต้องกัน้มากข่้�น้ใน้หมู่ผู้เช้่�ยวช้าญด้าน้วชิ้าการ ตัวแที่น้จัากอุตสาหกรรม แลัะผู้ปัฏิิบััติงาน้
ภูาคัปัระช้าสังคัมท่ี่�ให้สัมภูาษณ์ใน้การศ่กษาคัรั �งน่้�วา่ จัำาเป็ัน้ต้องม่การปัรบััเปัล่ั�ยน้กระบัวน้ทัี่ศน์้เพ่ื่�ออุดช้่อง
โหวแ่ลัะแก้ไข้ข้้อบักพื่รอ่งท่ี่�ม่อยู่ใน้ปััจัจุับััน้เก่�ยวกับัคัวามเข้้าใจัใน้เร่�องการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยแลัะคัวาม
เป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัใน้บัรบิัที่ข้องสิงคัโปัร์

ก�รนับรวม่ทัุกคินและคิว�ม่เสิม่อัภ�คิ

ข้้อถกเถ่ยงเก่�ยวกับัแอปั TraceTogether จุัดปัระกายแน้วคิัดท่ี่�ม่คัวามสัมพื่ัน้ธี์กัน้ระหว่างคัวามเสมอ
ภูาคัที่างดิจิัทัี่ลัแลัะคัวามเป็ัน้พื่ลัเม่องด้าน้ข้้อมูลั (data citizenship) โดยคัวามคิัดเห็น้ข้องปัระช้าช้น้จัะ
ม่คัวามสำาคััญมากข้่�น้ใน้การจััดการกับัคัวามเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้ที่างเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้ พื่รอ้ม
ทัี่�งเน้้น้ยำ�าแน้วคิัดปัฏิิบััตินิ้ยมเพื่่�อสรา้งคัวามไว้วางใจัคัวบัคู่ัไปัด้วย คัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลัสำาคััญกว่า
คัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างดิจิัทัี่ลั เร่�องหลััง (คัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างดิจิัทัี่ลั) ที่ำาให้การแบ่ังแยกระหวา่ง “คัน้ท่ี่�ม่” กับั 
“คัน้ท่ี่�ไม่ม่” ดำาเนิ้น้ต่อไปั จ่ังจัำากัดข้อบัเข้ตข้องการหารอ่เก่�ยวกับัการเข้้าถ่งแลัะทัี่กษะคัวามเข้้าใจัใน้การ
ใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั ตามท่ี่�กล่ัาวไปัแล้ัว รฐับัาลัสิงคัโปัรไ์ด้รเิริ�มโคัรงการสำาคััญๆ เพื่่�อแก้ไข้ข้้อบักพื่รอ่งใน้
ชุ้มช้น้เปัราะบัางแลัะด้อยโอกาส เช้่น้ ผู้หญิงแลัะผู้สูงอายุ แต่อาจัใช้้โคัรงการรเิริ�มจัากล่ัางข้่�น้บัน้เพ่ื่�อเสรมิ
เพื่ิ�มแน้วที่างแบับับัน้ลังล่ัางให้สมบูัรณ์ได้ ซ่ิ�งจัะการกระตุ้น้ให้เกิดคัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลั



50 ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปั ญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้  ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE

การกำาหน้ดกรอบัข้องปััญหาแลัะการพัื่ฒน้าใน้ปััจัจุับััน้ข้องสิงคัโปัรจ์ัากมุมมองด้าน้คัวามเสมอภูาคัที่าง
ดิจิัทัี่ลัจัะส่งเสรมิให้สังคัมคัำาน่้งถ่งแน้วที่างด้าน้ข้้อมูลัใน้ระดับัชุ้มช้น้หรอ่ระดับัรากหญ้ามากกวา่มูลัค่ัาที่าง
เศรษฐกิจัข้องข้้อมูลั คัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลัเป็ัน้เร่�องต่อเน่้�องท่ี่�ซัิบัซ้ิอน้กวา่มาก ซ่ิ�งคัำาน่้งถ่งปัฏิิสัมพัื่น้ธี์
ข้องการเปัล่ั�ยน้แปัลังที่างสังคัม เศรษฐกิจั แลัะเที่คัโน้โลัย่ สิ�งน่้�หมายถ่งการได้มาซ่ิ�งคัวามรู ้ ข้่ดคัวาม

สามารถ แลัะกลัไกท่ี่�จัะก่อให้เกิดแน้วที่างท่ี่�คัำาน่้งถ่ง
ชุ้มช้น้ทัี่�งหมด การระบัาดใหญ่ข้องโคัวิด-19 ช้่วยให้เห็น้
ช้่องว่างระหว่างคัน้รวยแลัะคัน้จัน้ข้องน้คัรรฐัได้ช้ัดเจัน้
ยิ�งข้่�น้ การเรย่น้ออน้ไลัน์้ท่ี่�บั้าน้เผยให้เห็น้ว่าหลัายคัรวั
เรอ่น้ยังคังข้าดแคัลัน้อุปักรณ์ดิจิัทัี่ลั น้อกจัากน่้�ยังเน้้น้
ยำ�าให้เห็น้ถ่งปััจัจััยสำาคััญท่ี่�มักถูกมองข้้าม เช้่น้ สภูาพื่
แวดล้ัอมที่างกายภูาพื่ ปััญหาการเช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ต 
แลัะทัี่กษะการเล่ั�ยงลูักท่ี่�ไม่สามารถแก้ไข้ได้ด้วยการแจัก
แล็ัปัท็ี่อปัแลัะแท็ี่บัเล็ัตเพ่ื่ยงอย่างเด่ยว

ใน้ด้าน้คัวามเป็ัน้พื่ลัเม่องด้าน้ข้้อมูลั (data citizenship) 
ผู้ เช้่�ยวช้าญได้ปัระเมิน้บัที่บัาที่ข้องข้้อมูลัใน้น้โยบัาย
สาธีารณะแลัะใน้ฐาน้ะสิน้ค้ัาที่างเศรษฐกิจัว่าข้้อมูลัไม่

คัวรเอ่�อปัระโยช้น์้ต่อบัรษัิที่เที่คัโน้โลัย่เท่ี่านั้�น้ แต่คัวรจัะเป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่อชุ้มช้น้ทัี่�งหมดด้วย ผู้ให้ข้้อมูลัราย
หน่้�งระบุัว่า การใช้้การที่ดสอบัค่ัาเฉีล่ั�ยข้องสิงคัโปัรเ์พื่่�ออนุ้มัติเงิน้ช้่วยเหล่ัอโดยพื่ิจัารณาจัากรายได้ข้อง
คัรวัเรอ่น้เผยให้เห็น้วา่ กระบัวน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัม่การตกหล่ัน้แลัะไม่คัรอบัคัลุัมอย่างทัี่�วถ่ง ซ่ิ�งอาจั
ที่ำาให้ข้าดข้้อมูลัจัากชุ้มช้น้ด้อยโอกาสใน้พ่ื่�น้ท่ี่�ท่ี่�เข้้าถ่งยาก สิ�งน่้�ที่ำาให้การให้บัรกิารที่างสังคัมยุ่งยากซัิบัซ้ิอน้ 
ซ่ิ�งอาจัจัะดูด่บัน้กระดาษ แต่ไม่ม่ปัระสิที่ธีภิูาพื่ใน้ที่างปัฏิิบััติ ยกตัวอย่างเช้่น้ การเช้่�อถ่อข้้อมูลัท่ี่�เก็บับััน้ท่ี่ก
ด้วยเคัร่�องม่อดิจิัทัี่ลัมากเกิน้ไปัอาจัที่ำาให้ไม่เห็น้ภูาพื่รวมวา่ใคัรสมคัวรได้รบััเงนิ้ช้่วยเหล่ัอท่ี่�สมเหตุสมผลั
กับัรายได้ข้องคัรวัเรอ่น้ น้อกจัากน่้�  ทัี่กษะคัวามเข้้าใจัใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัยังคังเป็ัน้อุปัสรรคัหลััก
ใน้ส่วน้อ่�น้ๆ ข้องสังคัม ม่หลัายกรณ่ท่ี่�คัรอบัคัรวัท่ี่�สมัคัรใช้้บัรกิารบัรอดแบัน้ด์ต้องจ่ัายเงิน้มากกว่าท่ี่�คิัด 
เพื่ราะพื่วกเข้าไม่ม่คัวามสามารถที่างดิจิัทัี่ลัท่ี่�จัะที่ำาคัวามเข้้าใจัข้้อกำาหน้ดแลัะเง่�อน้ไข้ท่ี่�ระบุัไวใ้น้ข้้อตกลัง
ดังกล่ัาว126

คัวามอ่อน้ไหวเก่�ยวกับัการใช้้ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่เพื่่�อการวิจััยเช้ิงพื่าณิช้ย์หรอ่การวิจััยข้องรฐัปัรากฏิให้เห็น้
มากข่้�น้ เม่�อพิื่จัารณาจัากคัวามพื่ยายามใน้การวจัิัยด้าน้ช้่วการแพื่ที่ย์แลัะสุข้ภูาพื่ข้องสิงคัโปัร ์ แม้วา่การ
ข้ยายตัวข้องข้้อมูลัใน้ภูาคัการดูแลัสุข้ภูาพื่ข้องสิงคัโปัรใ์น้ปััจัจุับััน้จัะเป็ัน้กลัไกข้ับัเคัล่ั�อน้การเติบัโตที่าง
เศรษฐกิจัอ่กอย่างหน่้�ง แลัะจัะช้่วยต่อกรกับัคัวามต่งเคัรย่ดเก่�ยวกับัปัระช้ากรผู้สูงอายุใน้ระบับัการรกัษา
พื่ยาบัาลั แต่ปัระเด็น้ด้าน้จัรยิธีรรมการวิจััยแลัะการปักป้ัองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องผู้ป่ัวยยังคังเป็ัน้คัวาม
ท้ี่าที่ายท่ี่�สำาคััญ127 แม้วา่รฐับัาลัสิงคัโปัรจ์ัะเคัล่ั�อน้ไหวเช้ิงรุกใน้เร่�องกฎหมายคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลั 
แต่แน้วที่างการบัังคัับัใช้้ PDPA ท่ี่�เล่ัอกยกเวน้้การบัังคัับัใช้้กับัหน่้วยงาน้แลัะสถาบััน้ข้องรฐั ยังคังที่ำาให้เกิด
ข้้อสงสัยมากข้่�น้เร่�อยๆ หลัังจัากท่ี่�ปัระช้าช้น้ได้รบััผลักระที่บัจัากการลัะเมิดข้้อมูลัเก่�ยวกับัสุข้ภูาพื่ใน้น้คัรรฐั 
Big Brother Watch ซ่ิ�งเป็ัน้องค์ัการน้อกภูาคัรฐั (NGO) ก็ออกมาเต่อน้ถ่งคัวามเป็ัน้ไปัได้ท่ี่�คัวามเช้่�อมั�น้
ใน้คัวามสามารถข้องรฐับัาลัใน้การรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องเวช้ระเบั่ยน้ผู้ป่ัวยข้องปัระช้าช้น้จัะลัดน้้อยลัง
ไปัอ่ก128

การกำาหนดักรอบข้องปััญหาและการพััฒนา
ในปััจัจุับันข้องสิงคโปัรจ์ัากมุมมองด้ัานควัาม
เสมอภาคที่างดิัจัิทัี่ลจัะส่งเสรมิให้สังคมคำานึง

ถึึงแนวัที่างด้ัานข้้อมูลในระดัับชุีมชีนหรอื
ระดัับรากหญ้ามากกวั่ามูลค่าที่างเศึรษฐกิจั

ข้องข้้อมูล ควัามเสมอภาคที่างดิัจัิทัี่ลเปั็น
เรื�องต่อเนื�องทีี่�ซึ่บัซึ่อ้นกวั่ามาก ซึ่ึ�งคำานึงถึึง
ปัฏิิสัมพัันธ์ข้องการเปัลี�ยนแปัลงที่างสังคม 

เศึรษฐกิจั และเที่คโนโลยี
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กรณีีศึึกษา
ข้้อถิ่กเถีิ่ยงเรื�องความูเป็นสิ่วนตััวข้องข้้อมููล 
ข้องแอปติัดตัามูผูู้้สิัมูผัู้สิเช้ื�อโควิด-19 

ในเดิือนมูีนาคมู 2020 สิิงคโปัรเ์ปิัดิตัวั TraceTogether ซึ่่�งเป็ันแอปัพลิเคชีนัสิำาหรบัติดิตามูผูู้้สิัมูผู้ัสิ
เชีื�อโควัดิิ-19 ทั�วัปัระเทศ แอปันี�ใชี ้Bluetooth เพื�อปิัง (ping) ผูู้้สิัมูผู้ัสิใกล้ชีดิิกับเชีื�อ หลังจากนั�นจะมูี
การเข้้ารหสัิและจัดิเก็บข้้อมููลไวัเ้ป็ันสิ่วันตัวั จากนั�นกระทรวังสิาธารณสิุข้จะถอดิรหสัิข้้อมููลนี� หากตรวัจ
พบวัา่ผูู้้ใชีแ้อปัติดิเชีื�อโควัดิิ-19

รฐั์บาลปัระกาศบังคับใหป้ัระชีาชีนต้องใชีแ้อปัหรอืโทเค็น TraceTogether ที�คล้ายคล่งกันสิำาหรบัผูู้้ที�ไมู่
ใชีส้ิมูารท์โฟน ในวันัแรกๆ หลังการเปิัดิตัวัแอปั Vivian Balakrishnan รฐั์มูนตรผู้ีู้รบัผิู้ดิชีอบโครงการ
ปัระเทศอัจฉีรยิะ (Smart Nation) ข้องสิิงคโปัรก์ล่าวัในงานแถลงข้่าวัในเดิือนมูิถุนายน 2020 วัา่ “แอปั 
TraceTogether และข้้อมููลที�สิรา้งข้่�นมูีไวัเ้พื�อติดิตามูผูู้้สิัมูผู้ัสิเชีื�อเท่านั�น ไมู่มูีอย่างอื�น” อย่างไรก็ตามู 
มูีการเปิัดิเผู้ยในภายหลังวัา่ตำารวัจสิามูารถเข้้าถ่งข้้อมููลที�แอปั TraceTogether เก็บรวับรวัมูมูาไดิ้เพื�อ
ใชีใ้นการสิืบสิวันคดิีอาญา ในตอนนั�น มูีการใชีข้้้อมููลดิังกล่าวัในการสิืบสิวันคดิีฆาตกรรมูแล้วั

แมู้วัา่ระดิับการสิอดิสิ่องดิูแลดิังกล่าวัจะไมู่ใชีเ่รื�องแปัลกสิำาหรบัชีาวัสิิงคโปัร ์แต่ปัระชีาชีนก็โกรธเคือง
และไมู่พอใจที�รฐั์บาลไดิ้กล่าวัอ้างเท็จเกี�ยวักับระดิับการคุ้มูครองข้้อมููลและควัามูเป็ันสิ่วันตัวัที�ผูู้้ใชี้
แอปัพลิเคชีนัไดิ้รบั รฐั์บาลจ่งออกกฎหมูายใหมู่ซึ่่�งจะจำากัดิการเข้้าถ่งข้้อมููลการติดิตามูผูู้้สิัมูเชีื�อข้อง
ตำารวัจเพื�อใหใ้ชีไ้ดิ้เฉีพาะในการสิืบสิวันการกระทำาควัามูผู้ิดิ 7 ปัระเภทเท่านั�น

แม้สิงคัโปัรจ์ัะอ้างวา่ม่การใช้้กฎระเบั่ยบัเพื่่�อคัวบัคุัมข้้อมูลัอย่างจัรงิจััง แต่ตัวช้่�วดัอย่างน้้อยหน่้�งอย่างพื่บั
วา่สิงคัโปัรย์ังม่คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัท่ี่�อ่อน้ด้อยเม่�อเท่ี่ยบักับัฟิิลิัปัปิัน้ส์129 
น้อกจัากน่้�  แน้วที่างด้าน้เที่คัโน้โลัย่ข้องสิงคัโปัรท่์ี่�ส่งเสรมิแพื่ลัตฟิอรม์ข้้อมูลัเปิัดเพ่ื่�อให้ม่การกำากับัดูแลัรูปั
แบับัใหม่ยังถูกกล่ัาวหาวา่ที่ำาให้สถาน้การณ์ท่ี่�เป็ัน้อยู่ยังคังเป็ัน้แบับัเดิมต่อไปัแที่น้ท่ี่�จัะเปัล่ั�ยน้แปัลัง130 ม่
คัวามคัาดหวังว่าข้้อมูลัจัะกระตุ้น้ให้เกิดวิธี่ใหม่ๆ ใน้การแก้ปััญหาสังคัม แต่ใน้ที่างกลัับักัน้ ข้้อมูลัมักจัะ
ตอกยำ�าคัวามไม่เสมอภูาคัที่างโคัรงสรา้งสังคัม131

ท่ี่ามกลัางคัวามสน้ใจัท่ี่�เพื่ิ�มข่้�น้ใน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวามยิน้ยอม ผู้สนั้บัสนุ้น้เร่�องคัวามเป็ัน้พื่ลัเม่อง
ด้าน้ข้้อมูลั (data citizenship) ได้เรย่กรอ้งให้ม่การที่บัที่วน้กรอบัการแบั่งปััน้ข้้อมูลัใน้ปััจัจุับััน้ข้องสิงคัโปัร ์
คัวามแตกต่างระหว่างการเป็ัน้เจ้ัาข้องข้้อมูลั การคัวบัคุัม แลัะการจััดการได้สลัายไปัพื่รอ้มกับัอำาน้าจัท่ี่�
เพื่ิ�มข้่�น้ข้องน้ายหน้้าหาข้้อมูลัแลัะผู้คัวบัคุัมข้้อมูลั ผู้คัวบัคุัมข้้อมูลัสรา้งคัวามไม่ช้ัดเจัน้ให้กับักระบัวน้การ
เก็บับััน้ท่ี่กแลัะวเิคัราะห์ข้้อมูลัใน้การที่ำาธุีรกรรมคัรั�งเด่ยว ใน้การที่ำาธุีรกรรมคัรั�งเด่ยวทุี่กคัรั�ง ปัระช้าช้น้
ต้องติดต่อกับัหน่้วยงาน้ท่ี่�ไม่รูจั้ักหลัายแห่ง พื่วกเข้าไม่สามารถระบุัหรอ่แยกแยะว่าใคัรเป็ัน้ผู้คัวบัคุัม
ข้้อมูลัข้องตน้ได้อ่กต่อไปั ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้� งเสน้อให้ม่การสำารวจัแน้วที่างด้าน้ข้้อมูลัอ่�น้ๆ เพื่่�อท้ี่าที่าย
โคัรงสรา้งท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยภูาคัเอกช้น้ท่ี่�เป็ัน้ผู้น้ำาตลัาด ซ่ิ�งเอ่�อปัระโยช้น์้มหาศาลัแก่บัรษัิที่เที่คัโน้โลัย่
ข้น้าดใหญ่ บัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) ข้น้าดใหญ่ม่แน้วโน้้มท่ี่�จัะกักตุน้หรอ่
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แบั่งปััน้ข้้อมูลัมากเกิน้ไปั ซ่ิ�งอาจัที่ำาให้บุัคัคัลัแลัะชุ้มช้น้ม่คัวามเส่�ยงมากเกิน้คัวรโดยท่ี่�พื่วกเข้าไม่รูเ้ห็น้หรอ่
ยิน้ยอม การวางแผน้จััดการข้้อมูลัให้สอดคัล้ัองกับัชุ้มช้น้มากข้่�น้จัะที่ำาให้การสรา้งมูลัค่ัาเก่�ยวกับัข้้อมูลัม่
คัวามเสมอภูาคัมากข่้�น้แลัะอาจัเป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่อสาธีารณช้น้ใน้วงกว้างมากข้่�น้ เม่�อเท่ี่ยบักับัโคัรงสรา้ง
แบับั “ผู้ช้น้ะจัะได้ทุี่กอย่าง” ข้องบัรษัิที่เที่คัโน้โลัย่ยักษ์ใหญ่จัากช้าติตะวนั้ตก132

พูื่ดอย่างเป็ัน้ธีรรมแล้ัว ผู้ให้ข้้อมูลัส่วน้ใหญ่ยอมรบััใน้โคัรงการรเิริ�มต่างๆ ข้องรฐับัาลัสิงคัโปัรใ์น้การแก้
ปััญหาต่างๆ เช้่น้ การนั้บัรวมทุี่กคัน้ การเข้้าถ่ง แลัะคัวามหลัากหลัาย แต่การสรา้งหน่้วยงาน้ท่ี่�เก่�ยวข้้อง
กับัมนุ้ษย์ไม่ได้เริ�มด้วยกลัยุที่ธีแ์บับับัน้ลังล่ัางเท่ี่านั้�น้ แต่ยังต้องรว่มม่อกับัชุ้มช้น้ท่ี่�ได้รบััอำาน้าจัด้วย รฐับัาลั
สิงคัโปัรจ่์ังเริ�มจััดให้ม่การเจัรจัาท่ี่�เน้้น้การม่ส่วน้รว่มข้องชุ้มช้น้ ม่การเปิัดตัว Alliances for Action ซ่ิ�ง
เป็ัน้กลุ่ัมคัวามรว่มม่อข้องพื่ัน้ธีมิตรผู้น้ำาใน้อุตสาหกรรม 25 ราย โดยรวมผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยหลัายฝ่่าย
จัากชุ้มช้น้หลัักๆ รวมทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ไวใ้น้คัณะที่ำางาน้133 กลุ่ัมคัวามรว่มม่อน่้� ม่จุัดมุ่งหมายเพื่่�อ
กระตุ้น้ให้ชุ้มช้น้ท้ี่องถิ�น้ช้่วยกัน้หาวิธี่แก้ไข้ปััญหาสังคัมท่ี่�ซัิบัซ้ิอน้ แต่ผู้เช้่�ยวช้าญคัน้หน่้�งช้่�ให้เห็น้ว่า “ม่
อุปัสรรคัอยู่ใน้รายลัะเอ่ยด” เพื่ราะรฐับัาลัยังคังไม่ใส่ใจัใน้การคััดเล่ัอกผู้ท่ี่�จัะม่ส่วน้รว่มใน้การปัระชุ้มเหล่ัา
น่้�  ซ่ิ�งกระที่บัต่อผลัลััพื่ธี์แลัะทิี่ศที่างโดยรวม อย่างไรก็ตาม กิจักรรมท่ี่�ม่ผู้ม่ส่วน้ได้เส่ยหลัายฝ่่ายอย่าง  
Alliance for Action ถ่อเป็ัน้การเริ�มต้น้ท่ี่�ด่134 

เพื่่�อให้การดำาเนิ้น้งาน้เป็ัน้ไปัอย่างราบัร่�น้ ผู้เช้่�ยวช้าญคัน้หน่้� งได้เน้้น้ยำ�าถ่งคัวามสำาคััญข้องการปัรับั
แน้วที่างการหารอ่เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัใน้ระดับัชุ้มช้น้ ซ่ิ�งต้อง
ม่การค้ัน้หาโคัรงสรา้งการกำากับัดูแลัที่างเล่ัอกอ่�น้ท่ี่�สามารถเป็ัน้ส่วน้เสรมิให้กับัการแที่รกแซิงข้องรฐัได้ 
การสรา้งเคัรอ่ข่้ายข้องชุ้มช้น้ท่ี่�ม่คัวามรูแ้ลัะคัวามตระหนั้กรูส้ามารถกำาหน้ดกรอบัการหารอ่เก่�ยวกับัคัวาม
เสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลัข้่�น้ใหม่ ซ่ิ�งช้่วยให้มั�น้ใจัได้ว่าปัระช้าช้น้จัะอยากม่ส่วน้รว่มมากกว่าแค่ัปัฏิิบััติตามกฎ
ระเบั่ยบั

4. สรุป
เม่�อเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัม่คัวามพื่รอ้มเต็มท่ี่� มูลัค่ัาที่างเศรษฐกิจัแลัะสังคัมข้องเที่คัโน้โลัย่
น่้� ก็จัะให้ปัระโยช้น์้ได้อย่างที่ว่คูัณ แต่โอกาสดังกล่ัาวก็อาจัที่ำาให้เกิดอัน้ตรายได้เช้่น้กัน้ สำาหรบััปัระเที่ศ
อุตสาหกรรมระดับัสูงอย่างสิงคัโปัร์ คัวามย้อน้แย้งนั้�น้ปัระจัักษ์ช้ัดเจัน้ยิ�งกว่า แม้ว่าสิงคัโปัร์จัะ
กระต่อรอ่รน้้ท่ี่�จัะเปิัดรบััข้้อมูลัใน้ฐาน้ะกระดูกสัน้หลัังข้องเศรษฐกิจัแลัะสังคัมใน้บัรบิัที่ข้องอุตสาหกรรม 
4.0 แต่สิงคัโปัรก็์ยังคังย่ดแน้วที่างท่ี่�เน้้น้การปัฏิิบััติทัี่�งใน้แงข่้องผลัปัระโยช้น์้ คัวามเส่�ยง แลัะอัน้ตรายท่ี่�
อาจัเกิดข้่�น้ เม่�อพิื่จัารณาด้าน้กฎระเบั่ยบั การแก้ไข้ปััญหาเหล่ัาน่้�เป็ัน้ไปัอย่างม่ระเบั่ยบัแบับัแผน้ เสรมิด้วย
การปัระเมิน้แลัะการปัรบััแก้กฎหมาย แน้วที่าง แลัะข้้อบัังคัับัเป็ัน้ปัระจัำาโดยปัรก่ษาหารอ่กับัภูาคัรฐัแลัะ
ภูาคัเอกช้น้

เม่�อเราคิัดที่บัที่วน้เก่�ยวกับัการสน้ที่น้าแลัะการปัรก่ษาหารอ่กับัผู้เช้่�ยวช้าญใน้ปัระเด็น้เหล่ัาน่้�  พื่วกเข้า
พื่ยายามท่ี่�จัะก้าวไปัสู่การเปัล่ั�ยน้แปัลังกระบัวน้ทัี่ศน์้ท่ี่�ต่างไปัจัากเดิมโดยสิ�น้เช้ิง ซ่ิ�งก้าวลัำ�าไปัไกลักวา่แค่ั
กฎระเบั่ยบัหรอ่การปัรก่ษาหารอ่กับัผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยหลัายฝ่่าย เน่้� องจัากสิงคัโปัรม่์ต้น้ทุี่น้ที่างปััญญา
แลัะสังคัมอัน้ล้ัน้เหล่ัอ คัวามสน้ใจัท่ี่�ท่ี่วมท้ี่น้ใน้แน้วที่างด้าน้เที่คัโน้โลัย่มักจัะสรา้งคัวามยุ่งเหยิงให้กับัคัวาม
จัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ใน้การม่จิัตสำาน่้กที่างสังคัมแบับัใหม่ใน้ยุคัดิจิัทัี่ลั โดยท่ี่�ปัระช้าช้น้ทัี่�วไปัจัะรบััรูถ่้งสิที่ธีิที่าง
ดิจิัทัี่ลัข้องตน้ท่ี่�อยู่เหน่้อแพื่ลัตฟิอรม์ออฟิไลัน์้แลัะออน้ไลัน์้ การปัรบััเปัล่ั�ยน้กระบัวน้ทัี่ศน์้ตามท่ี่�เสน้อที่ำาให้
จัำาเป็ัน้ต้องคิัดที่บัที่วน้เก่�ยวกับัคัวามหมายข้องการเป็ัน้พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลัหรอ่ปัระช้าช้น้แห่งสังคัมดิจิัทัี่ลัท่ี่�
กำาลัังเกิดข่้�น้ สังคัมดิจิัทัี่ลัท่ี่�ปัระช้าช้น้ไม่เพ่ื่ยงได้รบััการปัฏิิบััติใน้ฐาน้ะบุัคัคัลัท่ี่�ไม่ได้กระที่ำาผิด แต่ใน้ฐาน้ะ
ตัวแที่น้ที่ำางาน้เช้ิงรุกท่ี่�สามารถม่ส่วน้รว่มได้อย่างม่คัวามหมายอ่กด้วย
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แม้ว่าจัะไม่สมบูัรณ์แบับั แต่แน้วที่างท่ี่�คัำาน่้งถ่งชุ้มช้น้สามารถวางรากฐาน้ให้กับัแน้วที่างปัฏิิบััติแลัะที่าง
เล่ัอกอ่�น้ใน้การปัฏิิบััติตามกรอบัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัท่ี่�สามารถช้่วยให้เกิดคัวามเสมอภูาคัใน้ด้าน้ข้้อมูลั
แลัะคัวามเป็ัน้พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลั การเริ�มต้น้การเปัล่ั�ยน้แปัลังคัรั�งใหญ่ท่ี่�ม่การเสน้อนั้�น้จัะไม่ใช้่เร่�องงา่ย โดย
เฉีพื่าะอย่างยิ�งสำาหรบััสิงคัโปัร ์ซ่ิ�งปัระวติัคัวามสำาเรจ็ัใน้กลุ่ัมปัระเที่ศอาเซ่ิยน้มักเป็ัน้ผลัมาจัากเสถ่ยรภูาพื่
ที่างการเม่องแลัะการคัวบัคุัมท่ี่�ค่ัอน้ข้้างเข้้มงวดทัี่�งด้าน้การปักคัรองแลัะการปัฏิิรูปั เน่้� องจัากม่สัญญาณ
ข้องอน้าคัตท่ี่�สดใส สิงคัโปัรจ่์ังเริ�มคิัดอย่างจัรงิจัังเก่�ยวกับัปัระเด็น้ดังกล่ัาว แลัะวางรากฐาน้เบั่�องต้น้อย่าง
รอบัคัอบั คัวามท้ี่าที่ายต่อไปัท่ี่�รออยู่ข้้างหน้้าค่ัอ การหาคัวามสมดุลัระหวา่งคัวามก้าวหน้้าแลัะคัวามเสมอ
ภูาคั เพื่่�อสรา้งสิงคัโปัรดิ์จิัทัี่ลัท่ี่�ล่ักซ่ิ�งแลัะเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้

สิิงคโปร์
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ไทย
1. ประวัติความเป็นื้มา
ปัระเที่ศไที่ยม่การหารอ่เก่�ยวกับัการรา่งกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัมาน้าน้กวา่ 20 ปีั แต่ใน้ช้่วงเริ�มแรกข้อง
การปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั�งท่ี่�ส่�หรอ่ IR 4.0 ซ่ิ�งเห็น้ได้จัากการเกิดข้่�น้ข้องเที่คัโน้โลัย่ช้ั �น้น้ำาใหม่ๆ ช้่วยเรง่ให้
รฐับัาลัไที่ยรวมกรอบัที่างกฎหมายเก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัไวภู้าย
ใต้พื่ระราช้บััญญัติคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั พื่.ศ. 2562 (2019) (PDPA)135 อย่างไรก็ตาม ม่คัวามค่ับัหน้้า
มากข้่�น้เร่�อยๆ เน่้�องจัากผลัข้องการฉุีดย่�อแลัะผลัักดัน้จัากปััจัจััยภูายใน้แลัะภูายน้อกต่างๆ 

PDPA ข้องไที่ยออกเม่�อวนั้ท่ี่� 27 พื่ฤษภูาคัม 2019 แลัะเป็ัน้กฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�รวมทุี่กอย่างไวฉ้ีบัับั
แรกข้องปัระเที่ศ หลัักสำาคััญข้อง PDPA ได้รบััอิที่ธีพิื่ลัเป็ัน้อย่างมากจัากระเบั่ยบัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั 
(GDPR) ข้องสหภูาพื่ยุโรปั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเร่�องการบัังคัับัใช้้น้อกอาณาเข้ต136 PDPA ยอมรบััสิที่ธีขิ้อง
บุัคัคัลัใน้การคัวบัคุัมวา่จัะให้ผู้คัวบัคุัมข้้อมูลัเก็บัรวบัรวม จััดเก็บั ปัระมวลัผลั แลัะเผยแพื่รข่้้อมูลัข้องตน้
อย่างไร137 PDPA ระบุัเหตุผลัท่ี่�ช้อบัด้วยกฎหมายข้องการปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะกำาหน้ดหน้้าท่ี่�
แลัะคัวามรบััผิดช้อบัข้องผู้คัวบัคุัมข้้อมูลัแลัะผู้ปัระมวลัผลัข้้อมูลั138

ภูายใต้ PDPA ไม่ม่การบัังคัับัให้เก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั (data localization) แต่
ภูาระหน้้าท่ี่�ใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัม่ผลับัังคัับัใช้้กับัทุี่กองค์ักรท่ี่�เก็บัรวบัรวม ใช้้ หรอ่เปิัดเผยข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั
ใน้ปัระเที่ศไที่ยหรอ่ข้องคัน้ไที่ย ไม่ว่าข้้อมูลันั้�น้จัะสรา้งข้่�น้หรอ่ได้รบััการยอมรบััภูายใต้กฎหมายไที่ยหรอ่
ไม่ แลัะไม่วา่บุัคัคัลัผู้นั้�น้จัะเป็ัน้ผู้ม่ถิ�น้พื่ำานั้กหรอ่ม่ธุีรกิจัอยู่ใน้ปัระเที่ศไที่ยหรอ่ไม่ก็ตาม139 ซ่ิ�งหมายคัวาม
วา่การบัังคัับัใช้้น้อกอาณาเข้ตข้อง PDPA ม่ผลักับัผู้คัวบัคุัมข้้อมูลัแลัะผู้ปัระมวลัผลัข้้อมูลัทัี่�งหมด แม้วา่
พื่วกเข้าจัะไม่ม่การตั�งหลัักแหล่ังที่างกายภูาพื่ใน้ปัระเที่ศไที่ยเลัยก็ตาม

หลัังจัากออก PDPA ใน้ราช้กิจัจัานุ้เบักษาเม่�อเด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2019 ได้ม่การจััดตั�งคัณะกรรมการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal Data Protection Commission, PDPC) เพื่่�อกำากับัดูแลัการ
บัังคัับัใช้้ คัณะกรรมการน่้�ปัระกอบัด้วยสมาช้ิก 10 คัน้จัากหลัากหลัายสาข้า ตั�งแต่ด้าน้กฎหมาย สุข้ภูาพื่ 
เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศ แลัะที่รพัื่ยากรบุัคัคัลั ไปัจัน้ถ่งด้าน้การที่หาร ตอน้น่้�  PDPC กำาลัังรา่งข้้อบัังคัับัย่อย
ข้อง PDPA140 ทัี่น้ท่ี่ท่ี่�ม่การปัระกาศใช้้ PDPA ใน้วนั้ท่ี่� 1 มิถุน้ายน้ 2022 ธุีรกิจัต่างๆ ได้รบััการผ่อน้ผัน้น้าน้
หน่้�งปีั เพื่่�อให้เวลัาใน้การกำาหน้ดแน้วที่างใหม่แลัะกำาหน้ดหรอ่ปัรบััเปัล่ั�ยน้วิธี่ปัฏิิบััติเพ่ื่�อให้สอดคัล้ัองกับั 
PDPA141

PDPA ข้องไที่ยสรา้งข้่�น้บัน้รากฐาน้ข้องกฎหมายแลัะข้้อบัังคัับัท่ี่�คัล้ัายคัล่ังกัน้แลัะม่อยู่แล้ัวเก่�ยวกับัการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว เช้่น้ พื่ระราช้บััญญัติวา่ด้วยการกระที่าคัวามผิดเก่�ยวกับัคัอมพื่ิวเตอร ์
พื่.ศ. 2550 (2007) (CCA) แลัะพื่ระราช้บััญญัติการรกัษาคัวามมั�น้คังปัลัอดภัูยไซิเบัอร ์พื่.ศ. 2562 (2019) 
ซ่ิ�งระบุัข้้อกำาหน้ดแลัะภูาระหน้้าท่ี่�ข้องหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัแลัะองค์ักรเอกช้น้ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้
ด้าน้ข้้อมูลัท่ี่�สำาคััญ เพื่่�อป้ัองกัน้ คุ้ัมคัรอง แลัะจััดการคัวามเส่�ยงที่างไซิเบัอร ์ ตลัอดจัน้ใช้้มาตรการตอบั
สน้องแลัะการตรวจัจัับัภัูยคุักคัาม142 PDPA แลัะพื่ระราช้บััญญัติการรกัษาคัวามมั�น้คังปัลัอดภัูยไซิเบัอรไ์ด้
รบััการออกแบับัมาเพื่่�อเติมเต็มซ่ิ�งกัน้แลัะกัน้ ช้่�แน้ะแน้วที่างให้กับัธุีรกิจั หน่้วยงาน้กำากับัดูแลั แลัะหน่้วย
งาน้ภูาคัรฐัต่างๆ ด้วยการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่อย่างค่ัอยเป็ัน้ค่ัอยไปัใน้ปัระเที่ศไที่ย ม่การคัาดหวังให้
เน่้� อหาบัางส่วน้ข้องกฎหมายทัี่�งสองฉีบัับัสรา้งรากฐาน้สำาหรบััพ่ื่�น้ฐาน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่� “ม่มาตรฐาน้” 
ข้องปัระเที่ศไที่ยทัี่�งใน้ระยะสั�น้แลัะระยะยาว143
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แม้จัะม่การผลัักดัน้เก่�ยวกับั PDPA แต่การน้ำาไปัปัฏิิบััติจัรงิยังต้องเผช้ิญกับัคัวามล่ัาช้้าเป็ัน้อย่างมาก ม่
แผน้วา่จัะเริ�มบัังคัับัใช้้กฎหมายฉีบัับัน่้�ใน้ปีั 2021 แต่การแก้ไข้พื่ระราช้กฤษฎ่กาที่ำาให้แผน้น่้�ต้องเล่ั�อน้ออก
ไปัอ่กหน่้�งปีั โดยเริ�มบัังคัับัใช้้ใน้วนั้ท่ี่� 1 มิถุน้ายน้ 2022 ปััจัจััยภูายใน้ข้องคัวามล่ัาช้้าน่้�เกิดจัากคัวามถดถอย
ข้องปัระเที่ศเน่้�องจัากการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ-19 แลัะการข้าดแคัลัน้บุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถใน้ระดับั
รฐับัาลัแลัะสถาบััน้ ส่วน้ปััจัจััยภูายน้อก ค่ัอ แรงกดดัน้ใน้การปัฏิิบััติตามระบับัการกำากับัดูแลัระดับัสากลั 
โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ระเบั่ยบัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัทัี่�วไปั (GDPR) ข้องสหภูาพื่ยุโรปัแลัะการคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวข้องบุัคัคัลัระหวา่งการข้้ามแดน้ (CBPR) ข้องคัวามรว่มม่อที่างเศรษฐกิจัใน้เอเช้่ยแปัซิิฟิิก (APEC) 
ที่ำาให้แผน้ท่ี่�จัะดำาเนิ้น้การอย่างรวดเรว็ข้องปัระเที่ศไที่ยต้องล่ัาช้้าลัง ท่ี่ามกลัางคัวามกังวลัแลัะการคัาดเดา
ท่ี่�เพื่ิ�มมากข้่�น้วา่อาจัม่การเล่ั�อน้การบัังคัับัใช้้ออกไปัอ่ก แต่ PDPA ก็เริ�มม่ผลับัังคัับัใช้้ใน้วนั้ท่ี่� 1 มิถุน้ายน้ 
2022 จัรงิๆ

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
แม้การใช้้ระบับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัข้องปัระเที่ศไที่ยจัะล่ัาช้้ากว่ากำาหน้ด แต่เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องไที่ย
ก็เติบัโตข้่�น้อย่างน่้าท่ี่�งใน้ช้่วงที่ศวรรษท่ี่�ผ่าน้มา ใน้ปีั 2018 เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องไที่ยคิัดเป็ัน้ 17% ข้อง
ผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศ (GDP)144 อุตสาหกรรมเน่้�อหาดิจิัทัี่ลัเป็ัน้ตัวขั้บัเคัล่ั�อน้หลัักข้องเศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลัข้องไที่ย ซ่ิ�งส่วน้ใหญ่เป็ัน้ธุีรกิจัเกม ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ แลัะแอนิ้เมช้ัน้ ปัระเที่ศไที่ยเป็ัน้ช้าติท่ี่�ผู้คัน้
ใช้้อุปักรณ์หลัากหลัายใน้การเช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ต ซ่ิ�งปัระช้ากรไที่ยออน้ไลัน์้ถ่ง 69.5% โดยใน้จัำาน้วน้น่้� 
74.2% ข้องผู้ม่อายุระหวา่ง 16 ถ่ง 64 ปีัเคัยซ่ิ�อสิน้ค้ัาที่างรา้น้ค้ัาออน้ไลัน์้ (การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์) 
หรอ่เข้้าถ่งบัรกิารออน้ไลัน์้145

ข้อัมู่ลสิำ�หรบัเศรษฐกิจดิจิทััล

เช้่น้เด่ยวกับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ การระบัาดใหญ่ข้องโคัวิด-19 ส่งผลักระที่บัต่อ
เศรษฐกิจัข้องไที่ย โดยหดตัว 0.3% ใน้ไตรมาสท่ี่�สามข้องปีั 2021146 เน่้� องจัากม่การล็ัอกดาวน์้ท่ี่�เข้้มงวด
แลัะสถาน้การณ์บั่บับัังคัับัให้ที่ำางาน้จัากที่างไกลั การระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิจ่ังที่ำาให้องค์ักรภูาคัรฐัแลัะภูาคั
เอกช้น้ต้องย้ายไปัที่ำางาน้บัน้แพื่ลัตฟิอรม์ออน้ไลัน์้ซ่ิ�งม่การเติบัโตถ่ง 300% ใน้ปีั 2021 น้อกจัากน่้�  การ
พื่่�งพื่าบัรกิารระบับัคัลัาวด์ก็เพื่ิ�มข้่�น้คัวบัคู่ัไปัด้วย147 แม้วา่จัะม่ผลักระที่บัเป็ัน้ระลัอกๆ จัากการระบัาดใหญ่
ข้องโคัวดิแลัะแลัะคัวามกังวลัที่างการเม่องใน้ปัระเที่ศ แต่เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัก็ยังคังเติบัโตต่อไปัอย่างมั�น้คัง
แลัะน่้าจัะม่มูลัค่ัาถ่ง 5.7 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัภูายใน้ปีั 2025148

การเติบัโตอย่างต่อเน่้�องข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องไที่ยนั้�น้ได้รบััแรงข้ับัเคัล่ั�อน้หลัักจัากแบับัจัำาลัองเศรษฐกิจั
ล่ัาสุด ได้แก่ ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ซ่ิ�งเปิัดตัวใน้ปีั 2016 ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 มุ่งเน้้น้ไปัท่ี่�น้วัตกรรมแลัะการน้ำา
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัขั้�น้สูงท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัข้น้าดใหญ่มาใช้้เพื่่�อปัระดิษฐ์กลัไกข้ับัเคัล่ั�อน้การเติบัโต
ใหม่ๆ เพื่่�อให้ปัระเที่ศก้าวข้้ามกับัดักรายได้ปัาน้กลัาง149 150โดยม่เป้ัาหมายเพ่ื่�อกระตุ้น้การเปัล่ั�ยน้แปัลังที่าง
อุตสาหกรรมด้วยการจััดตั�งโคัรงการเข้ตพื่ัฒน้าพื่ิเศษภูาคัตะวนั้ออก (Eastern Economic Corridor, 
EEC) เพื่่�อด่งดูดนั้กลังทุี่น้ต่างช้าติแลัะเพื่ิ�มปัระสิที่ธีภิูาพื่การผลิัตใน้ระยะสั�น้ถ่งระยะกลัาง151

การเช้่�อมต่อที่างดิจิัทัี่ลัแลัะการเข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ตท่ี่�เพื่ิ�มข้่�น้ข้องไที่ยที่ำาให้คัวามต้องการศูน้ย์ข้้อมูลัข้น้าด
ใหญ่มากแลัะเที่คัโน้โลัย่คัลัาวด์เพื่ิ�มข่้�น้อย่างต่อเน่้�อง อุตสาหกรรมศูน้ย์ข้้อมูลัแลัะระบับัคัลัาวด์จัะม่คัวาม
สำาคััญอย่างยิ�งใน้การสนั้บัสนุ้น้โคัรงการไที่ยแลัน้ด์ 4.0 จัากการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างรวดเรว็ 
คัาดกัน้วา่ตลัาดข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ข้องไที่ยจัะเติบัโตข้่�น้เน่้�องจัากม่การลังทุี่น้เพื่ิ�มข้่�น้ใน้ตลัาดศูน้ย์ข้้อมูลัข้อง
ปัระเที่ศสูงถ่ง 1 พื่ัน้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐั แลัะอ่ก 700 ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัใน้บัรกิารระบับัคัลัาวด์ภูายใน้ปีั 
2026152
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เน่้�องจัากข้้อมูลัข้น้าดใหญ่เริ�มม่คัวามสำาคััญมากข้่�น้เร่�อยๆ ต่อคัวามสำาเรจ็ัข้องไที่ยแลัน้ด์ 4.0 การบัังคัับัใช้ ้
PDPA ล่ัาสุดข้องรฐัสภูาไที่ยจัะเป็ัน้เคัร่�องม่อสำาคััญใน้การรบััปัระกัน้การเติบัโตอย่างยั �งย่น้ข้องเศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลัข้องไที่ย ตามหลัักการแล้ัว PDPA ให้แน้วที่างท่ี่�เหมาะสมแก่ธุีรกิจัต่างๆ เก่�ยวกับัเกณฑ์วธิีใ่น้การจััด
เก็บัข้้อมูลั การบััน้ท่ี่กข้้อมูลั แลัะการเข้้าถ่งโดยไม่ได้รบััอนุ้ญาต ซ่ิ�งจัะช้่วยส่งเสรมิให้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้อง
ไที่ยพุื่่งสูงข้่�น้ เม่�อม่การใช้้ PDPA ธุีรกิจัแลัะองค์ักรต่างๆ จ่ังถูกกฎหมายบัังคัับัให้ใช้้น้โยบัายแลัะข้ั�น้ตอน้ท่ี่�
เพื่่ยงพื่อใน้การป้ัองกัน้การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งใหญ่ท่ี่�อาจัที่ำาให้บััน้ท่ี่กข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัจัำาน้วน้มากรั�วไหลัได้ 
หากม่การใช้้ PDPA อย่างถูกต้อง บัรษัิที่ข้น้าดใหญ่แลัะองค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง (SME) จัะ
สามารถหล่ักเล่ั�ยงหรอ่ลัดคัวามเส่ยหายด้าน้ช้่�อเส่ยงท่ี่�ไม่สามารถปัระมาณค่ัาได้ ซ่ิ�งหากเกิดข้่�น้แล้ัวจัะส่ง
ผลัให้เกิดปัฏิิกิรยิาตอบัโต้อย่างรุน้แรงข้องปัระช้าช้น้แลัะการสูญเส่ยคัวามเช้่�อมั�น้ข้องนั้กลังทุี่น้

ใน้ข้ณะท่ี่�ปัระเที่ศไที่ยกำาลัังมุ่งสู่การเป็ัน้ศูน้ย์กลัางดิจิัทัี่ลัข้องอาเซ่ิยน้ การใช้้ PDPA จ่ังเป็ัน้ข้ั�น้ตอน้สำาคััญ
สำาหรบััการอนุ้ญาตการเคัล่ั�อน้ย้ายข้้อมูลัท่ี่�สำาคััญทัี่�งภูายใน้แลัะภูายน้อกปัระเที่ศ PDPA ที่ำาให้ปัระเที่ศไที่ย
สามารถเพื่ิ�มจุัดแข็้งใน้การหารอ่อย่างเป็ัน้ที่างการเก่�ยวกับัการไหลัข้องข้้อมูลัผ่าน้ที่างกลัไกต่างๆ เช้่น้ ข้้อ
สัญญาต้น้แบับัหรอ่การรบััรองคัวามเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้กับัปัระเที่ศหรอ่เข้ตอำาน้าจัศาลัอ่�น้ๆ น้อกจัากน่้�  การใช้ ้
PDPA ยังช้่วยยกระดับัคัวามสามารถใน้การแข้่งข้ัน้ข้องไที่ยใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั ซ่ิ�งที่ำาให้ปัระเที่ศไที่ยอยู่ใน้
จุัดท่ี่�ด่ข้่�น้ใน้การรกัษาการลังทุี่น้แลัะแม้กระทัี่�งด่งดูดการลังทุี่น้จัากต่างปัระเที่ศเพิื่�มข้่�น้จัากตลัาดท่ี่�สำาคััญๆ 
อย่างสหภูาพื่ยุโรปั ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้� งกล่ัาวว่า การสั�งห้ามแลัะข้้อจัำากัดก่อน้หน้้าน่้�ข้องสหภูาพื่ยุโรปัท่ี่�
ส่งผลักระที่บัต่ออุตสาหกรรมการปัระมงแลัะการบัิน้พื่ลัเร่อน้ข้องไที่ยถ่อเป็ัน้บัที่เร่ยน้เต่อน้ใจัสำาหรับั
อุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�กำาลัังเฟ้ิ� องฟูิข้องปัระเที่ศ153 ด้วยเหตุน่้�  การใช้้ PDPA ให้สอดคัล้ัองกับัระบับัการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัระดับัสากลัอย่าง GDPR จ่ังเป็ัน้เร่�องท่ี่�สำาคััญสูงสุดแลัะเรง่ด่วน้ท่ี่�สุด

ใน้อน้าคัตอัน้ใกล้ั การใช้้ PDPA จัะช้่วยลัดคัวามเส่�ยงข้องปัระเที่ศไที่ยต่อภัูยคุักคัามที่างไซิเบัอร ์ ธุีรกิจั
ต่างๆ สามารถลัดค่ัาใช้้จ่ัายเพิื่�มเติมแลัะแม้กระทัี่�งลัดค่ัาปัรบััได้ด้วย ท่ี่�สำาคััญกวา่นั้�น้ PDPA สามารถช้่วย
ให้อุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่สามารถใช้้ปัระโยช้น์้แลัะโอกาสข้องการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้อย่างคุ้ัมค่ัาได้
อย่างแท้ี่จัรงิ หรอ่รว่มลังทุี่น้ใน้สัญญาการวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้ารว่มกับัหน่้วยงาน้ต่างปัระเที่ศ ซ่ิ�งทัี่�งหมดน่้�
จัะเป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่ออุตสาหกรรมสำาคััญทัี่�ง 10 ภูายใต้ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ใน้ระดับัภููมิภูาคั การม่ส่วน้รว่มข้อง
ไที่ยท่ี่�ก่อให้เกิดผลัใน้การค้ัาดิจิัทัี่ลัอาจัเพิื่�มข้่�น้ได้ด้วยการเป็ัน้สมาช้ิกใน้คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจั
ระดับัภููมิภูาคั (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) หรอ่การเข้้ารว่มใน้คัวาม
ตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพื่่�น้แปัซิิฟิิก (Comprehensive and  
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) ใน้ท่ี่�สุด

แม้ว่าการบัังคัับัใช้้ PDPA น่้าจัะม่ปัระโยช้น์้แลัะข้้อด่ต่างๆ แต่ก็ยังคังต้องจัับัตาดูต่อไปัว่ากฎหมายฉีบัับั
น่้�จัะน้ำาไปัปัฏิิบััติจัรงิได้แค่ัไหน้แลัะให้ผลัลััพื่ธี์ได้จัรงิหรอ่ไม่ เน่้� องจัากการข้าดบุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถ
ด้าน้เที่คันิ้คั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัแลัะหน่้วยงาน้กำากับัดูแลั ท่ี่�จัะรบััปัระกัน้วา่ทุี่กฝ่่ายท่ี่�
เก่�ยวข้้องปัฏิิบััติตามกฎหมายดังกล่ัาว154 ตามท่ี่�ระบุัไวข้้้างต้น้ ใน้ช้่วงแรกข้องการบัังคัับัใช้้กฎหมายฉีบัับัน่้� 
ภูาคัเอกช้น้ต้องเผช้ิญกับังาน้ท่ี่�ซัิบัซ้ิอน้แลัะน่้าปัวดหัวใน้การดำาเนิ้น้การแลัะต่คัวามข้้อกำาหน้ดข้อง PDPA155 
การสำารวจับัรษัิที่เอกช้น้ใน้ปัระเที่ศไที่ยใน้ปีั 2020 เก่�ยวกับั PDPA ข้อง PwC พื่บัวา่แม้วา่บัรษัิที่ 75% จัะ
ตระหนั้กถ่งน้โยบัายแลัะขั้�น้ตอน้ข้อง PDPA แล้ัว แต่ 51% ยังอยู่ใน้ข้ั �น้เริ�มต้น้ข้องการดำาเนิ้น้การ แลัะอ่ก 
34% ยังคังไตรต่รองวา่คัวรจัะปัฏิิบััติตามกฎหมายน่้�อย่างไร156 บัรษัิที่ส่วน้ใหญ่ (60%) ยังไม่ได้แต่งตั�งเจ้ัา
หน้้าท่ี่�คุ้ัมคัรองข้้อมูลั ข้ณะท่ี่�อ่ก 30% ยังไม่ได้จััดตั�งท่ี่มงาน้ด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัโดยเฉีพื่าะ157 
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การต่คัวาม PDPA ก็เป็ัน้คัวามท้ี่าที่ายหลัักข้องธุีรกิจัต่างๆ เช้่น้กัน้ เน่้�องจัากแน้วที่างท่ี่�ม่อยู่อย่างจัำากัดใน้
เวลัานั้�น้ 46% ข้องบัรษัิที่ท่ี่�สำารวจัจ่ังเพื่ิ�งรวมน้โยบัายใหม่เก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัเข้้ากับักระบัวน้การ
ที่างการตลัาดหรอ่ปัระกาศคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวท่ี่�ม่อยู่เดิม การดำาเนิ้น้การเพื่่�อให้มั�น้ใจัได้ว่าจัะม่การปัฏิิบััติ
ตามข้้อกำาหน้ดภูายใต้ PDPA จัะเป็ัน้คัวามท้ี่าที่ายต่อไปัสำาหรบััรฐับัาลัแลัะหน่้วยงาน้กำากับัดูแลั ใน้ข้ณะท่ี่�
ธุีรกิจัแลัะองค์ักรต่างๆ กำาลัังปัรบััตัวให้เข้้ากับั PDPA แต่ยังคังม่คัวามไม่แน่้น้อน้วา่รฐับัาลัจัะตอบัข้้อซัิก
ถามท่ี่�อาจัเกิดข่้�น้เน่้�องจัากปััญหาด้าน้กำาลัังคัน้แลัะคัวามเช้่�ยวช้าญท่ี่�ม่อยู่อย่างไร ซ่ิ�งเป็ัน้ปััญหาท่ี่�จัะได้รบัั
การแก้ไข้เพื่ิ�มเติม

ข้อัมู่ลสิำ�หรบันโย่บ�ย่สิ�ธิ�รณะ

ภูายใต้โคัรงการศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐั (Open Government Data) รวมถ่งน้โยบัายแลัะแน้วคิัด
รเิริ�มท่ี่�เก่�ยวข้้องข้องโคัรงการน่้�  รฐับัาลัไที่ยได้เริ�มใช้้ปัระโยช้น์้จัากคุัณค่ัาข้องข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ใน้การ
แที่รกแซิงน้โยบัายสาธีารณะแล้ัว ใน้ปีั 2013 รฐับัาลัไที่ยจััดตั�งสำานั้กงาน้พื่ัฒน้ารฐับัาลัดิจิัทัี่ลั (Digital 
Government Development Agency, DGA) แลัะสำานั้กงาน้คัณะกรรมการพัื่ฒน้าระบับัราช้การ 
(Public Sector Development Commission, OPDC) เพ่ื่�อให้เป็ัน้ผู้น้ำาข้องโคัรงการศูน้ย์กลัางข้้อมูลั
เปิัดภูาคัรฐั DGA ม่หน้้าท่ี่�จััดการศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐั ท่ี่�ที่ำาให้สมาช้ิกจัากภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้
สามารถเข้้าถ่งข้้อมูลัข้องรฐัท่ี่�เก่�ยวข้้องได้อย่างงา่ยดาย ภูายใต้ภูาค่ัสมาช้ิกคัวามรว่มม่อเพ่ื่�อการเปิัดเผย
ข้้อมูลัภูาคัรฐั (Open Government Partnership) รฐับัาลัไที่ยสนั้บัสนุ้น้ให้ภูาคัเอกช้น้ ภูาคัวชิ้าการ แลัะ
ภูาคัปัระช้าสังคัมสรา้งระบับันิ้เวศท่ี่�ส่งเสรมิการใช้้ศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐั

DGA ปัระสาน้งาน้กับัหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัต่างๆ เพื่่�อเล่ัอกชุ้ดข้้อมูลัท่ี่�ม่คุัณค่ัาสูงแลัะส่งเสรมิการม่ส่วน้รว่ม
ข้องปัระช้าช้น้158 ใน้ปีั 2015 รฐับัาลัไที่ยได้เผยแพื่รก่ลัยุที่ธีข์้้อมูลัเปิัด (Open Data Strategy) ฉีบัับัแรก 
โดยม่หลัักการ 10 ปัระการไวเ้ป็ัน้แน้วที่างสำาหรบััองค์ักรภูาคัรฐัใน้การเผยแพื่รข้่้อมูลัภูาคัรฐัให้ปัระช้าช้น้
เข้้าถ่งแลัะน้ำาไปัใช้้ได้ เม่�อเด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2022 ศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐัแห่งปัระเที่ศไที่ยเก็บัชุ้ด
ข้้อมูลัไวถ่้ง 5,858 ชุ้ด ซ่ิ�งแบ่ังออกเป็ัน้ข้้อมูลักลุ่ัมต่างๆ ตั�งแต่กลุ่ัมเศรษฐกิจั การเงนิ้ การเกษตร ไปัจัน้ถ่ง
การศ่กษา

เช้่น้เด่ยวกัน้ สำานั้กงาน้ส่งเสรมิเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัถ่อว่าข้้อมูลั
เป็ัน้องค์ัปัระกอบัสำาคััญใน้การข้ับัเคัล่ั�อน้แบับัจัำาลัองธุีรกิจัใหม่ๆ 
แลัะส่งเสริมคัวามร่วมม่อเช้ิงน้วัตกรรมระหว่างภูาคัรัฐแลัะ
ภูาคัเอกช้น้ กระที่รวงดิจิัทัี่ลัเพื่่�อเศรษฐกิจัแลัะสังคัมวางแผน้
ท่ี่�จัะเปัรย่บัเท่ี่ยบั ชุ้ดข้้อมูลัจัาก 20 กระที่รวงเพื่่�อสรา้งระบับั
การจััดการข้้อมูลัข้น้าดใหญ่แบับัรวมศูน้ย์เพื่่�อติดตามคัวามค่ับั
หน้้าข้องโคัรงการข้องรฐับัาลัแลัะต่อสู้กับัการทุี่จัรติ159 ข้้อมูลั
ข้องรฐับัาลัจัะถูกจัำาแน้กปัระเภูที่ออกเป็ัน้ข้้อมูลัท่ี่�ม่คัวามอ่อน้ไหวหรอ่ข้้อมูลัเก่�ยวกับัคัวามมั�น้คังแห่งช้าติ 
ข้้อมูลัสำาคััญ แลัะข้้อมูลัทัี่�วไปั โดยม่เป้ัาหมายสูงสุด ค่ัอ การสรา้งระบับัวเิคัราะห์ข้้อมูลัเพ่ื่�อสรา้งระบับันิ้เวศ
ด้าน้ดิจิัทัี่ลั160 น้อกจัากน่้�  รฐับัาลัยังวางแผน้ท่ี่�จัะแบั่งปััน้ชุ้ดข้้อมูลักับัสาธีารณช้น้ใน้วงกวา้งข้่�น้อ่กด้วย โดย
เฉีพื่าะภูาคัเอกช้น้แลัะชุ้มช้น้ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ใน้ท้ี่องถิ�น้ เพื่่�อให้สาธีารณช้น้เหล่ัาน่้�สามารถใช้้ข้้อมูลัข้องรฐั
ใน้การพื่ัฒน้าโซิลูัช้ัน้ต่างๆ ได้161 162 

สำานักงานส่งเสรมิเศึรษฐกิจัดิัจัิทัี่ลถืึอวั่า
ข้้อมูลเปั็นองค์ปัระกอบสำาคัญในการข้ับ
เคลื�อนแบบจัำาลองธุรกิจัใหม่ๆ และส่ง
เสรมิควัามรว่ัมมือเชีงินวััตกรรมระหวั่าง
ภาครฐัและภาคเอกชีน 
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แม้โคัรงการจัะม่เจัตน้าท่ี่�ด่ แต่ศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐัก็ไม่ค่ัอยปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัใน้แงข่้องการด่งดูด
การสนั้บัสนุ้น้จัากปัระช้าช้น้ การเมิน้เฉียต่อการใช้้ศูน้ย์ข้้อมูลัข้องหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัใน้ระดับักรมแลัะระดับั
จัังหวดัขั้ดต่อการยอมรบััน้โยบัายท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัมากข้่�น้ การข้าดการสนั้บัสนุ้น้ด้าน้เที่คันิ้คัแลัะการ
บัรหิารจััดการข้องรฐับัาลัข้ัดข้วางการใช้้ศูน้ย์ข้้อมูลัน่้�  แลัะการข้าดแน้วที่างมาตรฐาน้ใน้การส่งข้้อมูลัใน้รูปั
แบับัท่ี่�คัอมพื่ิวเตอรอ์่าน้ได้ ยังยับัยั �งคัวามสามารถใน้การค้ัน้หาแลัะการที่ำางาน้รว่มกัน้ข้องข้้อมูลัอ่กด้วย163

การใช้้ข้้อมูลัม่บัที่บัาที่สำาคััญใน้วิธี่ต่อสู้ข้องรฐับัาลัไที่ยกับัการแพื่รร่ะบัาดข้องโคัวิด-19 ภูายใน้ปัระเที่ศ 
คัวามสำาเร็จัข้ั �น้แรกข้องปัระเที่ศไที่ยใน้การรับัม่อกับัโรคัระบัาดเป็ัน้เพื่ราะใช้้คัวามสามารถข้องระบับั
ติดตามผู้สัมผัสเช้่�อท่ี่�แข้็งแกรง่ผ่าน้การที่ำางาน้ข้องท่ี่มรบััม่อเหตุฉุีกเฉิีน้ อาสาสมัคัรสาธีารณสุข้ปัระจัำา
หมู่บ้ัาน้164 แลัะแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้บัน้อุปักรณ์ม่อถ่อท่ี่�เรย่กวา่หมอช้น้ะ165 กรมคัวบัคุัมโรคัแลัะคัณะกรรมการ
กิจัการกระจัายเส่ยง กิจัการโที่รทัี่ศน์้ แลัะกิจัการโที่รคัมน้าคัมแห่งช้าติใช้้หมอช้น้ะซ่ิ�งใช้้ Bluetooth ใน้
การเฝ้่าสังเกตแลัะติดตามตำาแหน่้งที่างภููมิศาสตรข์้องบุัคัคัลั ระบุัสถาน้ท่ี่�ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงสูงต่อการติดเช้่�อ 
แลัะแจ้ังให้หน่้วยงาน้ด้าน้สาธีารณสุข้ตอบัสน้องอย่างรวดเรว็166

แม้ว่าจัะม่การบัังคัับัให้ปัระช้าช้น้ติดตั�งแอปั แต่ก็ไม่ม่บัที่บััญญัติท่ี่�ช้ัดเจัน้เก่�ยวกับัคัวามยิน้ยอม การ
ปัระเมิน้คัวามเส่�ยงด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว แลัะการเข้้ารหัส ที่ำาให้เกิดปััญหาทุี่กด้าน้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลั167 ตั�งแต่แรกเริ�ม แอปับัน้อุปักรณ์ม่อถ่อน่้�ระบุัว่าหน่้วย
งาน้ด้าน้สาธีารณสุข้เท่ี่านั้�น้ท่ี่�จัะสามารถเข้้าถ่งข้้อมูลัได้ อย่างไรก็ตาม ข้อบัเข้ตอำาน้าจัข้องรฐับัาลัใน้การ
เก็บัรวบัรวม ใช้้ หรอ่เปิัดเผยข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัข้องผู้ใช้้นั้�น้ไม่ช้ัดเจัน้168 การศ่กษาเช้ิงเปัรย่บัเท่ี่ยบัเก่�ยวกับั 
แอปัติดตามผู้สัมผัสเช้่�อข้องเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้พื่บัว่าหมอช้น้ะเป็ัน้แอปัท่ี่�รุกลัำ�าข้้อมูลัข้องปัระช้าช้น้
มากท่ี่�สุด แอปัน่้�ม่การข้ออนุ้ญาตเข้้าถ่งแลัะใช้้งาน้องค์ัปัระกอบัต่างๆ ใน้โที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อข้องบุัคัคัลัมากท่ี่�สุด 
ไม่วา่จัะเป็ัน้กล้ัอง อุปักรณ์ ปัระวติัแอปั ตำาแหน่้งท่ี่�ตั�ง ไมโคัรโฟิน้ รูปัภูาพื่ ส่�อ ไฟิล์ั แลัะท่ี่�เก็บัข้้อมูลัข้อง
โที่รศัพื่ท์ี่ เพื่่ยงเพื่่�อติดตามผู้สัมผัสเช้่�อ แต่ใน้ปัระกาศคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องแอปัไม่ได้ให้คัำาอธีบิัายท่ี่�ช้ัดเจัน้
เลัย169

คัวามกังวลัท่ี่�เพื่ิ�มข่้�น้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัข้องหมอช้น้ะนั้�น้แสดงให้เห็น้จัากจัำาน้วน้การ
ดาวน์้โหลัดแอปัท่ี่�ตำ�ามาก รฐับัาลัไที่ยจ่ังกำาหน้ดค่ัาใหม่ให้กับัแอปัเพ่ื่�อแก้ปััญหาเร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้อง
ข้้อมูลั แต่ก็ยังไม่เพื่่ยงพื่อท่ี่�จัะสรา้งคัวามมั�น้ใจัให้กับัปัระช้าช้น้ว่าหมอช้น้ะเวอรช์้ัน้ใหม่จัะคุ้ัมคัรองคัวาม
เป็ัน้ส่วน้ตัวข้องพื่วกเข้าได้อย่างเพ่ื่ยงพื่อ170 

แม้วา่หมอช้น้ะจัะยุติการให้บัรกิารแล้ัวใน้วนั้ท่ี่� 1 มิถุน้ายน้ แต่ก็ได้ให้บัที่เรย่น้ท่ี่�สำาคััญวา่การจััดการข้้อมูลั
ยังคังเป็ัน้ปััญหาอย่างมากใน้ปัระเที่ศไที่ย เน่้�องจัากใน้ตอน้นั้�น้ยังไม่ม่การบัังคัับัใช้้ PDPA อย่างเต็มท่ี่� จ่ัง
ไม่ม่การกำากับัดูแลัที่างกฎหมายข้องข้้อมูลัท่ี่�หมอช้น้ะเก็บัรวบัรวมแลัะจััดเก็บั เม่�อพิื่จัารณาจัากการจััด
เก็บัข้้อมูลัข้องหมอช้น้ะไวบ้ัน้ Amazon Web Services ท่ี่�ตั�งอยู่ใน้สหรฐัอเมรกิา ม่ข้้อกังวลัเก่�ยวกับัผลั 
กระที่บัข้องกฎหมายว่าด้วยการสร้างคัวามช้ัดเจัน้ที่างกฎหมายข้องการใช้้ข้้อมูลัใน้ต่างปัระเที่ศ  
(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD) 2018 ข้องสหรฐัอเมรกิา171 ใน้ที่างกลัับักัน้ 
แผน้การแบ่ังปััน้ข้้อมูลัภูาคัรฐัอย่างเปิัดเผยกับัหน่้วยงาน้เอกช้น้เพ่ื่�อใช้้ใน้เช้ิงพื่าณิช้ย์อาจัได้รบััผลักระที่บั
จัากการข้าดการกำาหน้ดตัวแปัรท่ี่�ช้ัดเจัน้ หากไม่ได้รบััการจััดการภูายใต้การกำากับัดูแลัด้าน้กฎระเบ่ัยบั อาจั
ม่การหาปัระโยช้น์้จัากสถาน้การณ์น่้�แลัะส่งผลัให้เกิดการลัะเมิดข้้อมูลัได้
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เม่�อพื่ิจัารณารวมกัน้แล้ัว คัวามล่ัาช้้าใน้การบัังคัับัใช้้ PDPA ไม่เพื่่ยงแต่ก่อให้เกิดการสูญเส่ยที่างการเงนิ้
เท่ี่านั้�น้ แต่การสอดส่องดูแลัท่ี่�ไม่พื่่งปัระสงค์ัข้องทัี่�งรฐับัาลัไที่ยแลัะอาจัรวมถ่งผู้ดำาเนิ้น้การภูายน้อกอ่�น้ๆ 
ท่ี่�ใช้้ผู้รบััเหมาท่ี่�เป็ัน้บุัคัคัลัท่ี่�สามยังเป็ัน้ภัูยคุักคัามเสรภู่าพื่ข้องพื่ลัเม่องอ่กด้วย เม่�อ PDPA ม่ผลับัังคัับัใช้ ้
ม่คัวามคัาดหวังสูงว่าทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้จัะไม่ใช้้กฎเฉีพื่าะกาลัแลัะข้ั�น้ตอน้เฉีพื่าะกิจัท่ี่�มักจัะได้รบัั
อิที่ธีพิื่ลัจัาก GDPR ข้องสหภูาพื่ยุโรปัอ่กต่อไปั172 ใน้ระยะยาว การบัังคัับัใช้้ PDPA อาจัแก้ไข้ปััญหาคัวาม
ไวว้างใจัข้องปัระช้าช้น้ได้ แต่เราคัวรจัะมองโลักใน้แงด่่ด้วยคัวามรอบัคัอบัระมัดระวงั หากม่ปััญหาท้ี่าที่ายท่ี่�
เด่น้ช้ัด ซ่ิ�งจัะอธีบิัายเพื่ิ�มเติมด้าน้ล่ัาง

กรณีีศึึกษา
การละเมูิดข้้อมููลในภาคการธนาคาร

ในเดิือนสิิงหาคมู 2018 ผูู้้โจมูตีทางไซึ่เบอรข์้โมูยข้้อมููลข้องลูกค้ากวัา่ 123,000 รายจากธนาคารกสิิกร
ไทย (KBank) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่่�งดิูเหมูือนวัา่จะเป็ัน “การรั�วัไหลข้องข้้อมููลครั�งใหญ่ครั�งแรก
ข้องสิถาบันการเงิน [ข้องไทย]” ข้้อมููลที�ถูกข้โมูยปัระกอบดิ้วัยข้้อมููลข้องลูกค้าที�เป็ันบรษัิทและผูู้้บรโิภค
รายย่อย แต่ไมู่ใชีข่้้อมููลธุรกรรมูทางการเงิน ธนาคารทั�งสิองดิำาเนินการทันทีหลังจากถูกโจมูตีทาง
ไซึ่เบอร ์ผู้ยง ศรวีัณิชี กรรมูการผูู้้จัดิการใหญ่ข้องธนาคารกรุงไทยกล่าวัวัา่ ธนาคารไดิ้จัดิตั�งหอ้งบรหิาร
จัดิการแก้ปััญหาและเริ�มูตรวัจสิอบการละเมูิดิข้้อมููลภายใน 12 ชีั�วัโมูงหลังจากตรวัจพบการโจมูตี การ
ละเมูิดิข้้อมููลเชีน่นี�ไดิ้กระตุ้นใหที้มูรบัมูือเหตุฉีุกเฉิีนทางคอมูพิวัเตอรใ์นภาคการธนาคารข้องปัระเทศไทย 
(Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team, TB-CERT) ซึ่่�งเป็ัน
หน่วัยงานภายใต้สิมูาคมูธนาคารไทย (Thai Bankers Association, TBA) ตรวัจสิอบวัธิเีสิรมิูควัามู
แข้็งแกรง่ข้องระบบรกัษาควัามูปัลอดิภัยทางไซึ่เบอรข์้องภาคการธนาคาร

ผูู้้เชีี�ยวัชีาญดิ้านการรกัษาควัามูปัลอดิภัยไดิ้แสิดิงควัามูกังวัลเกี�ยวักับการข้าดิควัามูพรอ้มูในการรกัษา
ควัามูปัลอดิภัยทางไซึ่เบอรข์้องปัระเทศไทย อย่างไรก็ตามู พระราชีบัญญัติคุ้มูครองข้้อมููลสิ่วันบุคคล
ข้องไทยที�เพิ�งปัระกาศใชีค้วัรมูีแนวัทางและมูาตรฐ์านที�ชีดัิเจนยิ�งข้่�นในการคุ้มูครองข้้อมููลและการรกัษา
ควัามูปัลอดิภัย

3. ความท�าทายและโอกี่าส
ก่อน้ท่ี่�จัะม่การใช้้ PDPA ใน้เด่อน้มิถุน้ายน้ หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้บัางแห่งได้พื่ัฒน้าหลััก 
จัรรยาบัรรณข้องตน้ข้่�น้มาแล้ัว173 ภูาคัการดูแลัสุข้ภูาพื่พื่ยายามอย่างหนั้กท่ี่�จัะใช้้แลัะปัฏิิบััติตาม PDPA ท่ี่�
รอปัระกาศใช้้ เน่้�องจัากการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิยังคังส่งผลักระที่บัอย่างต่อเน่้�อง การย้ายข้้อมูลัไปัยังช้่อง
ที่างออน้ไลัน์้แลัะการจััดที่ำาข้ั �น้ตอน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัอาจัส่งผลักระที่บัต่อการดำาเนิ้น้งาน้ใน้แต่ลัะวนั้ข้อง
อุตสาหกรรมภูาคัการดูแลัสุข้ภูาพื่ โช้คัด่ท่ี่� SME ได้รบััการยกเวน้้จัากคัวามเรง่ด่วน้ใน้การบัังคัับัใช้้ PDPA 
เน่้�องจัากองค์ักรธุีรกิจัรูปัแบับัดังกล่ัาวม่ข้น้าดแลัะที่รพัื่ยากรท่ี่�จัำากัด174 ใน้ข้ณะท่ี่�ปัระเที่ศไที่ยคัาดหวงัให้ม่
การใช้้ PDPA การอภิูปัรายเก่�ยวกับัคัวามยิน้ยอม การสอดส่องดูแลั การนั้บัรวมทุี่กคัน้ แลัะคัวามเสมอภูาคั
ก็ม่เพื่ิ�มมากข้่�น้ไปัพื่รอ้มกัน้ด้วย ซ่ิ�งเป็ัน้การพื่ิจัารณาหารอ่ท่ี่�จัะดำาเนิ้น้ต่อไปัเพื่ราะ PDPA พื่ยายามท่ี่�จัะ
ปัฏิิบััติตามคัำามั�น้วา่จัะยกระดับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัให้สูงข้่�น้
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ชีอ่ังโหว่ในแนวทั�งขอัง PDPA

ใน้ฐาน้ะพื่ลัเม่องท่ี่�เช้่�ยวช้าญด้าน้ดิจิัทัี่ลั คัน้ไที่ยเริ�มกังวลัมากข้่�น้เร่�อยๆ เก่�ยวกับัสิที่ธีิส่วน้บุัคัคัลัใน้
คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว โดยเรย่กรอ้งหาคัวามโปัรง่ใสจัากภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้มากข้่�น้ ดังท่ี่�ได้กล่ัาวไว้ข้้าง
ต้น้ อุปัสรรคัหลัักใน้การบัังคัับัใช้้ PDPA ค่ัอการข้าดคัวามสามารถใน้ระดับัรฐับัาลั น้อกจัากน่้�  ภูาคัการ
ธีน้าคัารแลัะการเงนิ้บัางส่วน้ยังต่อต้าน้มาตรฐาน้ท่ี่�สูงเก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้ตอน้แรกด้วย175 โช้คั
ด่ท่ี่�ภูาคัเอกช้น้ส่วน้ใหญ่เห็น้คุัณค่ัาข้อง PDPA แม้จัะข้าดคัวามเข้้าใจัที่างเที่คันิ้คัเก่�ยวกับัมาตรฐาน้การ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัก็ตาม อุตสาหกรรมถ่อว่า PDPA เป็ัน้การพื่ัฒน้าเช้ิงบัวกมากกว่าเป็ัน้ภูาระ บัรษัิที่ต่างๆ 
มองวา่ PDPA เป็ัน้เคัร่�องม่อท่ี่�สำาคััญใน้การรกัษาแลัะเพิื่�มส่วน้แบั่งที่างการตลัาดทัี่�งภูายใน้แลัะภูายน้อก
ปัระเที่ศไที่ย โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ใน้สหภูาพื่ยุโรปั ท่ี่�น่้าสน้ใจัค่ัอแบัรน้ด์ดิจิัทัี่ลัใช้้ PDPA ใน้การที่ำาให้ตน้เอง
โดดเด่น้กวา่คู่ัแข่้งแลัะสรา้งภูาพื่ลัักษณ์ข้ององค์ักรท่ี่�ปัฏิิบััติตามกฎหมายแลัะโปัรง่ใส176

แม้วา่ภูาคัเอกช้น้แลัะปัระช้าช้น้จัะม่มุมมองเช้ิงบัวกเก่�ยวกับัการใช้้ PDPA แต่ตัว PDPA เองยังคังม่ปััญหา
ใหญ่ๆ อยู่หลัายปัระการ หากมองเพื่่ยงผิวเผิน้จัะเห็น้วา่ปัระเที่ศไที่ยกำาลัังใช้้ GDPR ทัี่�งใน้ฐาน้ะกลัไกใน้
การปัฏิิบััติตามกฎระเบั่ยบัเพ่ื่�อคังไว้ซ่ิ�งการเข้้าถ่งตลัาดแลัะคัวามสามารถใน้การแข่้งข้ัน้ที่างดิจิัทัี่ลั โดย
เฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้ตลัาดท่ี่�สำาคััญอย่างสหภูาพื่ยุโรปั แต่ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ก็ใช้้ระเบั่ยบัน่้� เพื่่�อแสดงให้เห็น้ถ่ง
คัวามช้อบัธีรรมตามกฎหมายด้วย วา่ระเบั่ยบัน่้�จัะส่งเสรมิสิที่ธีิที่างดิจิัทัี่ลัข้ั �น้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องปัระช้าช้น้ได้จัรงิ 
หากพื่ิจัารณาอย่างลัะเอ่ยดถ่�ถ้วน้จัะเห็น้วา่วา่บัที่บััญญัติบัางปัระการใน้ PDPA ให้การยกเวน้้เป็ัน้พื่ิเศษแก่
รฐับัาลัไที่ย พื่รอ้มทัี่�งอนุ้ญาตให้รฐับัาลัใช้้คัวามย่ดหยุ่น้ได้ใน้ระดับัท่ี่�สัมพัื่น้ธีกั์น้เพ่ื่�อข้ยายอำาน้าจัหากรฐับัาลั
เห็น้สมคัวร ยกตัวอย่างเช้่น้ PDPA บัังคัับัให้ม่การยกเวน้้โดยเด็ดข้าดแก่หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัท่ี่�เก่�ยวข้้องกับั
คัวามมั�น้คังข้องช้าติ การบัังคัับัใช้้กฎหมาย แลัะบัรษัิที่ข้้อมูลัเคัรดิตแห่งช้าติ (National Credit Bureau)177 
นิ้ยามข้องข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัไม่ช้ัดเจัน้วา่คัรอบัคัลุัมท่ี่�อยู่ IP แลัะตัวระบุัคุักก่�ด้วยหรอ่ไม่ น้อกจัากน่้�  PDPA 
ไม่ได้กำาหน้ดนิ้ยามข้องข้้อมูลันิ้รน้ามแลัะข้้อมูลัแฝ่งอ่กด้วย178 ใน้เร่�องข้องการถ่ายโอน้ข้้อมูลัข้้ามแดน้ 
PDPA ม่บัที่ลังโที่ษสูงสำาหรบััการฝ่่าฝ้่น้ ซ่ิ�งอาจัม่โที่ษจัำาคุักไม่เกิน้หน่้�งปีั179 

ใน้ระดับัปัฏิิบััติการ เจ้ัาหน้้าท่ี่�แลัะลูักจ้ัางรฐัไม่ม่คัวามพื่รอ้มอย่างเต็มท่ี่�ใน้การใช้้ PDPA เน่้� องจัาก
ข้าดแคัลัน้บุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถ หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัไม่เช้่�ยวช้าญด้าน้เที่คันิ้คัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะยัง
อยู่ใน้ช้่วงเริ�มต้น้ข้องการที่ำาคัวามเข้้าใจัแน้วคิัดต่างๆ อย่างเช้่น้ สิที่ธีิ�ใน้การข้อเคัล่ั�อน้ย้ายข้้อมูลั น้อกจัาก
น่้�ยังม่คัวามท้ี่าที่ายข้องระบับัราช้การท่ี่�ยุ่งยากซ่ิ�งเป็ัน้อุปัสรรคัต่อการปัระสาน้งาน้ระหวา่งหน่้วยงาน้ต่างๆ 
ข้องรฐัด้วย มาตรฐาน้สูงนั้�น้เป็ัน้อุดมคัติ แต่หากไม่ม่บุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถใน้จัำาน้วน้ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อสำาหรบัั
ดำาเนิ้น้การดังกล่ัาว การบัังคัับัใช้้ก็จัะไม่จัรงิจัังแลัะไม่ทัี่�วถ่ง

ก�รสิอัดสิ่อังดูแลและก�รเซน็เซอัรข์อังรฐั

คัวามสอดคัล้ัองข้องแน้วที่างข้อง PDPA กับักฎหมายท่ี่�ม่อยู่เดิม เช้่น้ พื่ระราช้บััญญัติการรกัษาคัวาม
มั�น้คังปัลัอดภัูยไซิเบัอร ์แลัะพื่ระราช้บััญญัติวา่ด้วยการกระที่ำาคัวามผิดเก่�ยวกับัคัอมพิื่วเตอร ์(CCA) ที่ำาให้
เกิดคัวามท้ี่าที่ายอ่กปัระการหน่้�งซ่ิ�งเก่�ยวกับัปัระเด็น้ถกเถ่ยงด้าน้การเซ็ิน้เซิอรแ์ลัะการสอดส่องดูแลัโดย
เฉีพื่าะ การผ่าน้รา่งพื่ระราช้บััญญัติการรกัษาคัวามมั�น้คังปัลัอดภัูยไซิเบัอรใ์น้ปีั 2019 ข้องปัระเที่ศไที่ย
ต้องเผช้ิญกับัการต่อต้าน้จัากผู้สนั้บัสนุ้น้เสรภู่าพื่พื่ลัเม่อง บัรษัิที่อิน้เที่อรเ์น็้ต แลัะสมาคัมธุีรกิจัต่างๆ180 
กฎหมายว่าด้วยการรักษาคัวามปัลัอดภัูยที่างอิน้เที่อร์เน็้ตท่ี่�เป็ัน้ข้้อถกเถ่ยงถูกปัระณามว่าเป็ัน้ “กฎ
อัยการศ่กที่างไซิเบัอร”์ เพื่ราะอนุ้ญาตให้คัณะกรรมการการรกัษาคัวามมั�น้คังปัลัอดภัูยไซิเบัอรแ์ห่งช้าติ 
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(National Cybersecurity Committee) เรย่กบุัคัคัลัมาสอบัปัากคัำา แลัะเข้้าไปัใน้เคัหะสถาน้ส่วน้ตัวทุี่ก
แห่งได้โดยไม่ต้องม่หมายศาลั หากม่ “ภัูยคุักคัามที่างไซิเบัอรท่์ี่�รา้ยแรง” เกิดข้่�น้จัรงิหรอ่แค่ัคัาดการณ์วา่
น่้าจัะม่181

นั้กวิจัารณ์อ้างว่ากฎหมายน่้� จัะอนุ้ญาตให้หน่้วยงาน้ท่ี่�น้ำาโดยกองทัี่พื่ไที่ยเข้้าถ่งข้้อมูลั เคัร่อข้่าย
คัอมพื่ิวเตอร ์แลัะอุปักรณ์ส่วน้ตัวต่างๆ ได้ กฎหมายจัะให้อำาน้าจัเพื่ิ�มเติมแก่รฐับัาลัใน้การเซ็ิน้เซิอรเ์น่้�อหา
ข้องผู้วจิัารณ์แลัะจััดให้ผู้วจิัารณ์เป็ัน้ภัูยคุักคัามต่อคัวามมั�น้คังข้องช้าติอย่างงา่ยดาย182 ฝ่่ายตรงข้้ามแย้ง
ว่า CCA กำาหน้ดข้้อจัำากัดท่ี่�ไม่จัำาเป็ัน้เก่�ยวกับัเสรภู่าพื่
ใน้การแสดงออกแลัะลิัดรอน้สิที่ธีิส่วน้บุัคัคัลัใน้ข้้อมูลั 
เช้่น้เด่ยวกัน้ การบัังคัับัให้องค์ักรธุีรกิจัให้ข้้อมูลัเก่�ยวกับั
กิจักรรมออน้ไลัน์้ข้องพื่นั้กงาน้แลัะลูักค้ัาก็เป็ัน้การล่ัวงลัำ�า
อย่างมาก183 

ข้้อกล่ัาวหาเก่�ยวกับัการใช้้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย
ข้้อมูลัอย่างมากเกิน้ไปัแลัะใน้ที่างท่ี่�ผิดเพื่่�อการสอดส่อง
ดูแลัการเซ็ิน้เซิอร์นั้�น้คัรอบัคัลุัมไปัถ่งจัังหวัดช้ายแดน้
ภูาคัใต้ข้องปัระเที่ศไที่ย นั้กเคัล่ั�อน้ไหวด้าน้สิที่ธีิมนุ้ษย
ช้น้อ้างวา่ม่การใช้้การลังที่ะเบั่ยน้ข้้อมูลัช้่วมิติมากข้่�น้เพื่่�อตรวจัสอบัติดตามแลัะจััดที่ำาโปัรไฟิล์ัเช้่�อช้าติข้อง
ช้าวมุสลิัมเช้่�อสายมลัายู184 การเพื่ิ�มจัำาน้วน้ข้องเที่คัโน้โลัย่การสอดส่องดูแลัแลัะการคัวบัคุัมข้องรฐับัาลั
ที่หารใน้ปัระเที่ศที่ำาให้เกิดคัวามไม่ไวว้างใจัใน้หมู่สมาช้ิกข้องช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ต่างๆ เก่�ยวกับัการ
เก็บัรวบัรวมข้้อมูลัข้องรฐับัาลัโดยปัรบััใช้้เที่คัโน้โลัย่ข้้อมูลัช้่วมิติ185 ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งกล่ัาววา่ เข้าหวงัวา่ 
PDPA จัะที่ำาหน้้าท่ี่�เป็ัน้เคัร่�องม่อตรวจัสอบัแลัะถ่วงดุลัอำาน้าจัข้องพื่ระราช้บััญญัติการรกัษาคัวามมั�น้คัง
ปัลัอดภัูยไซิเบัอรแ์ลัะ CCA โดยให้เหตุผลัวา่ กฎหมายน่้�จัะม่คัวามสำาคััญอย่างยิ�งต่อการกำากับัดูแลัด้าน้กฎ
ระเบั่ยบัแลัะการพื่ิจัารณาคัด่เก่�ยวกับัการใช้้อำาน้าจัใน้ที่างท่ี่�ผิด โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้แงข่้องการย่ดคัรอง
ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัแลัะการสอดส่องดูแลั186

ก�รนับรวม่ทัุกคินและคิว�ม่เสิม่อัภ�คิ

เน่้� องจัากน้โยบัายสาธีารณะต้องพ่ื่�งพื่าชุ้ดข้้อมูลัท่ี่� เก็บัรวบัรวมมาจัากการเซ็ิน้เซิอร์อัจัฉีริยะแลัะ
แพื่ลัตฟิอรม์การให้บัรกิารอิเล็ักที่รอนิ้กส์ข้องรฐัมากข้่�น้ ชุ้มช้น้ช้าติพื่ัน้ธุี์หรอ่ช้น้เผ่าบัางแห่งจ่ังไม่สามารถ
ม่ส่วน้รว่มได้อย่างม่ปัระสิที่ธีิผลั เน่้� องจัากม่คัวามรูน้้้อยหรอ่ไม่ม่เลัยเก่�ยวกับัการเช้่�อมต่อหรอ่การใช้้เคัรอ่
ข้่ายแลัะโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT)187 ใน้ท่ี่�สุด จัะก่อให้เกิด
น้โยบัายสาธีารณะท่ี่�ออกแบับัมาไม่ด่ หรอ่แย่กว่านั้�น้ ค่ัอ น้โยบัายสาธีารณะท่ี่�เล่ัอกปัฏิิบััติ เน่้� องจัากจุัด
ข้้อมูลัแลัะตัวช้่�วัดต่างๆ ได้มาจัากกระบัวน้การท่ี่�ม่ข้้อบักพื่รอ่งแลัะไม่คัรบัถ้วน้ การไม่นั้บัรวมกลุ่ัมช้น้พื่่�น้
เม่องไม่เพื่่ยงแต่ที่ำาให้สภูาพื่คัวามยากจัน้ข้องพื่วกเข้าแย่ลังเท่ี่านั้�น้ แต่ยังเพื่ิ�มคัวามซัิบัซ้ิอน้ให้กับัปัระเด็น้
ลัะเอ่ยดอ่อน้เก่�ยวกับัสิที่ธีติามจัารต่ปัระเพื่ณ่ใน้การถ่อคัรองท่ี่�ดิน้ด้วย188 

เน่้� องจัากกฎหมายแลัะน้โยบัายระดับัช้าติไม่เคัยรบััฟัิงแลัะมักจัะลัะเลัยสถาน้การณ์อัน้เลัวรา้ยข้องกลุ่ัม
ช้น้เหล่ัาน่้�  ชุ้มช้น้ข้องช้น้พื่่�น้เม่องจ่ังดำาเนิ้น้การเช้ิงรุกมากข้่�น้ใน้การย่น้ยัน้สิที่ธีิใน้ท่ี่�ดิน้ อาณาเข้ต แลัะ
ที่รพัื่ยากรธีรรมช้าติข้องตน้ หมู่บั้าน้กวา่ 80 แห่งทัี่�วไที่ยได้เริ�มจััดที่ำาแผน้ท่ี่�ชุ้มช้น้ข้องตน้เอง189ผ่าน้ที่าง
เคัรอ่ข้่ายคัวามรว่มม่อข้องชุ้มช้น้ช้าติพื่ัน้ธุี์ทัี่�วทัี่�งภููมิภูาคัลุ่ัมแม่น้ำ�าโข้ง โดยรว่มม่อกับัองค์ัการน้อกภูาคัรฐั

การเพัิ�มจัำานวันข้องเที่คโนโลยีการสอดั
ส่องดัูแลและการควับคุมข้องรฐับาลที่หาร
ในปัระเที่ศึที่ำาให้เกิดัควัามไม่ไวั้วัางใจัใน
หมู่สมาชีกิข้องชีนกลุ่มน้อยที่างชีาติพัันธุ์
ต่างๆ เกี�ยวักับการเก็บรวับรวัมข้้อมูลข้อง
รฐับาลโดัยปัรบัใชีเ้ที่คโนโลยีข้้อมูลชีวีัมิติ
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แลัะผู้เช้่�ยวช้าญที่างวิช้าการ การดำาเนิ้น้การเช้ิงรุกข้องชุ้มช้น้พ่ื่�น้เม่องใน้กระบัวน้การที่ำาแผน้ท่ี่�ท่ี่�ดิน้ช้่วย
ให้มั�น้ใจัได้ว่าจัะม่การแสดงแลัะรวบัรวมข้้อมูลัท่ี่�เก็บัรวบัรวมใน้หมู่บ้ัาน้ท่ี่�เข้้าถ่งได้ยากไว้ใน้ข้้อมูลัระดับั
ช้าติ การให้คัวามสำาคััญต่อหน่้วยงาน้ข้องชุ้มช้น้พ่ื่�น้เม่องเป็ัน้สิ�งจัำาเป็ัน้อย่างยิ�ง เพื่ราะจัะช้่วยแก้ไข้การ
แพื่รก่ระจัายข้องทัี่ศน้คัติแบับัเหมารวมตั�งแต่แรก ซ่ิ�งมักจัะเช้่�อมโยงกับัข้้อมูลัหรอ่ภูาพื่ถ่ายท่ี่�เผยแพื่รผ่่าน้
ส่�อใหม่หรอ่เคัร่�องม่อแบับัโอเพื่น้ซิอรส์ (เปิัดเผยรหัสซิอฟิต์แวร)์ เช้่น้ แท็ี่กที่างภููมิศาสตร ์ เป็ัน้ต้น้ แล้ัว
ทัี่ศน้คัติแบับัเหมารวมเหล่ัาน่้� มักจัะดำาเนิ้น้ต่อไปัโดยสำานั้กงาน้สำามะโน้ปัระช้ากรข้องรฐัหรอ่หน่้วยงาน้
ภูายน้อกอย่างเช้่น้ พื่ัน้ธีมิตรผู้บัรจิัาคัระดับัสากลั

ใน้ส่วน้ข้องการให้อำาน้าจัแก่ผู้หญิง การปัระกาศใช้้พื่ระราช้บััญญัติคัวามเท่ี่าเท่ี่ยมระหวา่งเพื่ศ พื่.ศ. 2558 
(2015) ข้องไที่ยเป็ัน้ขั้�น้ตอน้สำาคััญใน้การแก้ปััญหาด้าน้ข้้อมูลัระหวา่งเพื่ศท่ี่�ม่ผลัต่อการกำาหน้ดน้โยบัาย
ท่ี่�ตอบัโจัที่ย์เร่�องเพื่ศสภูาพื่ อย่างไรก็ตาม ผลักระที่บัข้องรา่งกฎหมายฉีบัับัน่้� ถูกจัำากัด เน่้� องจัากม่ “การ
ยกเว้น้สำาหรบััการเล่ัอกปัฏิิบััติบัน้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องเพื่ศสภูาพื่ท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้ด้วยเหตุผลัด้าน้หลัักศาสน้าหรอ่
คัวามมั�น้คังข้องช้าติ” การวิจัารณ์ท่ี่�ล่ักกว่านั้�น้ก็ค่ัอ กฎหมายฉีบัับัน่้� เกิดข้่�น้จัากนิ้ยามท่ี่�ข้าดหายไปัข้อง 
“เพื่ศ เพื่ศสภูาพื่ รสนิ้ยมที่างเพื่ศ คัวามรุน้แรงจัากสาเหตุที่างเพื่ศ แลัะการล่ัวงลัะเมิดที่างเพื่ศ”190 ซ่ิ�ง
ที่ำาให้สมาช้ิกชุ้มช้น้ผู้ม่คัวามหลัากหลัายที่างเพื่ศ ทัี่�งเลัสเบั่ยน้ เกย์ ไบัเซ็ิกช้วลั คัน้ข้้ามเพื่ศ คัน้ไรเ้พื่ศ 
แลัะคัน้สองเพื่ศ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersexed, LGBTQI) ม่
คัวามเส่�ยงสูงกวา่ต่อการไม่นั้บัรวมข้้อมูลัเก่�ยวกับัเพื่ศข้องตน้แลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติ191 กฎหมายน่้�ที่ำายังเกิด
อุปัสรรคัแก่ชุ้มช้น้ LGBTQI ใน้การย่น้ยัน้สิที่ธีด้ิาน้สุข้ภูาพื่ การศ่กษา แลัะการที่ำางาน้ พื่รอ้มยังไม่ให้การ
ป้ัองกัน้ที่างกฎหมายต่อการล่ัวงลัะเมิด การกลัั�น้แกล้ัง แลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติด้วย192

ใน้ข้ณะท่ี่�มหาวิที่ยาลััย สถาน้ท่ี่�ที่ำางาน้ แลัะองค์ักรด้าน้ส่�อข้องไที่ยให้การยอมรบััคัวามหลัากหลัายที่าง
เพื่ศมากข้่�น้ พื่อรทั์ี่ลัแลัะบัรกิารออน้ไลัน์้ข้องรฐับัาลัยังต้องปัรบััปัรุงการรวบัรวมแลัะการเผยแพื่รข่้้อมูลัท่ี่�
แยกตามเพื่ศ193 การกำาหน้ดนิ้ยามข้องเพื่ศสภูาพื่ท่ี่�ช้ัดเจัน้ข้่�น้ใน้โคัรงการศูน้ย์กลัางข้้อมูลัเปิัดภูาคัรฐัข้อง
ปัระเที่ศ ตลัอดจัน้ใน้โคัรงการคัวามรว่มม่อระหวา่งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้อ่�น้ๆ ท่ี่�ม่อยู่ สามารถสนั้บัสนุ้น้
การเจัรจัาท่ี่�ม่คัวามหมายเก่�ยวกับัน้โยบัายด้าน้สุข้ภูาพื่ การศ่กษา การเงนิ้ แลัะคัวามเท่ี่าเท่ี่ยมใน้การเข้้า
ถ่งเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลับัน้พื่่�น้ฐาน้ข้องข้้อมูลัใน้อด่ตแลัะข้้อมูลัท่ี่�ถูกต้อง

จัากรายงาน้ผลัการที่บัที่วน้การดำาเนิ้น้งาน้ตามวาระการพื่ัฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้ คั.ศ. 2030 ระดับัช้าติโดยสมัคัร
ใจั (Voluntary National Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
ปัระเที่ศไที่ยโอ้อวดว่าดำาเนิ้น้เร่�องสำาคััญๆ ได้สำาเร็จัตามเป้ัาหมายการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้แห่งองค์ัการ
สหปัระช้าช้าติ (SDGs)194 อย่างไรก็ตาม ไที่ยยอมรบััถ่งข้้อจัำากัดข้องตัวช้่�วดั SDGs ท่ี่�จััดที่ำาข้่�น้มาเอง โดย
พื่ิจัารณาจัากคัวามพื่รอ้มใช้้งาน้แลัะคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลัจัากที่ะเบั่ยน้ราษฎร สถิติสำาคััญ สำามะโน้ปัระช้ากร 
แลัะการสำารวจัต่างๆ ตลัอดจัน้ข้้อมูลัจัากระบับัข้้อมูลัเปิัด ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ แลัะข้้อมูลัจัากการสำารวจัระยะ
ไกลั195 การตัดสิน้น่้�ม่หลัักฐาน้ย่น้ยัน้เพื่ิ�มเติมจัากการแสดงคัวามเห็น้ข้องการที่บัที่วน้การดำาเนิ้น้งาน้ระดับั
ช้าติโดยสมัคัรใจั (Voluntary National Review) เก่�ยวกับัคัวามท้ี่าที่ายท่ี่�ม่อยู่ข้องไที่ยใน้การรวบัรวม
ข้้อมูลัท่ี่�สมบูัรณ์ ปัลัอดภัูย แลัะเป็ัน้ธีรรมจัากปัระช้ากรท่ี่�ม่คัวามหลัากหลัายที่างภููมิศาสตรแ์ลัะช้าติพื่ัน้ธุี ์
ดังนั้�น้ การใช้้ PDPA จัะเป็ัน้รากฐาน้ท่ี่�ย่ดแน้วที่างข้องปัระเที่ศไที่ยใน้การพื่ัฒน้าน้โยบัายท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะ
เสมอภูาคัเพื่่�อข้ับัเคัล่ั�อน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัอย่างยั �งย่น้
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4. สรุป
หลัังจัากเกิดคัวามล่ัาช้้าแลัะต้องรอคัอยมาน้าน้ ตอน้น่้�  PDPA ข้องไที่ยออน้ไลัน์้เรย่บัรอ้ยแล้ัว อย่างไร
ก็ตาม เพื่่�อใช้้ปัระโยช้น์้จัากระบับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัข้อง PDPA ท่ี่�สรา้งข้่�น้ใหม่อย่างเต็มท่ี่� รฐับัาลัไที่ยจัะ
ยังคังต้องแก้ไข้ปััญหาพื่่�น้ฐาน้ใน้ขั้�น้ตอน้การดำาเนิ้น้งาน้ ตั�งแต่การช้่�แจังบัที่บััญญัติเก่�ยวกับัคัวามยิน้ยอม
แลัะการฝึ่กอบัรมบุัคัลัากร ไปัจัน้ถ่งการจััดการกับัคัวามจัำาเป็ัน้ใน้การพื่ัฒน้าด้าน้ดิจิัทัี่ลัท่ี่�คัรอบัคัลุัมมาก
ข้่�น้ ท่ี่ามกลัางคัวามกังวลัท่ี่�เพื่ิ�มข่้�น้เก่�ยวกับัการสอดส่องดูแลัข้องรฐั การบัังคัับัใช้้ PDPA อาจัช้่วยแก้ไข้
การข้าดคัวามไวว้างใจัท่ี่�ที่วค่ัวามรุน้แรงข้่�น้ระหวา่งรฐับัาลัแลัะปัระช้ากรไที่ยใน้ท้ี่องถิ�น้ได้ ม่การมองใน้แงด่่
อย่างระมัดระวงัวา่ PDPA สามารถป้ัองกัน้พื่ลัเม่องไที่ยจัากการเซ็ิน้เซิอรข์้องรฐับัาลัอัน้ไม่สมคัวรแลัะการ
จััดการข้้อมูลัข้องผู้ใช้้อย่างผิดพื่ลัาดข้องภูาคัเอกช้น้

แต่เม่�อปัระเที่ศไที่ยวางตัวใน้ฐาน้ะผู้แข่้งขั้น้ระดับัภููมิภูาคัใน้เศรษฐกิจัอิน้เที่อรเ์น็้ตท่ี่�เติบัโตอย่างรวดเรว็ 
คัำาถามท่ี่�สำาคััญกว่าท่ี่�รฐับัาลัไที่ยต้องตอบั ค่ัอ ปัระเที่ศไที่ยจัะเปัล่ั�ยน้จัากการเป็ัน้ผู้ตามไปัเป็ัน้ผู้กำาหน้ด
แน้วที่างใน้บัรบิัที่ข้องมาตรฐาน้ระดับัสากลัได้อย่างไร การกำาหน้ดแลัะการใช้้ PDPA เป็ัน้จุัดเริ�มต้น้ท่ี่�ด่ ซ่ิ�ง
แสดงให้เห็น้ถ่งคัวามสามารถข้องไที่ยใน้การด่งแน้วที่างปัฏิิบััติท่ี่�ด่ท่ี่�สุดจัากมาตรฐาน้สากลัอย่าง GDPR 
มาปัรบััใช้้อย่างเหมาะสม คัวามท้ี่าที่ายใน้ระยะยาวสำาหรบััปัระเที่ศไที่ย ค่ัอ ปัระเที่ศไที่ยจัะใช้้ปัระโยช้น์้จัาก
การบูัรณาการเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัเพื่่�ออ้างสิที่ธีิ�ข้องหน่้วยงาน้ข้องตน้ ตลัอดจัน้รกัษาระดับัคัวามเป็ัน้อิสระใน้
การบัรหิารจััดการ พื่รอ้มทัี่�งตอบัสน้องต่อมาตรฐาน้ระดับัสากลัเก่�ยวกับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัอย่างต่อเน่้�อง
ได้อย่างไร

ไท้ย
เครื�องมูือท้างกฎห็มูายเกี�ยวกับการค้้มูครองข้้อมููลที้�เลือกมูานำาเสินอ 

หมวดิหม้่ ฉบับท่� กี่ฎหมาย

คิว�ม่ปลอัดภัย่ทั�ง
ไซเบอัร์

1 พระราชบญัญัติการรกัษาความมั�นคงปลอดภัิยไซีเบอร ์พ.ศ. 2562 (CSA)

2 พระราชบญัญัติวา่ด�วยการกระท์าความผู้ิดเก่�ยวกับคอมพวิเตอร์

ก�รคิุ้ม่คิรอังขอ้ัมู่ล 3 พระราชบญัญัติคุ�มครองข�อม้ลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562

คิว�ม่เป็นสิว่นตั้ว 4 พระราชบญัญัติวา่ด�วยการกระท์ำาความผู้ิดเก่�ยวกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550

ก�รพ�ณิชีย่์
อิัเล็กทัรอันิกสิ์

5 พระราชบญัญัติวา่ด�วยธุรกรรมท์างอิเล็กท์รอนิกส ์พ.ศ. 2544

6 พระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

7 พระราชบญัญัติคุ�มครองผู้้�บรโิภิค พ.ศ. 2522

8 พระราชบญัญัติวา่ด�วยข�อสญัญาท่์�ไมเ่ป็นธรรม พ.ศ.2540

9 พระราชบญัญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. 2560
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เว่ยดินื้าม
1. ประวัติความเป็นื้มา
ระบับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัข้องเว่ยดน้ามเปั็น้ภูาพื่ปัะติดปัะต่อข้องเคัร่่องม่อที่างกฎหมายที่่่กระจััดกระจัาย
อยู่ใน้รัฐธีรรมนู้ญ ปัระมวลักฎหมายอาญา ปัระมวลักฎหมายแพื่่ง แลัะกฎระเบั่ยบัมากมายใน้มาตราแลัะ
ข้ั้น้ตอน้ต่างๆ 

เม่่อรวมกัน้แลั้ว ร่างกฤษฎ่กาว่าด้วยการคัุ้มคัรองข้้อมูลัส่วน้บัุคัคัลั (Decree on Personal Data  
Protection หร่อ “ร่าง PDPD”) แลัะร่างกฤษฎ่กาว่าด้วยการคัว่ำาบัาตรต่อการลัะเมิดที่างปักคัรอง
ใน้คัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์ (Decree on Sanctions against Administrative Violations in 
Cybersecurity หร่อ “ร่างกฤษฎ่กาคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์”) ที่่่กระที่รวงคัวามมั่น้คังสาธีารณะ 
(Ministry of Public Security, MPS) ต้องการให้ผ่าน้เปั็น้กฎหมาย ถ่อเปั็น้คัวามพื่ยายามอัน้มุ่งมั่น้ข้อง
รัฐบัาลัที่่่จัะรวมกฎระเบั่ยบัจัำาน้วน้มากไว้ใน้กฎหมายฉีบัับัเด่ยวที่่่คัรอบัคัลัุมทีุ่กอย่าง

ม่การเผยแพื่ร่ร่าง PDPD ใน้เด่อน้กุมภูาพื่ัน้ธี์ 2021 เพื่่่อข้อคัวามคัิดเห็น้จัากปัระช้าช้น้ ซิ่่งแต่เดิม
กำาหน้ดไว้ว่าจัะเริ่มม่ผลับัังคัับัใช้้ใน้เด่อน้ธีัน้วาคัม 2021196 ใน้ข้ณะที่่่เข้่ยน้รายงาน้น้่้ ร่าง PDPD ยัง
คังอยู่ระหว่างรอปัระกาศใช้้ แม้ว่าฉีบัับัแก้ไข้ดูเหม่อน้จัะได้รับัการอนุ้มัติแลั้วจัากการออกมติฉีบัับัที่่่  
27/NQ-CP ข้องรัฐบัาลัใน้เด่อน้ม่น้าคัม 2022 ร่างกฤษฎ่กาฉีบัับัน้ั้น้ยังไม่ได้รับัการเปัิดเผย การอนุ้มัติมติ
ข้อง MPS ให้พื่ัฒน้า PDPD ต่อไปัภูายใต้การปัร่กษาหาร่อกับัคัณะกรรมการปัระจัำาสภูาแห่งช้าติ (Standing  
Committee of the National Assembly, SCNA) ที่ำาให้การแก้ไข้อ่่น้ๆ อาจัเปั็น้ไปัได้ ใน้ข้ณะที่่่เข้่ยน้
รายงาน้น้่้ กระบัวน้การน้่้น้่าจัะที่ำาให้การตรากฎหมายข้อง PDPD ลั่าช้้าออกไปัอ่ก เน้่่องจัาก MPS ยังไม่
ต้องส่ง PDPD ฉีบัับัแก้ไข้ลั่าสุดให้กับัรัฐบัาลัเพื่่่อออกกฎหมายจัน้กว่าจัะถ่งเด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2022197

เช้่น้เด่ยวกัน้ ม่การเผยแพื่ร่ร่างกฤษฎ่กาคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์เพื่่่อข้อคัวามคัิดเห็น้ตั้งแต่เด่อน้
กัน้ยายน้ถ่งพื่ฤศจัิกายน้ 2021 โดยคัาดว่าจัะปัระกาศใช้้ใน้ไม่ก่่วัน้หลัังจัากน้ั้น้ อย่างไรก็ตาม ใน้ไตรมาส
ที่่่สองข้องปั่ 2022 กฎหมายฉีบัับัน้่้ก็ยังไม่ออกมาเส่ยที่่ สิ่งที่่่ย้อน้แย้งคั่อ แม้ว่าเอกสารน้่้จัะม่แน้วที่างที่่่
ช้ัดเจัน้ใน้การอธีิบัายบัที่บััญญัติบัางปัระการข้องกฎหมายว่าด้วยคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์ 2018 ข้อง
เว่ยดน้ามที่่่น้่าถกเถ่ยงกัน้ แต่ร่างกฤษฎ่กาคัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์น้ั้น้แตกต่างจัากกฎหมายว่าด้วย
คัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์ เพื่ราะใช้้แน้วที่างที่่่แคับักว่าใน้การเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเน้ิดข้อง
ข้้อมูลั (data localization) ซิ่่งอาจัเปั็น้การตอบัสน้องต่อการเปั็น้ตัวแที่น้ที่่่เข้้มแข้็งข้องอุตสาหกรรม
ก็ได้198 เน้่่องจัากกฤษฎ่กาม่ไว้เพื่่่อบัังคัับัใช้้กฎหมาย จั่งน้่าติดตามดูว่าคัวามแตกต่างน้่้จัะได้รับัการแก้ไข้
อย่างไรเม่่อกฤษฎ่กาฉีบัับัสุดที่้ายม่ผลับัังคัับัใช้้

ข้้อกำาหน้ดใน้การเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั (data localization) ข้องรฐับัาลัเป็ัน้
หน่้�งใน้ปัระเด็น้ท่ี่�ได้รบััการตรวจัสอบัอย่างลัะเอ่ยดมากท่ี่�สุดใน้กรอบัการกำากับัดูแลัข้้อมูลั ซ่ิ�งธุีรกิจัแลัะ
อุตสาหกรรมมองวา่เป็ัน้อุปัสรรคัข้ัดข้วางการพัื่ฒน้าเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่�แข็้งแกรง่แลัะปัลัอดภัูย แต่รฐับัาลั
มองวา่เป็ัน้พื่่�น้ฐาน้ใน้การรกัษาอธีปิัไตยที่างดิจิัทัี่ลัแลัะ “ระเบั่ยบัแลัะคัวามปัลัอดภัูยข้องสังคัม”199 สำาหรบัั
รฐับัาลัเวย่ดน้าม การหาจุัดสมดุลัระหวา่งสองสิ�งน่้� ถ่อเป็ัน้คัวามท้ี่าที่ายเรง่ด่วน้ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้แง่
ข้องภูาระผูกพื่ัน้ภูายใต้คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพ่ื่�น้แปัซิิฟิิก 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) 
แลัะยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติเพื่่�อการพัื่ฒน้าเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแลัะสังคัมดิจิัทัี่ลั (National Strategy for  
Development of Digital Economy and Digital) ภูายใน้ปีั 2025 ท่ี่�ม่การกำาหน้ดเป้ัาหมายถ่งปีั 2030
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การตัดสิน้ใจัข้องน้ายกรฐัมน้ตร  ่ Phạm Minh Chính ใน้เด่อน้มกราคัม 2022 (การตัดสิน้ใจั  
06/QD-TTg) “เพื่่�ออนุ้มัติแผน้งาน้ด้าน้การพื่ัฒน้าการใช้้ข้้อมูลัเก่�ยวกับัปัระช้ากร การระบุัตัวบุัคัคัลั ข้้อมูลั
การย่น้ยัน้ตัวตน้ที่างอิเล็ักที่รอนิ้กส์ใน้การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศใน้ช้่วงปีั 2022–2025 
โดยม่วสัิยทัี่ศน์้ยาวไกลัถ่งปีั 2030” เป็ัน้การปูัที่างสำาหรบัักฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัฉีบัับัสมบูัรณ์
ท่ี่�จัะคัรอบัคัลุัมคัรบัถ้วน้กวา่ PDPD200 การตัดสิน้ใจัดังกล่ัาวที่ำาให้ MPS ต้องที่ำาการวจัิัยแลัะปัรก่ษาหารอ่
เพื่่�อรา่งกฎหมายดังกล่ัาวภูายใน้ปีั 2024

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
การปัรก่ษาหารอ่กับัผู้ให้ข้้อมูลัเปิัดเผยว่า ม่ทัี่�งคัวามต่งเคัรย่ดเก่�ยวกับัการใช้้ปัระโยช้น์้จัากการไหลัข้อง
ข้้อมูลัเพื่่�อข้ับัเคัล่ั�อน้เศรษฐกิจั แลัะผลัที่างอ้อมข้องการไหลัข้องข้้อมูลัท่ี่�ม่ต่อคัวามมั�น้คังข้องช้าติ แที่รกซ่ิม
ทัี่�วการสน้ที่น้าเร่�องการกำากับัดูแลัข้้อมูลัใน้เวย่ดน้าม

ข้อัมู่ลสิำ�หรบัเศรษฐกิจดิจิทััล

เป้ัาหมายข้องเวย่ดน้ามค่ัอที่ำาให้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัม่สัดส่วน้เป็ัน้ 20% ข้องผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมภูายใน้ปัระเที่ศ 
(GDP) ภูายใน้ปีั 2025 ใน้ช้่วงคัร่�งแรกข้องปีั 2021 หน่้�งปีัหลัังการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ กวา่คัร่�ง (55%) 
ข้องผู้บัรโิภูคัดิจิัทัี่ลัรายใหม่จัำาน้วน้แปัดล้ัาน้คัน้ใน้ปัระเที่ศเข้้าสู่
ระบับัจัากพื่่�น้ท่ี่�น้อกเม่องใหญ่ ภูาคัการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์
เติบัโตข้่�น้ 53% ภูายใน้หน่้�งปีัใน้ปีั 2021 แลัะคัาดวา่เศรษฐกิจั
อิน้เที่อรเ์น็้ตโดยรวมจัะม่มูลัค่ัาสูงถ่ง 5.7 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัาร์
สหรฐัภูายใน้ปีั 2025201

แม้ว่าเศรษฐกิจัยังคังเป็ัน้ข้าข่้�น้ แต่รัฐบัาลัเว่ยดน้ามยังคัง
ตระหนั้กถ่งคัวามยุ่งยากท่ี่�ต้องเผช้ิญ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งกับัเบั่�องหลัังข้องการฟ้ิ� น้ตัวจัากการระบัาดใหญ่
ข้องโคัวิด เพื่่�อท่ี่�จัะบัรรลุัเป้ัาหมายเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั 20% ท่ี่�ตั�งไว้สำาหรบััเว่ยดน้ามใน้อ่กสามปีัข้้างหน้้า 
เวย่ดน้ามต้องรกัษาการเติบัโตเฉีล่ั�ยข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัไวท่้ี่�ปัระมาณ 20% ต่อปีั ซ่ิ�งเป็ัน้อัตราท่ี่�สูงกวา่การ
เติบัโตข้อง GDP ต่อปีัท่ี่�คัาดไวถ่้งสามเท่ี่า

ภูายใต้สถาน้การณ์ปักติ กระที่รวงสารสน้เที่ศแลัะการส่�อสารปัระมาณการวา่เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัจัะม่สัดส่วน้
เพื่่ยง 10.4% ข้อง GDP ภูายใน้ปีั 2025 โดยท่ี่�เศรษฐกิจัด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) 
โที่รคัมน้าคัม แลัะอิน้เที่อรเ์น็้ตรวมกัน้จัะม่สัดส่วน้ปัระมาณ 7.9% ข้อง GDP ด้วยการเน้้น้ยำ�าคัวามสำาคััญ
ข้องการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัสามารถสรา้งรายได้ถ่ง 19.9% ข้อง GDP อย่างไร
ก็ตาม หากม่ “ปััจัจััยส่งเสรมิท่ี่�ที่รงพื่ลััง” เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัอาจัสรา้งรายได้ให้กับั GDP ได้ถ่ง 26.2% ซ่ิ�งสูง
กวา่เป้ัาหมาย 20% ท่ี่�ตั�งไว ้ สิ�งน่้�จัะรบััปัระกัน้การพัื่ฒน้ารว่มกัน้ข้องยุที่ธีศาสตรแ์ลัะโคัรงการระดับัช้าติ 
การที่บัที่วน้แลัะแก้ไข้กฎหมาย กลัไก แลัะน้โยบัายบัางอย่าง แลัะการเรง่ดำาเนิ้น้โคัรงการการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัแห่งช้าติ (National Digital Transformation Program) รวมถ่งการฝึ่กอบัรมทัี่กษะ
ต่างๆ202

ใน้ช้่วงไม่ก่�ปีัท่ี่�ผ่าน้มา ใน้เว่ยดน้ามม่การยอมรบััมากข้่�น้ว่าจัะต้องม่การปัฏิิรูปัภูายใน้ปัระเที่ศ เพื่่�อให้การ
เปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัน่้�สอดคัล้ัองกับัแผน้งาน้ข้องรฐับัาลั203 เน่้� องจัากข้้อมูลัเป็ัน้ตัวข้ับั
เคัล่ั�อน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั รฐับัาลัเว่ยดน้ามจ่ังต้องหาจุัดสมดุลัระหว่างการใช้้การ
ไหลัข้องข้้อมูลัเพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การดำาเนิ้น้ธุีรกิจั แลัะการคัวบัคุัมการไหลัข้องข้้อมูลัให้เพื่่ยง
พื่อท่ี่�จัะรบััรองได้วา่ข้้อมูลัได้รบััการคุ้ัมคัรอง เม่�อม่คัวามต่งเคัรย่ดภูายใน้ปัระเที่ศ บัางคัรั �งแรงกดดัน้จัาก

เปั้าหมายข้องเวัียดันามคือที่ำาให้
เศึรษฐกิจัดิัจัิทัี่ลมีสัดัส่วันเปั็น 20% 
ข้องผิลิตภัณีฑ์์มวัลรวัมภายในปัระเที่ศึ 
(GDP) ภายในปัี 2025
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ภูายน้อกก็ช้่วยได้ ใน้เด่อน้พื่ฤศจิักายน้ 2018 เวย่ดน้ามให้สัตยาบััน้ใน้คัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้า
สำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคัพ่ื่�น้แปัซิิฟิิก (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership, CPTPP) ใน้เด่อน้มกราคัม 2019 CPTPP ม่ผลับัังคัับัใช้้ใน้ปัระเที่ศ โดย
เริ�มให้เวลัาห้าปีัแก่รฐับัาลัเว่ยดน้ามใน้การปัรบััข้้อกำาหน้ดใน้การเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ด
ข้องข้้อมูลั (data localization) ให้สอดคัล้ัองกับัภูาระหน้้าท่ี่�ภูายใต้หมวดการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ข้อง 
CPTPP

ม่การระบุัจุัดย่น้ข้องเวย่ดน้ามใน้ด้าน้การเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั (data locali-
zation) ไวใ้น้เอกสารที่างกฎหมายสามฉีบัับั ได้แก่ กฎหมายวา่ด้วยคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร ์2018 รา่ง
กฤษฎ่กาคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร ์แลัะรา่ง PDPD ใน้เอกสารสามฉีบัับัน่้�  กฎหมายวา่ด้วยคัวามปัลัอดภัูย
ที่างไซิเบัอรม่์ข้อบัเข้ตท่ี่�กวา้งท่ี่�สุด มาตรา 26 ระบุัวา่ องค์ักรธุีรกิจัใน้ปัระเที่ศแลัะต่างปัระเที่ศท่ี่�ให้บัรกิาร 
“บัน้เคัรอ่ข้่ายโที่รคัมน้าคัมหรอ่อิน้เที่อรเ์น็้ตแลัะบัรกิารเพื่ิ�มมูลัค่ัาใน้โลักไซิเบัอรใ์น้เวย่ดน้าม” จัะต้องจััด
เก็บัข้้อมูลัท่ี่�เก่�ยวข้้องกับับัรกิารเหล่ัานั้�น้ไว้ใน้ปัระเที่ศเป็ัน้ระยะเวลัาตามท่ี่�รฐับัาลักำาหน้ด บัรษัิที่ต่างช้าติ
ต้องจััดตั�งสำานั้กงาน้สาข้าหรอ่สำานั้กงาน้ตัวแที่น้ใน้เวย่ดน้ามด้วย บัที่บััญญัติน่้�ไม่ม่ข้้อยกเวน้้

ใน้ที่างตรงกัน้ข้้าม มาตรา 26 ข้องรา่งกฤษฎ่กาคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรจ์ัำากัดข้อบัเข้ตข้องการเก็บัข้้อมูลั
ไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลัให้แคับัลัง โดยระบุัวา่ เม่�อผู้ให้บัรกิารจัากต่างปัระเที่ศม่คัวามรูอ้ย่าง
เต็มท่ี่�วา่บัรกิารหรอ่แพื่ลัตฟิอรม์ข้องตน้ถูกใช้้เพ่ื่�อกระที่ำาคัวามผิดแลัะผู้ให้บัรกิารนั้�น้ๆ ไม่สามารถบัรรเที่า
หรอ่แก้ไข้สถาน้การณ์ได้204 น้อกจัากน่้�  ข้้อบัังคัับัสำาหรบััการเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้อง
ข้้อมูลัใช้้กับับัรษัิที่ต่างช้าติท่ี่�ม่ส่วน้รว่มใน้การให้บัรกิารบัางอย่างเท่ี่านั้�น้ ได้แก่ โที่รคัมน้าคัม การจััดเก็บั
ข้้อมูลั บัรกิารช้่�อโดเมน้ การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ การช้ำาระเงนิ้ออน้ไลัน์้ เคัรอ่ข้่ายสังคัมแลัะส่�อออน้ไลัน์้ 
แลัะเกมอิเล็ักที่รอนิ้กส์ออน้ไลัน์้ อย่างไรก็ตาม รายการน่้�อาจัเพิื่�มบัรกิารอ่�น้ๆ ได้อ่ก แลัะผู้น้ำาตลัาดใน้
อุตสาหกรรมเรย่กรอ้งให้การเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลัจัำากัดอยู่แค่ัข้้อมูลัเก่�ยวกับั
คัวามมั�น้คังแห่งช้าติท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้ท่ี่�สุดเท่ี่านั้�น้ หากจัำาเป็ัน้ แลัะข้อให้การเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้
กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลัไม่บัังคัับัใช้้กับัองค์ักรธุีรกิจัท่ี่�ไม่เผยแพื่รข่้้อมูลัสู่สาธีารณะ เช้่น้ ผู้ให้บัรกิารซิอฟิต์แวร์
ระดับัองค์ักรแลัะผู้ให้บัรกิารระบับัคัลัาวด์ เป็ัน้ต้น้205

รา่ง PDPD ฉีบัับัแรกท่ี่�เผยแพื่รเ่พ่ื่�อข้อคัวามคิัดเห็น้จัากปัระช้าช้น้ระบุัเง่�อน้ไข้ส่�ปัระการเก่�ยวกับัการถ่าย
โอน้ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัจัากเวย่ดน้ามไปัยังต่างปัระเที่ศ ซ่ิ�งได้แก่ ต้องได้รบััคัวามยิน้ยอมจัากเจ้ัาข้องข้้อมูลั 
ต้องจััดเก็บัข้้อมูลัดั�งเดิมไวใ้น้เวย่ดน้าม ปัระเที่ศปัลัายที่างท่ี่�รบััข้้อมูลัต้องม่หลัักฐาน้แสดงวา่ม่การคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัใน้ระดับัท่ี่�เท่ี่ยบัเท่ี่ากัน้เป็ัน้อย่างน้้อย (ข้้อกำาหน้ด “คัวามเพื่่ยงพื่อ”) แลัะต้องได้รบััการ
อนุ้มัติการถ่ายโอน้ข้้อมูลัเป็ัน้ลัายลัักษณ์อักษรจัากคัณะกรรมการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (Personal 
Data Protection Commission, PDPC) น้อกจัากน่้�  รา่ง PDPD ยังกำาหน้ดให้ผู้คัวบัคุัมข้้อมูลัหรอ่ผู้
ปัระมวลัผลัข้้อมูลัท่ี่�ถ่ายโอน้ข้้อมูลัไปัยังต่างปัระเที่ศจััดเก็บัปัระวติัการถ่ายโอน้ข้้อมูลัไวเ้ป็ัน้เวลัาสามปีัด้วย206

ทัี่�งน่้�  เง่�อน้ไข้ทัี่�งหมดอาจัม่ข้้อยกเวน้้ อย่างไรก็ตาม การยกเวน้้น่้� ก็เป็ัน้เง่�อน้ไข้เก่�ยวกับัคัวามยิน้ยอมจัาก
เจ้ัาข้องข้้อมูลั การอนุ้มัติข้อง PDPC ภูาระผูกพัื่น้ใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัจัากผู้ปัระมวลัผลัข้้อมูลั แลัะ/หรอ่
ภูาระผูกพื่ัน้จัากผู้ปัระมวลัผลัข้้อมูลัใน้การใช้้มาตรการคุ้ัมคัรองข้้อมูลั ไม่ม่คัวามช้ัดเจัน้วา่ผู้ถ่ายโอน้ข้้อมูลั
จัะต้องปัฏิิบััติตามเง่�อน้ไข้ทัี่�งส่�ปัระการเพ่ื่ยงข้้อใดข้้อหน่้�งหรอ่คัรบัทุี่กข้้อจ่ังจัะได้รบััการยกเวน้้

เน่้� องจัากยังไม่ม่ม่การเผยแพื่รร่า่ง PDPD ฉีบัับัท่ี่�ได้รบััอนุ้มัติ ยังคังม่คัำาถามวา่บัที่บััญญัติเหล่ัาน่้�จัะสรุปั
กฤษฎ่กาขั้�น้สุดท้ี่ายได้หรอ่ไม่ หากพื่ิจัารณาจัากต้น้ทุี่น้ใน้การปัฏิิบััติตามท่ี่�น่้าจัะเกิดข้่�น้แลัะคัวามล่ัาช้้าท่ี่�
ธุีรกิจัจัะต้องเผช้ิญ207 ใน้คัวามคิัดเห็น้เก่�ยวกับัเน่้� อหาข้องรา่ง PDPD ใน้เด่อน้พื่ฤศจิักายน้ 2020 ข้อง
สมาพื่ัน้ธีอ์ิน้เที่อรเ์น็้ตแห่งเอเช้่ย (Asia Internet Coalition) ซ่ิ�งปัระกอบัด้วยบัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ยักษ์
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ใหญ่ เช้่น้ Airbnb, Amazon, Expedia Group, Facebook (Meta), Google แลัะ Grab แสดงถ่ง
คัวามกังวลัวา่การจัำากัดการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ไม่เพื่่ยงแต่จัะเป็ัน้อุปัสรรคัต่อการลังทุี่น้แลัะน้วตักรรม
เท่ี่านั้�น้ แต่ยังส่งผลัให้เกิดคัวามไม่มั�น้คังปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรม์ากข้่�น้อ่กด้วย 

ข้อัมู่ลสิำ�หรบันโย่บ�ย่สิ�ธิ�รณะ

แผน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องเว่ยดน้ามเพ่ื่�อปัรับัปัรุงการให้บัริการสาธีารณะนั้�น้
สามารถส่บัย้อน้กลัับัไปัได้ถ่งช้่วงกลัางปีั 2000208 ใน้ปีั 2018 เหงยีนิ ซว็นิ ฟุุก ซ่ิ�งเป็ัน้น้ายกรฐัมน้ตรข่้อง
เวย่ดน้ามใน้ข้ณะนั้�น้ (ปััจัจุับััน้เป็ัน้ปัระธีาน้าธีิบัด่) ผิดหวงัจัากการดำาเนิ้น้การท่ี่�ล่ัาช้้าข้องโคัรงการแม่บัที่
วา่ด้วยการปัฏิิรูปัการบัรหิารรฐักิจั (Master Program on Public Administration Reform) ปัระจัำาปีั  
2010–2020 จ่ังจััดตั�งคัณะกรรมการรฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์แห่งช้าติระดับัสูงท่ี่�ปัระกอบัด้วยรฐัมน้ตรแ่ลัะ
ผู้น้ำาใน้อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่่�อปัรบััปัรุงการบัรหิารรฐักิจัแลัะสภูาพื่แวดล้ัอมที่างธุีรกิจั แลัะปัราบัปัรามการ
ฉ้ีอโกงแลัะการทุี่จัรติ รฐับัาลัถ่งกับัติดต่อไปัยังญ่�ปุ่ัน้เพ่ื่�อข้อคัวามช้่วยเหล่ัอใน้การเรง่การดำาเนิ้น้งาน้ข้อง
น้โยบัายรฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ข้องเวย่ดน้ามให้เรว็ข้่�น้อ่กด้วย209 

ใน้เด่อน้มิถุน้ายน้ 2021 น้ายกรฐัมน้ตรไ่ด้ออกยุที่ธีศาสตรร์ฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ฉีบัับัแรกข้องปัระเที่ศ  
(การตัดสิน้ใจัฉีบัับัท่ี่� 942/QD-TTg) ซ่ิ�งม่เป้ัาหมายด้าน้ปัระสิที่ธีิภูาพื่โดยเฉีพื่าะท่ี่�ต้องบัรรลุัให้ได้ภูายใน้ปีั 
2025 ยุที่ธีศาสตรน่์้� ม่ข้้อกำาหน้ดท่ี่�ให้ปัระช้าช้น้เปิัดเผยข้้อมูลัข้องตน้เพ่ื่ยงคัรั �งเด่ยว อย่างน้้อย 80% ข้อง
เอกสารราช้การจัะต้องดำาเนิ้น้การที่างออน้ไลัน์้ทัี่�งหมด 100% ข้องหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัต้องให้บัรกิารออน้ไลัน์้
ตลัอด 24 ช้ั �วโมง 100% ข้องเจ้ัาหน้้าท่ี่�ต้องม่บััตรปัระจัำาตัวดิจิัทัี่ลั แลัะพื่ลัเม่องทุี่กคัน้ต้องม่บััตรปัระจัำาตัว
ดิจิัทัี่ลัหรอ่รหัส QR210 สิ�งสำาคััญค่ัอ ยุที่ธีศาสตรน่์้�เรย่กรอ้งให้ม่การผลัักดัน้อย่างแข็้งข้ัน้ใน้การพัื่ฒน้าฐาน้
ข้้อมูลัแห่งช้าติท่ี่�ม่ข้้อมูลัปัระช้ากร ท่ี่�ดิน้ แลัะองค์ักรธุีรกิจัข้องเวย่ดน้าม โดยม่ข้้อมูลัเฉีพื่าะสาข้าใน้ด้าน้
การเงิน้ การปัระกัน้ การเกษตร แลัะสุข้ภูาพื่ เป็ัน้ต้น้ เพ่ื่�อบัรรลุัเป้ัาหมายใน้การติดอัน้ดับัหน่้�งใน้ 30 
ปัระเที่ศช้ั�น้น้ำาข้องโลักใน้ด้าน้รฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์แลัะดิจิัทัี่ลัภูายใน้ปีั 2030 ข้องสหปัระช้าช้าติ ใน้ปีั 2020 
เว่ยดน้ามติดอัน้ดับัท่ี่� 86 จัาก 193 ปัระเที่ศ211 ยุที่ธีศาสตรปี์ั 2021 น่้� เป็ัน้เพื่่ยงองค์ัปัระกอบัหน่้�งข้อง
แผน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัระดับัช้าติท่ี่�ยิ�งใหญ่กวา่ข้องรฐับัาลั น้อกเหน่้อไปัจัากมติแลัะกลั
ยุที่ธีอ์่�น้ๆ ท่ี่�หลัากหลัายเก่�ยวกับัการปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั �งท่ี่�ส่�แลัะการพื่ัฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้212

ใน้การรับั ม่อ กับัการระบัาดใหญ่ข้องโคัวิด -19 
เว่ยดน้ามได้เปิัดตัวแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ดิจิัทัี่ลัด้าน้สุข้ภูาพื่
หลัายแอปั ซ่ิ�งส่วน้ใหญ่เป็ัน้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ใหม่ แต่ก็
ม่อย่างน้้อยหน่้� งแอปัท่ี่�ม่มาน้าน้แล้ัวแลัะได้รบััการ
ปัรับัแก้ให้ใช้้งาน้ได้กับัการแพื่ร่ระบัาดข้องไวรัส
โคัโรน้า ระบับัเฝ้่าติดตามโรคัติดต่ออิเล็ักที่รอนิ้กส์
แห่งช้าติ (Electronic Communicable Disease 
Surveillance system, eCDS) เป็ัน้ระบับัแรกท่ี่�
ใช้้คัอมพิื่วเตอร์ใน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัผู้ป่ัวยท่ี่�
เข้้ารบััการรกัษาใน้โรงพื่ยาบัาลัทัี่�วปัระเที่ศ ระบับัน่้� ถูกพัื่ฒน้าข้่�น้ใน้ปีั 2004 แลัะใช้้เฝ้่าติดตามการระบัาด
ข้องโรคัไข้้เล่ัอดออก โรคัม่อเท้ี่าปัาก การติดเช้่�อที่างเดิน้หายใจัเฉ่ียบัพื่ลััน้รุน้แรง แลัะไวรสัซิิกามาหลัายปีั
แล้ัว อย่างไรก็ตาม ข้้อจัำากัดข้อง eCDS ใน้การเก็บัข้้อมูลัข้องผู้ป่ัวยท่ี่�ต้องม่การติดตามโรคัที่ำาให้กระที่รวง
สาธีารณสุข้พื่ัฒน้าซิอฟิต์แวรก์ารจััดการออน้ไลัน์้สำาหรบััผู้ป่ัวยโคัวดิ-19 โดยเฉีพื่าะสำาหรบััให้ข้้อมูลัเก่�ยว
กับัมาตรการคัวบัคุัมแลัะการส่�อสารคัวามเส่�ยง 213

ในการรบัมือกับการระบาดัใหญ่ข้องโควัิดั-19 
เวัียดันามได้ัเปัิดัตัวัแอปัพัลิเคชีนัดิัจัิทัี่ลด้ัาน
สุข้ภาพัหลายแอปั ซึ่ึ�งส่วันใหญ่เปั็นแอปัพัลิเคชีนั
ใหม่ แต่ก็มีอย่างน้อยหนึ�งแอปัทีี่�มีมานานแล้วั
และได้ัรบัการปัรบัแก้ให้ใชีง้านได้ักับการแพัร่
ระบาดัข้องไวัรสัโคโรนา
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เวย่ดน้ามใช้้แอปัติดตามผู้สัมผัสเช้่�อท่ี่�ใช้้ Bluetooth เช้่น้เด่ยวกับัปัระเที่ศเพื่่�อน้บั้าน้ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออก
เฉ่ียงใต้ แอปัน่้�ม่ช้่�อวา่ Bluezone ไม่น่้าแปัลักใจัเลัยท่ี่�แอปัน่้�ที่ำาให้บัางคัน้เกิดข้้อกังวลัด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัว แม้วา่รฐับัาลัจัะรบััปัระกัน้การรกัษาคัวามลัับั การไม่เปิัดเผยตัวตน้ แลัะคัวามโปัรง่ใสแล้ัวก็ตาม คัวาม
วิตกกังวลัน่้� เด่น้ช้ัดกว่าเดิมเพื่ราะม่คัวามหวาดระแวงเพิื่�มมากข้่�น้เก่�ยวกับัการสอดส่องดูแลัข้องรฐัภูาย
ใต้รูปัแบับัการปักคัรองข้องเว่ยดน้าม อย่างไรก็ตาม การที่บัที่วน้เร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องแอปัติดตาม
ผู้สัมผัสเช้่�อใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ข้องท่ี่มงาน้ท้ี่องถิ�น้จัากสมาคัมผู้เช้่�ยวช้าญด้าน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว
ระหวา่งปัระเที่ศ (International Association of Privacy Professionals) พื่บัวา่แอปั Bluezone แลัะ
แอปั TraceTogether ข้องสิงคัโปัรม่์การข้ออนุ้ญาตน้้อยท่ี่�สุดเพ่ื่�อที่ำางาน้เม่�อเท่ี่ยบักับัแอปัอ่�น้ๆ214  การ
สำารวจัท่ี่�ยิ�งใหญ่กวา่ข้อง MIT Technology Review ท่ี่�สำารวจัแอปัติดตามผู้สัมผัสเช้่�อ 25 แอปัทัี่�วโลัก ให้
คัวามเช้่�อมั�น้วา่ Bluezone เป็ัน้แอปัท่ี่�ใช้้ระบับัแบับัสมัคัรใจั แยกศูน้ย์ แลัะโปัรง่ใส แต่ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ก็
พื่บัวา่แอปัน่้�ยังคังต้องเข้้าถ่งรายช้่�อผู้ติดต่อแลัะส่�ออ่�น้ๆ อย่างรูปัภูาพื่บัน้อุปักรณ์ม่อถ่อข้องผู้ใช้้215 

แม้วา่ใน้ช้่วงแรกจัะม่การดาวน์้โหลัด Bluezone เพ่ื่ยงปัระมาณ 100,000 คัรั �งเท่ี่านั้�น้ใน้การเปิัดตัวเม่�อ
เด่อน้เมษายน้ 2020 แต่จัำาน้วน้ดังกล่ัาวก็พุ่ื่งสูงถ่ง 20 ล้ัาน้ ใน้ช้่วงเวลัาเพ่ื่ยงส่�เด่อน้ เน่้�องจัากการรณรงค์ั
ข้องรฐับัาลัใน้การที่ำาสิ�งท่ี่�ถูกต้องด้วยการปักป้ัองบุัคัคัลั ชุ้มช้น้ แลัะปัระเที่ศ แอปัน่้� จ่ังได้รบััการสนั้บัสนุ้น้
จัากปัระช้าช้น้เพื่ิ�มข่้�น้216 คัวามไม่สบัายใจัท่ี่�ม่เก่�ยวกับัการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวข้อง Bluezone ดูเหม่อน้จัะถูกแที่น้ท่ี่�ด้วยคัวามเช้่�อมั�น้ท่ี่�เข้้มข้้น้กวา่ข้องชุ้มช้น้แลัะปัระช้าช้น้ท่ี่�ม่ต่อ
รฐับัาลัใน้ช้่วงต้น้ข้องการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ217 อย่างไรก็ตาม คัวามเช้่�อมั�น้ดังกล่ัาวลัดฮวบัใน้กลุ่ัมช้น้ช้ั�น้
สูงท่ี่�เป็ัน้ผู้กำาหน้ดน้โยบัาย เพื่ราะคัะแน้น้ปัระสิที่ธีิภูาพื่ข้องรฐับัาลัเวย่ดน้ามได้รบััผลักระที่บัอย่างรุน้แรง
ใน้ปีั 2022 หลัังจัากการแพื่รร่ะบัาดข้องโคัวิด-19 สายพื่ัน้ธุี์เดลัต้าแลัะการเริ�มฉ่ีดวัคัซ่ิน้ระดับัปัระเที่ศท่ี่�
เช้่�องช้้าใน้ปีั 2021218

กรณีีศึึกษา
ข้้อมููลท้ำาให้็เห็็นถึิ่งการใช้้ความูร้นแรงกับผูู้้ห็ญิง 

ในปีั 2010 การสิำารวัจทั�วัปัระเทศที�ดิำาเนินการโดิยสิำานักงานสิถิติทั�วัไปั (General Statistics Office, 
GSO) ข้องเวัยีดินามูทำาใหเ้หน็ถ่งควัามูแพรห่ลายและควัามูรา้ยแรงข้องควัามูรุนแรงที�ผูู้้หญิงทั�วัปัระเทศ
ปัระสิบ ผูู้้หญิง 58% รายงานวัา่ถูกสิามูีทำารา้ยทางรา่งกาย ทางเพศ หรอืทางอารมูณ์ และผูู้้หญิง  
87% ไมู่เคยข้อควัามูชีว่ัยเหลือใดิๆ

ก่อนการสิำารวัจ ไมู่ค่อยมูีใครรูว้ัา่ผูู้้หญิงต้องปัระสิบกับควัามูรุนแรงมูากน้อยแค่ไหนในสิังคมูเวัยีดินามู 
ซึ่่�งตามูปัระเพณีจะมูองเรื�องนี�วัา่เป็ันเรื�องสิ่วันตัวัภายในครอบครวััที�ไมู่ควัรเอามูาพูดิคุยกันในที�สิาธารณะ 
หน่วัยงานภาครฐั์ข้องเวัยีดินามูไมู่มูีข้้อมููลที�จะชีี�แนะการกำาหนดินโยบายและยุทธศาสิตรข์้องรฐั์บาล และ
การจะปัรบัปัรุงกรอบกฎหมูายหรอืท้าทายการตีตราทางวัฒันธรรมูเกี�ยวักับปัระเดิ็นนี�ก็เป็ันเรื�องยาก
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การสิำารวัจนี�เก็บรวับรวัมูข้้อมููลทั�งเชีงิคุณภาพและเชีงิปัรมิูาณเพื�อระบุภาพรวัมูที�ครอบคลุมูข้อง
สิถานการณ์ในเวัยีดินามู ข้้อมููลนี�ถือเป็ันจุดิเริ�มูต้นข้องยุคใหมู่แหง่การสิ่งเสิรมิูควัามูเสิมูอภาคทางเพศ
ในเวัยีดินามู ข้้อมููล “กระตุ้นใหเ้กิดิการหารอืข้องปัระชีาชีนเกี�ยวักับลักษณะข้องควัามูรุนแรงต่อผูู้้หญิง 
สิรา้งควัามูตระหนักเกี�ยวักับกลยุทธก์ารเผู้ชีญิปััญหาและบรกิารชีว่ัยเหลือที�มูีอยู่ และใหข้้้อมููลสิำาหรบักล
ยุทธใ์หมู่ๆ ข้องรฐั์บาลและการตอบสินองต่อนโยบายในการแก้ปััญหาควัามูรุนแรงต่อผูู้้หญิง”

3. ความท�าทายและโอกี่าส
แรงผลัักดัน้ข้องรฐับัาลัเว่ยดน้ามใน้การปัฏิิรูปัเช้ิงดิจิัทัี่ลัด้าน้การปักคัรอง เศรษฐกิจั แลัะสังคัมข้อง
ปัระเที่ศนั้�น้เห็น้ได้จัากการท่ี่�ผู้น้ำาข้องปัระเที่ศที่ำาการตัดสิน้ใจั ออกมติแลัะกลัยุที่ธีม์ากมายใน้ช้่วงหลัายปีัท่ี่�
ผ่าน้มา ดังนั้�น้จ่ังม่คัวามมุ่งมั�น้ที่างการเม่องอย่างล้ัน้พ้ื่น้

แต่เวย่ดน้ามก็ต้องเอาช้น้ะอุปัสรรคัอ่�น้ๆ อ่กหลัายปัระการ เน่้� องจัากเวย่ดน้ามต้องการเรง่คัวามเรว็อย่าง
สูงสุดบัน้ที่างด่วน้ดิจิัทัี่ลั ซ่ิ�งรวมถ่งการเพื่ิ�มทัี่กษะแลัะการสรา้งข้่ดคัวามสามารถข้องที่รพัื่ยากรมนุ้ษย์ การ
ยกระดับัคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร ์แลัะการปัรบััปัรุงระบับันิ้เวศโคัรงสรา้งพ่ื่�น้ฐาน้ดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศอย่าง
ยั �งย่น้ ซ่ิ�งปัระเด็น้ทัี่�งหมดน่้� ถูกยกข้่�น้มาเพื่่�อปัรก่ษาหารอ่กับัผู้เช้่�ยวช้าญข้องเรา แลัะยังม่การพูื่ดถ่งกัน้
อย่างกวา้งข้วางใน้ท่ี่�อ่�น้ๆ อ่กด้วย219

ก�รรวม่เคิรื�อังม่ือัทั�งกฎหม่�ย่ต่้�งๆ เข้�ด้วย่กัน

อย่างไรก็ตาม ดังท่ี่�กล่ัาวไวข้้้างต้น้ คัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้สำาหรบััเวย่ดน้าม ค่ัอ การรวมแลัะเช้่�อมโยงระเบั่ยบั
ข้้อบัังคัับัที่างกฎหมายต่างๆ เข้้าด้วยกัน้ โดยเฉีพื่าะข้้อบัังคัับัท่ี่�เก่�ยวกับัการเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้
กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั คัวามซัิบัซ้ิอน้ท่ี่�เพื่ิ�มเข้้ามาค่ัอคัวามไม่ปัะติดปัะต่อข้องภูาษาใน้ข้้อบัังคัับับัางข้้อแลัะวิธี่
การบัังคัับัใช้้220 รา่งกฎหมายคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรแ์ลัะ PDPD ก็เป็ัน้อ่กตัวอย่างหน่้�ง น้อกจัากน่้�  ผู้
ให้ข้้อมูลัระบุัวา่ ข้้อกังวลัท่ี่�สมเหตุสมผลัเก่�ยวกับัการจััดการคัวามเส่�ยงด้าน้คัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรแ์ลัะ
เน่้� อหาออน้ไลัน์้ท่ี่�เป็ัน้การหลัอกลัวงอาจัน้ำาไปัสู่การกำาหน้ดกฎระเบั่ยบัท่ี่�เข้้มงวดแลัะเคัรง่คัรดัมากเกิน้ไปั 
ซ่ิ�งอาจัที่ำาให้เกิดผลัเส่ยได้โดยไม่เจัตน้า การแก้ไข้กฤษฎ่กาฉีบัับัท่ี่� 72 วา่ด้วยการจััดการ การจััดหา แลัะ
การใช้้บัรกิารอิน้เที่อรเ์น็้ตแลัะข้้อมูลัออน้ไลัน์้ (Decree 72 on the Management, Provision, and 
Use of Internet Services and Online Information) ข้องเวย่ดน้ามถูกกล่ัาวถ่งวา่เป็ัน้ตัวอย่างข้อง
ภูาระหน้้าท่ี่�ตามกฎหมายท่ี่�คัรอบัคัลุัมไปัถ่งผู้ให้บัรกิารระบับัคัลัาวด์ โดยไม่ตระหนั้กถ่งรูปัแบับัคัวามรบััผิด
ช้อบัรว่มข้องการใช้้ฮารด์แวรแ์ลัะซิอฟิต์แวรเ์พื่่�อส่งมอบับัรกิารผ่าน้อิน้เที่อรเ์น็้ต (cloud computing) 
หรอ่ผลักระที่บัท่ี่�จัะจัำากัดการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้221 เพ่ื่�อก้าวไปัข้้างหน้้า รฐับัาลัเวย่ดน้ามจัะต้องรบััรอง
วา่ เคัร่�องม่อที่างกฎหมายท่ี่�ใช้้กำากับัดูแลัการเก็บัรวบัรวม การจััดเก็บั หรอ่การถ่ายโอน้ข้้อมูลันั้�น้ม่คัวาม
เฉีพื่าะเจัาะจังแลัะคัาดการณ์ได้เพื่่ยงพื่อท่ี่�ธุีรกิจัทัี่�งข้น้าดใหญ่แลัะข้น้าดเล็ักจัะสามารถดำาเนิ้น้การได้ ใน้
ข้ณะเด่ยวกัน้ก็ต้องย่ดหยุ่น้เพื่่ยงพื่อท่ี่�จัะคัาดการณ์หรอ่ตอบัสน้องต่อการเปัล่ั�ยน้แปัลังใน้สภูาพื่แวดล้ัอม
ที่างดิจิัทัี่ลัได้ด้วย

ข้้อกำาหน้ดใน้การให้คัวามยิน้ยอมอย่างช้ัดแจ้ังแก่ธุีรกิจัใน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลั เช้่น้ ผ่าน้การใช้้หน้้าต่าง
ป็ัอปัอัปับัน้เวบ็ัไซิต์หรอ่แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ จัะเสรมิคัวามแข้็งแกรง่ให้กับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัใน้ปัระเที่ศ 
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ซ่ิ�งเป็ัน้เร่�องท่ี่�น่้ากังวลัเป็ัน้พิื่เศษ เพื่ราะการข้ายรายช้่�อใน้โที่รศัพื่ท์ี่ให้กับันั้กส่งสแปัมหรอ่การส่งราย
ลัะเอ่ยดเก่�ยวกับับััญช้่ธีน้าคัารที่างแช้ที่โดยไม่เข้้ารหัสเริ�มเป็ัน้เร่�องปักติท่ี่�แพื่รห่ลัายมากข่้�น้ 222 อย่างไร
ก็ตาม การน้ำากฎระเบั่ยบัน่้�ไปัใช้้ก็เป็ัน้เร่�องยาก เน่้�องจัาก 80% ข้องภูาคัการใช้้ฮารด์แวรแ์ลัะซิอฟิต์แวรเ์พื่่�อ
ส่งมอบับัรกิารผ่าน้อิน้เที่อรเ์น็้ต (cloud computing) ข้องเวย่ดน้าม223ปัระกอบัด้วยบัรษัิที่ต่างช้าติท่ี่�ได้
เรย่กรอ้งให้เวย่ดน้ามปัรบััแน้วที่างข้องตน้ให้ “สอดคัล้ัองกับัแน้วที่างสากลั” เพื่่�อป้ัองกัน้คัวามเส่ยหายต่อ
แผน้ข้องเวย่ดน้ามใน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั

น้อกจัากน่้�ยังม่คัวามเส่�ยงว่า เม่�อระยะเวลัาผ่อน้ผัน้ห้าปีัข้องเว่ยดน้ามภูายใต้ CPTPP สิ�น้สุดลัง ข้้อ
กำาหน้ดใน้การเก็บัข้้อมูลัไว้ภูายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั (data localization) เหล่ัาน่้�อาจัที่ำาให้
ปัระเที่ศลัะเมิดพื่ัน้ธีกรณ่ตามสน้ธีสัิญญา CPTPP กำาหน้ดให้คู่ัสัญญาฝ่่ายต่างๆ อนุ้ญาตให้ม่การถ่ายโอน้
ข้้อมูลัข้้ามแดน้ด้วยวธิี่การที่างอิเล็ักที่รอนิ้กส์ แลัะไม่ต้องใช้้หรอ่ไม่ต้องม่สถาน้ท่ี่�สำาหรบััระบับัปัระมวลัผลั
ข้้อมูลัใน้ดิน้แดน้ข้องปัระเที่ศ แม้วา่รา่ง PDPD จัะดูไม่สอดคัล้ัองกับับัที่บััญญัติบัางปัระการเหล่ัาน่้�  แต่ก็ม่ 
“วตัถุปัระสงค์ัข้องน้โยบัายสาธีารณะท่ี่�ช้อบัด้วยกฎหมาย” ภูายใต้ CPTPP ท่ี่�รฐับัาลัเวย่ดน้ามสามารถใช้้
ปัระโยช้น์้ได้ หากน้โยบัายท่ี่�เก่�ยวข้้องจัะไม่สรา้ง “อุปัสรรคัที่างการค้ัาท่ี่�แฝ่งไวห้รอ่ถูกน้ำาไปัใช้้ใน้ลัักษณะ
ท่ี่�เป็ัน้การเล่ัอกปัฏิิบััติหรอ่การที่ำาตามอำาเภูอใจั” ปััจัจุับััน้ คู่ัสัญญาฝ่่ายต่างๆ ข้อง CPTPP ตกลังท่ี่�จัะไม่
ฟ้ิองเวย่ดน้าม หากกฎระเบั่ยบัข้องเวย่ดน้ามถูกระบุัวา่ไม่สอดคัล้ัองกับัข้้อตกลัง224 กลุ่ัมต่างๆ เช้่น้ Global 
Data Alliance ได้เรย่กรอ้งให้เว่ยดน้ามรบััผิดช้อบัต่อการปัฏิิบััติหน้้าท่ี่�ตาม CPTPP ใน้กระบัวน้การ
ที่บัที่วน้ PDPD225 

ก�รนับรวม่ทัุกคินและก�รใชีข้้อัมู่ลเป็นตั้วแทัน

ใน้ข้ณะท่ี่�พื่ยายามด่งการลังทุี่น้จัากต่างปัระเที่ศเพื่่�อข้ยายเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั เวย่ดน้ามจัะต้องให้คัวามสน้ใจั
เป็ัน้พื่ิเศษกับัธุีรกิจัใน้ท้ี่องถิ�น้ท่ี่�ม่ข้น้าดเล็ักกว่า องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมาก ข้น้าดเล็ัก แลัะข้น้าดกลัาง 
(MSME) คิัดเป็ัน้ 95% ข้องบัรษัิที่ทัี่�งหมดใน้เวย่ดน้าม 40% ข้อง GDP แลัะจ้ัางงาน้ 50% ข้องแรงงาน้ใน้
ปัระเที่ศ226 แม้วา่จัำาน้วน้ SME ท่ี่�ม่อยู่มหาศาลั (96.9%) ใน้เวย่ดน้ามจัะที่ำาให้คิัดวา่การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัม่บัที่บัาที่สำาคััญ แต่ธุีรกิจัถ่ง 70% ยังคังดำาเนิ้น้งาน้น้อกระบับัเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั แลัะธุีรกิจั
เพื่่ยงปัระมาณ 20% เท่ี่านั้�น้ท่ี่� “กำาลัังสำารวจัเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างงุม่งา่ม ”227 ธุีรกิจักวา่คัร่�ง (57.6%) ไม่ม่
ที่รพัื่ยากรท่ี่�เพื่่ยงพื่อต่อการใช้้เคัร่�องม่อดิจิัทัี่ลัใน้การดำาเนิ้น้ธุีรกิจัข้องตน้ เพื่ราะธุีรกิจัเหล่ัานั้�น้กำาลัังวุน่้กับั
การปัระคัับัปัระคัองธุีรกิจั ไม่คุ้ัน้เคัยกับัแพื่ลัตฟิอรม์ดิจิัทัี่ลั หรอ่ได้รบััการสนั้บัสนุ้น้ไม่เพ่ื่ยงพื่อใน้การย้าย
ธุีรกิจัข้องตน้ไปัอยู่บัน้แพื่ลัตฟิอรม์ออน้ไลัน์้228 ผลักระที่บัข้องกฎระเบั่ยบัด้าน้ข้้อมูลัจ่ังไม่คัวรเป็ัน้อุปัสรรคั
ต่อการเข้้าสู่เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัสำาหรบัั MSME เหล่ัาน่้�  เพื่ราะ MSME ม่สัดส่วน้ข้น้าดใหญ่ใน้ระบับัเศรษฐกิจั 
จ่ังคัวรได้รบััการสนั้บัสนุ้น้ใน้เร่�องน่้�ผ่าน้โคัรงการรเิริ�มเก่�ยวกับัการสรา้งคัวามสามารถใน้ระดับัธุีรกิจัต่อ

ธุีรกิจั แลัะคัวรม่ส่วน้รว่มใน้การปัรก่ษาหารอ่เก่�ยวกับัการรา่ง
แลัะการปัระกาศใช้้กฎระเบั่ยบัท่ี่�เก่�ยวข้้องด้วย

ม่คัวามจัำาเป็ัน้อย่างยิ�งท่ี่�ต้องให้การสนั้บัสนุ้น้เป็ัน้พื่ิเศษแก่ 
MSME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้อง แลัะรบััรองคัวามถูกต้องข้อง
ข้้อมูลัท่ี่�เก็บัรวบัรวมมาจัากพื่วกเข้า เพ่ื่�อให้ข้้อมูลัเหล่ัานั้�น้
เป็ัน้ตัวแที่น้ข้องคัน้กลุ่ัมน่้�ได้อย่างเพื่่ยงพื่อใน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั
ข้องเวย่ดน้าม เน่้� องจัากปัระช้ากรคัร่�งหน่้�งข้องเวย่ดน้ามเป็ัน้
ผู้หญิง คัวามพื่ยายามใน้การเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัท่ี่�
ปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัข้องทัี่�งเศรษฐกิจัแลัะสังคัมข้องปัระเที่ศ
คัวรคัำาน่้งถ่งมิติเร่�องเพื่ศด้วย ท่ี่�สำาคััญ SME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้

เนื�องจัากปัระชีากรครึ�งหนึ�งข้องเวัียดันาม
เปั็นผิู้หญิง ควัามพัยายามในการเปัลี�ยน

มาใชีเ้ที่คโนโลยีดิัจัิทัี่ลทีี่�ปัระสบควัามสำาเรจ็ั
ข้องทัี่�งเศึรษฐกิจัและสังคมข้องปัระเที่ศึ

ควัรคำานึงถึึงมิติเรื�องเพัศึด้ัวัย ไม่วั่า
อย่างไร SME ทีี่�มีผิู้หญิงเปั็นเจั้าข้องก็คิดั
เปั็น 98.8% ข้อง MSME และ 25% ข้อง 

SME ในปัระเที่ศึ 
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เจ้ัาข้องคิัดเป็ัน้ 98.8% ข้อง MSME แลัะ 25% ข้อง SME ใน้ปัระเที่ศ เม่�อเท่ี่ยบักับั SME ท่ี่�ม่ผู้ช้ายเป็ัน้
เจ้ัาข้อง องค์ัธุีรกิจัข้องผู้หญิงจ้ัางแรงงาน้หญิงใน้อัตราท่ี่�สูงกวา่ (หญิง 43.3% ช้าย 36%) เส่ยภูาษ่ต่อคัน้
ต่อปีัให้กับังบัปัระมาณข้องปัระเที่ศมากกวา่เล็ักน้้อย (หญิง 24.9 ล้ัาน้ด่อง ช้าย 24.2 ล้ัาน้ด่อง) แลัะจ่ัาย
เบั่�ยปัระกัน้สังคัมมากกวา่เล็ักน้้อย (หญิง 36% ช้าย 35%)229

โดยทัี่�วไปั ม่การส่งเสรมิการข้ยายข้น้าดข้องระบับันิ้เวศเพ่ื่�อสนั้บัสนุ้น้ผู้หญิงใน้ธุีรกิจัข้องเว่ยดน้าม ยก
ตัวอย่างเช้่น้ มาตรการพื่ิเศษแลัะรางวัลัจูังใจัใน้การฝึ่กอบัรมสำาหรบัั SME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้อง230 
น้อกจัากน่้�  รฐับัาลัยังม่ยุที่ธีศาสตรค์ัวามเสมอภูาคัที่างเพื่ศระดับัช้าติ (National Gender Equality 
Strategy) มาน้าน้แล้ัว ซ่ิ�งกล่ัาวถ่งการสนั้บัสนุ้น้ SME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้อง แม้วา่จัะไม่ม่นิ้ยามช้ัดเจัน้
ข้องหมวดหมู่ก็ตาม ใน้ปีั 2021 รฐับัาลัได้ข้ยายยุที่ธีศาสตรน่์้� ไปัอ่ก 10 ปีัจัน้ถ่งปีั 2030 เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้
คัวามมุ่งมั�น้ท่ี่�จัะบัรรลุัเป้ัาหมาย SDG ข้้อท่ี่� 5 ใน้เร่�องคัวามเสมอภูาคัที่างเพื่ศแลัะการให้อำาน้าจัแก่ผู้หญิง 
ท่ี่ามกลัางการปัรบััปัรุงอ่�น้ๆ ยุที่ธีศาสตรน่์้�ระบุัถ่งการพื่ัฒน้าฐาน้ข้้อมูลัสถิติเพื่ศระดับัช้าติ น้อกจัากน่้�ยัง
ม่โคัรงการฝึ่กอบัรมออน้ไลัน์้ท่ี่�ย่ดหยุ่น้เก่�ยวกับัเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัสำาหรบัั SME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องด้วย 
คัวามย่ดหยุ่น้น่้�จัะเป็ัน้ปัระโยช้น์้อย่างยิ�งเม่�อโคัวดิ-19 ม่ผลักระที่บัท่ี่�รุน้แรงข้่�น้ต่อรายได้ข้อง MSME ท่ี่�ม่ผู้
หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้อง ซ่ิ�งอาจัเป็ัน้ผลัมาจัากคัวามคัาดหวงัท่ี่�แตกต่างกัน้เก่�ยวกับัหน้้าท่ี่�ดูแลัผู้ป่ัวยท่ี่�บั้าน้231

การนั้บัรวมทุี่กคัน้ผ่าน้ข้้อมูลัสะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้คัำาถามท่ี่�วา่ ช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ข้องเวย่ดน้ามอยู่ตรง
ไหน้ข้องแผน้การพัื่ฒน้าด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศ ซ่ิ�งเป็ัน้ปัระเด็น้ท่ี่�รฐับัาลัเองก็มองข้้าม รฐับัาลัเวย่ดน้าม
รบััที่ราบัถ่งอัตราคัวามยากจัน้ท่ี่�สูง คัวามยากลัำาบัากใน้การเข้้าถ่งการศ่กษาท่ี่�ม่คุัณภูาพื่แลัะคัรอบัคัลุัม 
แลัะช้่องว่างระหว่างเพื่ศท่ี่�ใหญ่มากใน้หมู่ช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ข้องปัระเที่ศ ใน้ปีั 2019 รฐับัาลัได้ม่
มติเห็น้ช้อบัใน้การอนุ้มัติแผน้แม่บัที่วา่ด้วยการพัื่ฒน้าเศรษฐกิจัแลัะสังคัมข้องช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์
แลัะพื่่�น้ท่ี่�บัน้ภููเข้า (Master Plan on Socio-economic Development of Ethnic Minorities and 
Mountainous Areas) ซ่ิ�งม่การส่งเสรมิการถ่ายที่อดคัวามรูด้้าน้วทิี่ยาศาสตรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่ แลัะการ
พื่ัฒน้าฐาน้ข้้อมูลัท่ี่�คัรอบัคัลุัมเก่�ยวกับัช้น้พื่่�น้เม่องกลุ่ัมน้้อย เพ่ื่�อการวางแผน้น้โยบัายแลัะการน้ำาน้โยบัาย
ไปัใช้้ รฐับัาลัยังได้พื่ยายามยกระดับัคัวามเท่ี่าเท่ี่ยมใน้การเข้้าถ่งเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัให้กับัช้น้กลุ่ัมน้้อยที่าง
ช้าติพื่ัน้ธุีแ์ลัะนั้กเรย่น้ใน้ช้น้บัที่232 โดยรว่มม่อกับัภูาคัอุตสาหกรรมแลัะสถาบััน้การเงนิ้ระหวา่งปัระเที่ศ ยก
ตัวอย่างเช้่น้ โคัรงการน้ำารอ่งท่ี่�ได้รบััทุี่น้จัากธีน้าคัารโลัก ที่ำาให้รฐับัาลัเวย่ดน้ามสามารถจ่ัายเงนิ้ช้่วยเหล่ัอ
ที่างสังคัมแก่ช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ใน้จัังหวดักาวบัั�งได้โดยการโอน้เงนิ้ผ่าน้ที่างโที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อแที่น้ท่ี่�
จัะเรย่กพื่วกเข้าให้มารบััเงนิ้สดด้วยตน้เองหน่้�งหรอ่สองคัรั �งต่อเด่อน้233

ใน้ข้ณะท่ี่�ปัระเที่ศต่างๆ พื่ยายามเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั การใช้้ข้้อมูลัเป็ัน้ตัวแที่น้ก็เป็ัน้สิ�งสำาคััญ 
แม้วา่ใน้บัางคัรั�ง (หรอ่โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเม่�อ) วถ่ิช้่วติแบับัดิจิัทัี่ลัแลัะแบับัดั�งเดิมไม่ได้มาบัรรจับักัน้อย่าง
สวยงาม ใน้อด่ต การพื่ัฒน้าท่ี่�ดิน้ขั้ดแย้งต่อการดำาเนิ้น้ช้่วิตข้องช้น้พื่่�น้เม่องแลัะสรา้งคัวามบัาดหมาง
ระหว่างรฐักับัชุ้มช้น้เหล่ัาน่้�  เพื่่�อเป็ัน้การตอบัสน้อง องค์ัการน้อกภูาคัรฐัเพื่่�อการจััดการอัตลัักษณ์ที่าง
วฒัน้ธีรรมแลัะการใช้้ที่รพัื่ยากร (Culture Identity and Resources Use Management, CIRUM) 
ได้ที่ำางาน้รว่มกับัช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ต่างๆ 19 กลุ่ัมใน้จัังหวัดท่ี่�ม่ป่ัาบัน้พื่่�น้ท่ี่�สูงที่างตอน้เหน่้อข้อง
เวย่ดน้ามแลัะแม้แต่ใน้ปัระเที่ศเพื่่�อน้บั้าน้ เพื่่�อเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัเก่�ยวกับัสุข้ภูาพื่แลัะสุข้ภูาวะข้องชุ้มช้น้
ดั�งเดิมท่ี่�ได้รบััผลักระที่บัจัากกิจักรรมการพัื่ฒน้าเหล่ัาน่้�  แน้วที่างการสนั้บัสนุ้น้โดยใช้้ข้้อมูลัเป็ัน้พ่ื่�น้ฐาน้น่้�
ส่งผลัให้เกิดการผ่าน้กฎหมายวา่ด้วยการที่ำาป่ัาไม้ข้องเวย่ดน้ามใน้ปีั 2017 แลัะช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์
จัะม่สิที่ธีิ�ตามจัารต่ปัระเพื่ณ่ใน้ท่ี่�ดิน้แลัะที่รพัื่ยากรธีรรมช้าติ 
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แน้วคิัดใน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัโดย ใน้น้ามข้อง หรอ่เพ่ื่�อกลุ่ัมช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี์น่้�ช้่วยฟ้ิ� น้ฟูิ
หน่้วยงาน้ อำาน้าจั แลัะศักดิ�ศรข่้องพื่วกเข้าภูายใน้บัรบิัที่ข้องรฐั น้อกจัากน่้�ยังตอบัสน้องต่อคัำาวจิัารณ์ท่ี่�วา่ 
น้โยบัายข้องรฐับัาลัไม่สามารถตอบัสน้องคัวามต้องการเฉีพื่าะข้องช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุีต่์างๆ ได้อย่าง
เพื่่ยงพื่อแลัะใช้้แน้วที่างแบับับัน้ลังล่ัางแที่น้ท่ี่�จัะใช้้แน้วที่างแบับัล่ัางข้่�น้บัน้ตามท่ี่�คัวรจัะเป็ัน้ การปัรก่ษา
หารอ่ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยหลัายฝ่่ายท่ี่�รวมถ่งผู้กำาหน้ดน้โยบัายด้วยสามารถช้่วยให้การจััดการหรอ่การระงบัั
ข้้อพื่ิพื่าที่ม่ปัระสิที่ธีผิลัมากข้่�น้ใน้พ่ื่�น้ท่ี่�เหล่ัาน่้�  การท่ี่� CIRUM ใช้้ Google Maps ใน้การวาดแผน้ท่ี่�สิที่ธีิ�การ
ใช้้ท่ี่�ดิน้เป็ัน้วธิีท่่ี่�งา่ยแต่ได้ผลัสำาหรบััการลัดคัวามข้ัดแย้งระหวา่งกฎหมายจัารต่ปัระเพื่ณ่แลัะกฎหมายข้อง
รฐัเก่�ยวกับัการใช้้ท่ี่�ดิน้ แลัะเพื่ิ�มคัวามโปัรง่ใสใน้เร่�องน่้�

การใช้้ข้้อมูลัเป็ัน้ตัวแที่น้เป็ัน้เพื่่ยงก้าวแรกข้องการ “ถูกมองเห็น้” แลัะนั้บัรวมไว้ใน้โลักดิจิัทัี่ลั การเป็ัน้
ตัวแที่น้ดังกล่ัาวจัะต้องได้รบััการคุ้ัมคัรองตามกฎหมายด้วย โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้กลุ่ัมท่ี่�ด้อยโอกาสแลัะ
เปัราะบัางข้องสังคัม เช้่น้ ช้น้กลุ่ัมน้้อยที่างช้าติพื่ัน้ธุี ์คัน้ยากจัน้ คัน้พิื่การ แลัะเด็ก ซ่ิ�งเป็ัน้สิ�งท่ี่�จัำาเป็ัน้อย่าง
ยิ�ง เพื่ราะอาจัต้องใช้้เวลัาสักระยะก่อน้ท่ี่�การเริ�มใช้้เคัร่�องม่อดิจิัทัี่ลัจัะคัำาน่้งถ่งช้น้กลุ่ัมน้้อยแลัะกลุ่ัมช้าย
ข้อบัทัี่�งหมดอย่างเพื่่ยงพื่อ ทัี่�งน่้�  ยังไม่ต้องพูื่ดถ่งเร่�องการออกแบับัแลัะการพื่ัฒน้า ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ เร่�องน่้�
ก็อธีบิัายถ่งสาเหตุวา่ที่ำาไมจ่ังม่หน่้วยงาน้ต่างๆ ออกมาเรย่กรอ้งสิที่ธีคิัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวให้กับัปัระช้ากรกลุ่ัม
เปัราะบัางมากข้่�น้เร่�อยๆ โดยต้องการให้ส่งเสรมิสิที่ธีิดังกล่ัาวมากกว่าท่ี่�จัะผ่อน้ปัรน้เพื่่�อคัวามสะดวกใน้
การเข้้าถ่งผลัปัระโยช้น์้ข้องรฐั234 ใน้เวย่ดน้าม สิที่ธีใิน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวได้รบััการคุ้ัมคัรองตามรฐัธีรรมนู้ญ
แลัะม่แน้วโน้้มท่ี่�จัะปัรากฏิอยู่ใน้กฎหมายวา่ด้วยการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�คัรอบัคัลุัมท่ี่�จัะม่ข่้�น้ต่อไปัด้วย ดังนั้�น้
เวย่ดน้ามจ่ังพื่รอ้มแล้ัวท่ี่�จัะข้ยายการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัข้องปัระช้ากรกลุ่ัมท่ี่�เปัราะบัางท่ี่�สุด แลัะโดยการข้ยาย
ชุ้มช้น้เส่ยเอง หากเล่ัอกท่ี่�จัะที่ำา

ม่�ต้รฐ�นและแบบแผน

ใน้ข้ณะท่ี่�เว่ยดน้ามกำาลัังพื่ยายามเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัทัี่�วปัระเที่ศ คัวามท้ี่าที่ายหลัักข้องรฐับัาลั
ค่ัอการเปิัดเสรข่้องระบับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลั เพ่ื่�อให้สามารถแข่้งขั้น้ได้มากข้่�น้บัน้เวท่ี่ใน้ระดับัสากลั โดย
ไม่ลัดที่อน้อำาน้าจัภูายใน้ปัระเที่ศใน้เร่�องสังคัมแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยใน้โลักดิจิัทัี่ลั ผู้ให้ข้้อมูลัราย
หน่้�งกล่ัาวว่า ต้องเพื่ิ�มคัวามตระหนั้กรูถ่้งปัระเด็น้ต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องให้กับัปัระช้าช้น้ใน้ปัระเที่ศ เพ่ื่�อช่้วย
ให้การพื่ิจัารณารา่งกฎหมายข้องปัระช้าช้น้ง่ายข้่�น้แลัะกระจัายใน้วงกว้างข่้�น้ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเม่�อ
เวย่ดน้ามพื่ิจัารณาวา่จัะน้ำาแน้วที่างการกำากับัดูแลัข้้อมูลัใน้ระดับัสากลัต่างๆ มาปัรบััให้สอดคัล้ัองกับัคัวาม
ต้องการข้องตน้ เม่�อพิื่จัารณาผู้ม่บัที่บัาที่รายใหญ่ภูายน้อกท่ี่�ตั�งกฎเกณฑ์ ผู้ให้ข้้อมูลักล่ัาวถ่งคัวามเป็ัน้ไปั
ได้ท่ี่�เวย่ดน้ามจัะที่ำางาน้รว่มกับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้อาเซ่ิยน้ เพื่่�อกำาหน้ดแน้วที่างระดับักลัางใน้ระดับัภููมิภูาคัท่ี่�
สามารถรองรบััแรงกดดัน้ข้องการเปิัดเสรก่ารค้ัาดิจิัทัี่ลั แลัะกำาหน้ดกรอบัการกำากับัดูแลัข้้อมูลัท่ี่�เหมาะสม 
พื่รอ้มทัี่�งรกัษาอำาน้าจัใน้การปักคัรองตน้เองข้องรฐัด้วย235

คัวามคิัดท่ี่�อยากม่ส่วน้ร่วมมากข้่�น้ใน้การกำาหน้ดมาตรฐาน้เป็ัน้กุญแจัสำาคััญใน้การสร้างคัวามมั�น้ใจั
ข้องหน่้วยงาน้ท่ี่�บัังคัับัใช้้กฎหมาย แลัะผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งยำ�าเต่อน้เราไวว้า่จัะยิ�งเป็ัน้เช้่น้นั้�น้มากข้่�น้ไปัอ่ก
ใน้สถาน้การณ์ปััจัจุับััน้ท่ี่�การแข่้งข้ัน้ข้องช้าติมหาอำาน้าจัได้แผ่ข้ยายไปัสู่วงการเที่คัโน้โลัย่ กองอำาน้วย
การมาตรฐาน้ มาตรวทิี่ยา แลัะคุัณภูาพื่ (Directorate for Standards, Metrology and Quality, 
STAMEQ) ข้องเวย่ดน้าม ซ่ิ�งเป็ัน้หน่้วยงาน้ภูายใต้กระที่รวงวทิี่ยาศาสตรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่ เป็ัน้ตัวแที่น้ข้อง
ปัระเที่ศใน้ 14 องค์ักรระหวา่งปัระเที่ศแลัะระดับัภููมิภูาคั236 น้อกจัากน่้�  เวย่ดน้ามยังเป็ัน้สมาช้ิกข้องสหภูาพื่
โที่รคัมน้าคัมระหวา่งปัระเที่ศ แต่ไม่ใช้่ส่วน้หน่้�งข้องโคัรงการรเิริ�ม 3GPP แม้วา่จัะม่การพื่ัฒน้าเที่คัโน้โลัย ่
5G ใน้ท้ี่องถิ�น้แล้ัวก็ตาม
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4. สรุป
การปัรบััระบับักฎหมายต่างๆ ซ่ิ�งรวมถ่ง GDPR ข้องสหภูาพื่ยุโรปัแลัะกฎหมายคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอร์
ข้องจ่ัน้ให้เข้้ากับักรอบัการที่ำางาน้ภูายใน้ปัระเที่ศข้องเว่ยดน้ามสะท้ี่อน้ให้เห็น้ถ่งวิธี่แก้ไข้เฉีพื่าะตัวข้อง
ปัระเที่ศท่ี่�จัะคังไวซ่้ิ�งพื่่�น้ท่ี่�ใน้การกำาหน้ดน้โยบัายแลัะอิสรภูาพื่ใน้โดเมน้ข้้อมูลัดิจิัทัี่ลัต่อไปั รฐับัาลัตระหนั้ก
ด่ถ่งสิ�งต่างๆ ท่ี่�ต้องที่ำาทัี่�งหมดดังท่ี่�กล่ัาวมาข้้างต้น้ เพื่่�อข้ับัเคัล่ั�อน้วิสัยทัี่ศน์้ข้องการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ระดับัช้าติ การให้สัตยาบััน้ใน้ CPTPP ข้องเว่ยดน้าม แม้จัะเป็ัน้คัวามท้ี่าที่ายภูายใน้
ปัระเที่ศ แต่ก็แสดงให้เห็น้ถ่งคัวามรูค้ัวามเข้้าใจัวา่สิ�งน่้� เป็ัน้เป้ัาหมายใน้การปัฏิิรูปัท่ี่�เวย่ดน้ามตั�งไวสู้งมาก
สำาหรบััที่ศวรรษหน้้า

ใน้ข้ณะท่ี่�เวย่ดน้ามปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่ข้องโคัรงการรเิริ�มภูายใน้ปัระเที่ศเหล่ัาน่้�  การข้ยายข้อบัเข้ตอย่าง
สมเหตุสมผลัไปัสู่อิสระใน้อำาน้าจัเช้ิงกลัยุที่ธี์ที่างดิจิัทัี่ลัใน้อน้าคัตอัน้ใกล้ัจัะที่ำาให้ปัระเที่ศน่้� ม่ส่วน้รว่มมาก
ข้่�น้ใน้การกำาหน้ดกฎเกณฑ์ระหวา่งปัระเที่ศบัน้เวท่ี่ต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการกำากับัดูแลัข้้อมูลั การสนั้บัสนุ้น้
แลัะการปัฏิิบััติตามกฎระเบั่ยบัระดับัภููมิภูาคัท่ี่�ไม่ม่ผลัผูกพื่ัน้ข้องรฐับัาลัเว่ยดน้าม อย่างเช้่น้ กรอบัการ
ที่ำางาน้ด้าน้การบัรหิารจััดการข้้อมูลัแห่งอาเซ่ิยน้ (ASEAN Data Management Framework) จัะรบัั
ปัระกัน้คัวามเช้่�อมโยงรว่มกัน้ท่ี่�เริ�มเกิดข้่�น้ ท่ี่�สำาคััญกว่านั้�น้ คัวามพื่ยายามใน้การปัระสาน้งาน้ลัักษณะ
เด่ยวกัน้ข้องเว่ยดน้ามกับัปัระเที่ศสมาช้ิกอาเซ่ิยน้อ่�น้ๆ ใน้ระดับัภููมิภูาคัจัะที่ำาให้เว่ยดน้ามสามารถปัรบัั
มาตรฐาน้ข้องตน้ให้สอดคัล้ัองกับัมาตรฐาน้ระดับัสากลัได้มากข้่�น้
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เวียดนามู
เครื�องมูือท้างกฎห็มูายเกี�ยวกับการค้้มูครองข้้อมููลที้�เลือกมูานำาเสินอ 

หมวดิหม้่ ฉบับท่� กี่ฎหมาย

คิว�ม่ปลอัดภัย่ทั�ง
ไซเบอัร์

1 กฎหมายฉบบัท่์� 24/2018/QH14 กฎหมายความปลอดภัิยท์างไซีเบอร ์

2 กฎหมายฉบบัท่์� 35/2018/QH14 กฎหมายการรกัษาความปลอดภัิยของข�อม้ลเครอืขา่ย

3 กฤษฎ่กาฉบบัท่์� 85/2016/ND-CP วา่ด�วยการรกัษาความปลอดภัิยของข�อม้ล 

4 กฤษฎ่กาฉบบัท่์� 72/2013/ND-CP วา่ด�วยการจัดัการ การจัดัหา และการใช�บรกิารอินเท์อรเ์น็ต 

5 กฎหมายฉบบัท่์� 86/2015/QH13 กฎหมายการรกัษาความปลอดภัิยของข�อม้ลเครอืขา่ย

ก�รคิุ้ม่คิรอังขอ้ัมู่ล 6 รา่งกฤษฎ่กาวา่ด�วยการคุ�มครองข�อม้ลสว่นบุคคล 

7 รฐัธรรมน้ญแหง่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวย่ดนาม 2013 

ก�รพ�ณิชีย่์
อิัเล็กทัรอันิกสิ/์ธุิรกรรม่

8 กฎหมายฉบบัท่์� 51/2005/QHII วา่ด�วยธุรกรรมอิเล็กท์รอนิกส ์

9 กฎหมายฉบบัท่์� 36/2005/QH11 วา่ด�วยการพาณิชย์

10 กฎหมายฉบบัท่์� 61/2020/QH14 วา่ด�วยการลงท์นุ 

11 กฤษฎ่กาฉบบัท่์� 52/2013/ND-CP วา่ด�วยการพาณิชยอิ์เล็กท์รอนิกส ์

12 กฤษฎ่กาฉบบัท่์� 09/2018/ND-CP ท่์�เป็นแนวท์างให�กับกฎหมายการพาณิชยแ์ละ 
กฎหมายวา่ด�วยการจัดัการการค�าต่างประเท์ศ

เทัคิโนโลย่ส่ิ�รสินเทัศ 13 กฎหมายฉบบัท่์� 67/2006/QH11 กฎหมายเท์คโนโลยส่ารสนเท์ศ

14 กฎหมายฉบบัท่์� 21/2017/QH14 กฎหมายเท์คโนโลยส่ารสนเท์ศ 
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คู่มือด้ัาน 
นโยบาย
หลักการทีี่�ครอบคลุมซึ่ึ�งแนะแนวัที่างการใชีข้้้อมูลและเที่คโนโลยีทีี่�เกี�ยวัข้้อง 
ซึ่ึ�งก็คือปััญญาปัระดิัษฐ์ในบรบิที่นี� ควัรมีไวัเ้พัื�อดัำารง ยกระดัับ และพััฒนา
ศัึกดิั�ศึรคีวัามเปั็นมนุษย์

คู่มือด้ัานนโยบายฉีบับนี�มีหลักการและวัธิปีัฏิิบัติเกี�ยวักับการกำากับดัูแลข้้อมูล
และปััญญาปัระดิัษฐ์ (AI) ทีี่�มีจัรยิธรรมสำาหรบัรฐับาลและผิู้มีส่วันเกี�ยวัข้้อง
ทีี่�ไม่ใชีร่ฐับาลในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้ คู่มือนี�เปั็นส่วันเสรมิ ดึังเนื�อหามาจัาก 
และจััดัที่ำาข้ึ�นโดัยอาศัึยข้้อมูลจัากงานข้องผิู้อื�นทัี่�วัทีุ่กสาข้าข้องการศึึกษานี�

ทัี่�งหลักการและวัธิปีัฏิิบัติใชีแ้นวัที่างผิสมผิสานระหวัา่งสังคมและเที่คนิค กล่าวั
คือ การพััฒนาและการใชีเ้ที่คโนโลยีทีี่�ข้ับเคลื�อนด้ัวัยข้้อมูล ซึ่ึ�งรวัมถึึง AI จัะ
ต้องมีรากฐานมาจัากการมีปัฏิิสัมพัันธร์ะหวัา่งผิู้คน ตลอดัจันมุมมองและระบบ
ควัามรูข้้องผิู้คน กับเที่คโนโลยี ดัังนั�น กรอบการที่ำางานเชีงิบรรทัี่ดัฐานทีี่�กำากับ
ดัูแลการพััฒนาและการใชีเ้ที่คโนโลยีควัรสะท้ี่อนควัามสัมพัันธนี์�ด้ัวัย
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หลักี่กี่ารขีองค้่ม้อดิ�านื้นื้โยบาย AI

ดิ�านื้ขี�อม้ล
ผูู้้ใชีป้ัลายทางมูีควัามูรูเ้กี�ยวักับวัธิกีารเก็บรวัมูรวัมู ใชี ้และจัดิเก็บข้้อมููลข้องตน พรอ้มูทั�งมูีควัามู
สิามูารถในการเข้้าถ่ง จัดิเก็บ และแมู้กระทั�งลบข้้อมููลตามูดิุลยพินิจข้องตนควับคู่กันไปั

ดิ�านื้ปัญญาประดิิษฐ์์ (AI)
ผูู้้ใชีป้ัลายทางและบรบิทท้องถิ�นมูีสิ่วันรว่ัมูในการวัจิัย การออกแบบ การพัฒนา การใชี ้และการ
ปัระเมูินผู้ลข้องแอปัพลิเคชีนั AI

ดิ�านื้ขี�อม้ล
ควัามูโปัรง่ใสิ ควัามูปัลอดิภัย และควัามูรบัผิู้ดิชีอบต่อผู้ลลัพธใ์นกระบวันการสิรา้ง เก็บรวับรวัมู จัดิ
เก็บ คุ้มูครอง และทำาลายข้้อมููล

ดิ�านื้ปัญญาประดิิษฐ์์ (AI)
ควัามูเป็ันธรรมู ควัามูปัลอดิภัย ควัามูชีดัิเจน และควัามูรบัผิู้ดิชีอบต่อผู้ลลัพธข์้องการพัฒนาและการ
ใชี ้AI และในการฝึึกสิอนอัลกอรท่ิมูเพื�อลดิและข้จัดิควัามูไมู่เป็ันกลาง

ดิ�านื้ขี�อม้ล
การจัดิการชุีดิข้้อมููลและต้นแบบการฝึึกสิอนต้องเป็ันไปัตามูหลักจรยิธรรมูระดิับสิูงสิุดิ มูีมูาตรการ
ปั้องกันพรอ้มูรบัมูือกับการละเมูิดิข้้อมููลหรอืการโจมูตีทางไซึ่เบอรที์�อาจเกิดิข้่�น

ดิ�านื้ปัญญาประดิิษฐ์์ (AI)
รวัมูมูาตรการบรรเทาอันตรายต่อบุคคล สิังคมู และสิิ�งแวัดิล้อมูไวัใ้นวังจรชีวีัติข้องระบบและ
แพลตฟอรม์ู AI

สิัญญาทางสิังคมูเพื�อสิ่งเสิรมิูควัามูยุติธรรมูและการชีดิเชียควัามูเสิียหายจากการเลือกปัฏิิบัติเชีงิ
โครงสิรา้ง โดิยทำาใหผูู้้้ใชีส้ิามูารถตักตวังผู้ลปัระโยชีน์สิูงสิุดิจากการสิรา้งมููลค่าข้องข้้อมููลและ/หรอื AI

การสิรา้งควัามูหลากหลายข้องมุูมูมูอง ปัระสิบการณ์ ทักษะ ภาษา และปัระชีากรในบรรทัดิฐ์านที�
กำาหนดิกรอบการพัฒนาเทคโนโลยี

หนื้่วยงานื้

ความนื้่าเช้้�อถ้ือ

ดิ้แล

ความเสมอภาค

กี่ารนัื้บรวมทุกี่คนื้
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หนื้่วยงานื้

ทำาให�แนื้วคิดิระดัิบสากี่ลสอดิคล�องกัี่บภาษาท�องถิื�นื้ สร�างคลังขี�อม้ลสำาหรบักี่ารต่ความ
แมู้วัา่คำาศัพท์อย่าง “ข้้อมููล” “ควัามูเป็ันสิ่วันตัวั” และ “อัลกอรท่ิมู” จะมูีควัามูหมูายโดิยนัยพื�น
ฐ์านและเป็ันสิ่วันหน่�งข้องคำาศัพท์ที�ใชีใ้นนโยบายทั�วัไปั แต่คำาศัพท์เหล่านี�อาจแปัลเป็ันภาษาอื�น
ในระดิับชุีมูชีนไดิ้ไมู่ดิีพอเนื�องจากไมู่มูีคำาที�สิามูารถอธบิายควัามูไดิ้โดิยตรงหรอือาจเป็ันเพราะ
แนวัคิดิข้องคำาเหล่านั�นเป็ันเรื�องที�ผูู้้คนในท้องถิ�นไมู่คุ้นเคย ชุีมูชีนที�ใชีห้ลายภาษาในหา้ปัระเทศ
ที�ทำาการสิำารวัจ และในปัระเทศอื�นๆ ในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้ สิำาหรบัเรื�องนี� อาจเข้้าใจคำาคำา
เดิียวักันแตกต่างกันไปัในภาษาพูดิอื�นๆ ทั�งนี�ทั�งนั�น ภาษาเป็ันเรื�องข้องบรบิท

การอธบิายวัา่คำาศัพท์เหล่านี�หมูายควัามูวัา่อย่างไรในภาษาท้องถิ�นอาจเป็ันข้ั�นตอนแรก อย่างไร
ก็ตามู อาจจะดิีกวัา่ถ้าใชีแ้นวัทางที�กลับกัน กล่าวัคือ สิรา้งควัามูเข้้าใจในแนวัคิดิข้องคำาศัพท์
เหล่านั�น แทนที�จะแปัลคำาศัพท์เหล่านั�นจากภาษาอังกฤษมูาเป็ันภาษาท้องถิ�น วัธินีี�จะทำาให้
สิามูารถระบุการบรรจบกันและควัามูแตกต่างข้องแนวัคิดิในระดิับท้องถิ�น ระดิับภูมูิภาค และ
ระดิับนานาชีาติ ที�สิำาคัญกวัา่นั�น คือ วัธินีี�จะเสินอควัามูรู ้ควัามูแตกต่าง และมุูมูมูองข้องท้อง
ถิ�นที�มูีต่อแนวัคิดิที�มูักถือกันวัา่เป็ันที�เข้้าใจในระดิับสิากล

ให�คนื้ท�องถิื�นื้ (จิำานื้วนื้มากี่) เขี�าร่วมในื้กี่ารออกี่แบบระบบ AI

แมู้วัา่ผูู้้พัฒนา AI และชุีมูชีนท้องถิ�นที�ถูกท้าทายจากข้้อกังวัลบางปัระการจะมูีควัามูปัรารถนา
รว่ัมูกันที�จะแก้ไข้ปััญหา แต่แรงจูงใจและวัธิเีก็บรวับรวัมูข้้อมููลที�แตกต่างกันข้องพวักเข้าอาจ
สิรา้งควัามูยุ่งยากซึ่บัซึ่อ้นใหแ้ก่กระบวันการในการบรรลุเปั้าหมูายรว่ัมูนั�นๆ ในข้ณะที�วัศิวักร 
AI อาจต้องการใชีแ้ละพัฒนาวัทิยาศาสิตร ์แต่ชุีมูชีนท้องถิ�นอาจต้องการโซึ่ลูชีนัสิำาหรบั
เปัลี�ยนแปัลงสิังคมู ในกรณีเชีน่นี� วัธิกีารวัจิัยแบบเดิิมูที�สิรา้งควัามูสิัมูพันธแ์บบทางเดิียวั 
กล่าวัคือ คนท้องถิ�นใหข้้้อมููลแก่นักวัทิยาศาสิตรผ์ู้่านทางการสิัมูภาษณ์ การสิำารวัจ หรอืการ
สินทนากับกลุ่มูเปั้าหมูาย อาจไมู่มูีปัระโยชีน์นัก

แต่การเปัลี�ยนจุดิมุู่งเน้นข้องบทบาทข้องคนท้องถิ�นใหพ้วักเข้ากลายเป็ันสิ่วันหน่�งข้องการ
ออกแบบและการพัฒนาโซึ่ลูชีนั AI จะทำาใหไ้ดิ้ผู้ลลัพธที์�มูีปัระสิิทธผิู้ลมูากข้่�น วัธิหีน่�งในการทำา
เชีน่นี� คือ การสิ่งเสิรมิูใหมู้ีการสิรา้งชุีดิข้้อมููลชุีมูชีน ซึ่่�งไดิ้รบัการคุ้มูครองจากหน่วัยงานดิูแล
ข้้อมููล (data trust) หรอืสิหกรณ์ข้้อมููล (ดิูดิ้านล่าง) เพื�อยกระดิับกระบวันการวัจิัย AI

สำารวจิแนื้วทางกี่ารกี่ำากัี่บดิ้แลขี�อม้ลทางเล้อกี่อ้�นื้ๆ

แทนที�จะเลือกใชีร้ะหวัา่งการไหลข้องข้้อมููลหรอืการเก็บข้้อมููลไวัภ้ายในปัระเทศต้นกำาเนิดิข้อง
ข้้อมููล ปัระเทศในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้ควัรพิจารณาตามูควัามูเหมูาะสิมูวัา่ จะใชีแ้นวัทางการ
กำากับดิูแลข้้อมููลที�มูีอยู่เดิิมูหรอืจะสิ่งเสิรมิูแนวัทางการกำากับดิูแลข้้อมููลทางเลือกอื�น

ซึ่่�งรวัมูถ่งการดิูแลข้้อมููล เชีน่ หน่วัยงานดิูแลข้้อมููล (data trust) และสิหกรณ์ข้้อมููล ซึ่่�งรวัมู
ข้้อมููลทั�งหมูดิไวัใ้นองค์กรเดิียวั ในหน่วัยงานดิูแลข้้อมููล (data trust) ผูู้้ดิูแลข้้อมููลจะใชีส้ิิทธิ�
ในข้้อมููลในนามูข้องผูู้้รบัผู้ลปัระโยชีน์ผู้่านทางควัามูสิัมูพันธแ์บบผูู้้ไดิ้รบัมูอบหมูายอำานาจตามู
กฎหมูาย สิ่วันสิหกรณ์ข้้อมููลจะใหโ้อกาสิผูู้้เข้้ารว่ัมูไดิ้มูีสิ่วันรว่ัมูอย่างมูีควัามูหมูายในการสิกัดิ
คุณค่าหรอืการสิรา้งรายไดิ้เป็ันตัวัเงินจากข้้อมููลข้องพวักเข้า
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สร�างกี่ารลงทะเบ่ยนื้ร่องรอยแห่งขี�อม้ล
ทุกการแลกเปัลี�ยนและทุกปัฏิิสิัมูพันธภ์ายในระบบนิเวัศดิิจิทัลล้วันทิ�งรอ่งรอยแหง่ข้้อมููลไวั ้
แมู้วัา่ผูู้้คนจะไดิ้รบัแจ้งวัา่จะมูีการเก็บรวับรวัมูหรอืการปัระมูวัลผู้ลข้้อมููลข้องพวักเข้า แต่ไมู่
ค่อยมูีตัวัเลือกเกี�ยวักับการทำาลายข้้อมููลใหพ้วักเข้าไดิ้เลือกนัก

การทำาใหผูู้้้ใชีส้ิามูารถเหน็ข้้อมููลข้องตนไดิ้ทั�งหมูดิดิ้วัยการลงทะเบียนรอ่งรอยแหง่ข้้อมููลจะ
ชีว่ัยใหพ้วักเข้าสิามูารถเข้้าใจวังจรชีวีัติข้องข้้อมููลข้องตน ตั�งแต่การสิรา้ง การจัดิเก็บ การใชี ้
และการเก็บเข้้าแฟมู้ถาวัร ไปัจนถ่งการลบ การใชีแ้อปัติดิตามูผูู้้สิัมูผู้ัสิเชีื�อในระหวัา่งการระบาดิ
ใหญ่ข้องโควัดิิไดิ้ใหบ้ทเรยีนเบื�องต้นถ่งวัธิทีี�รฐั์บาลแจ้งผูู้้ใชีเ้กี�ยวักับข้อบเข้ตข้องรอ่งรอยแหง่
ข้้อมููลข้องพวักเข้าและใหตั้วัเลือกอย่างชีดัิแจ้งวัา่จะไมู่เลือกหรอืลบข้้อมููลข้องตนหลังจากทำา
ธุรกรรมูบางรายการหรอืไมู่

พัฒนื้ากี่ารบรรจิบกัี่นื้/กี่ารรวมกัี่นื้ขีองแนื้วทางขีองอาเซีย่นื้ท่�ม่ต่อขี�อม้ลท่�ครอบคลุม
และแนื้วทางปฏิิบัติดิ�านื้ AI ท่�ม่จิริยธรรมในื้เสาหลักี่ทั�งสามขีองชุ้มช้นื้

ในข้ณะที�ปัระเทศสิมูาชีกิอาเซึ่ยีนไดิ้เริ�มูปัรบัจุดิยืนข้องตนเกี�ยวักับการกำากับดิูแลข้้อมููล
ใหใ้กล้เคียงกันมูากข้่�นดิ้วัยการออกเอกสิาร เชีน่ กรอบการทำางานดิ้านการบรหิารจัดิการ
ข้้อมููลแหง่อาเซึ่ยีน (ASEAN Data Management Framework) และข้้อสิัญญาต้นแบบ
อาเซึ่ยีน (ASEAN Model Contractual Clauses) ควัรมูีควัามูพยายามูในการปัระสิานงานที�
คล้ายคล่งกันในอีกสิองเสิาหลักข้องชุีมูชีนข้องกลุ่มูดิ้วัย ไดิ้แก่ ควัามูมูั�นคงทางการเมูืองและ
สิังคมูวัฒันธรรมู

การหารอืเกี�ยวักับข้้อมููลและ AI นอกระบบเศรษฐ์กิจอาจต้องมูีควัามูอ่อนไหวัสิูงกวัา่นี� แต่
อย่างไรก็ตามู รฐั์บาลควัรเริ�มูกระบวันการโดิยมูีมุูมูมูองที�จะจัดิระเบียบมุูมูมูองระดิับภูมูิภาคบน
พื�นฐ์านข้องข้้อมููลที�สิอดิคล้องกัน โดิยเฉีพาะอย่างยิ�งในการอภิปัรายระดิับนานาชีาติเกี�ยวักับ
บทบาทข้องเทคโนโลยีในกิจการทางการเมูืองและการรกัษาควัามูมูั�นคง นอกจากนี� การหารอื
เกี�ยวักับผู้ลกระทบข้องข้้อมููลและ AI ที�มูีจรยิธรรมูภายใต้เสิาหลักดิ้านสิังคมูวัฒันธรรมูจะชีว่ัย
ใหอ้าเซึ่ยีนมูีมุูมูมูองที�ตอบสินองควัามูต้องการข้องผูู้้คนและใหค้วัามูสิำาคัญกับผูู้้คนมูากข้่�น 
โดิยเฉีพาะอย่างยิ�งเมูื�อพิจารณาจากควัามูแพรห่ลายข้องเทคโนโลยีที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููลใน
หมูู่ปัระชีากรข้องภูมูิภาค
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สร�างกี่ารสนื้ทนื้าระดัิบสถืาบันื้ภายในื้ภ้มิภาค Track Two เพ้�อกี่ารแลกี่เปล่�ยนื้ภาย
ใต�กี่รอบขีองกี่ฎหมาย
ปัระเทศในและข้องกลุ่มูปัระเทศซึ่กีโลกใต้ (Global South) ไดิ้รบัผู้ลกระทบจากแนวัโน้มูดิ้าน
ข้้อมููลและ AI แตกต่างจากปัระเทศในซึ่กีโลกเหนือเป็ันอย่างมูาก ผูู้้มูีสิ่วันไดิ้สิ่วันเสิียนอกภาค
รฐั์ในภูมูิภาคเกิดิใหมู่ โดิยเฉีพาะอย่างยิ�งในแอฟรกิาและลาตินอเมูรกิา กำาลังตอบสินองดิ้วัยวัธิี
การที�สิรา้งสิรรค์ในระดิับชุีมูชีน นอกจากนี�ยังมูีการโต้แย้งอย่างมูากมูายในเรื�องข้องแนวัคิดิ 
นโยบาย และกฎหมูายที�กระตุ้นใหเ้กิดิการกำาหนดิกรอบใหมู่หรอืกรอบทางเลือกอื�นสิำาหรบัการ
กำากับดิูแลเทคโนโลยีที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููล

ปัระเทศในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้อาจไดิ้รบัผู้ลปัระโยชีน์จากควัามูคิดิที�หลากหลายนี� โดิย
เฉีพาะอย่างยิ�ง การเจรจาแบบพหภุาคีเกี�ยวักับการพัฒนาเหล่านี�ในระดิับ Track Two จะชีว่ัย
ใหมู้ีการแลกเปัลี�ยนปัระสิบการณ์และข้้อมููลเชีงิล่กระหวัา่งปัระเทศต่างๆ ในกลุ่มูปัระเทศซึ่กีโลก
ใต้ (Global South) ซึ่่�งมูีการพัฒนาและเทคโนโลยีที�คล้ายคล่งกัน

ให�ความสำาคัญกัี่บกี่ารเป็นื้ตัวแทนื้บนื้เวท่กี่ำาหนื้ดิมาตรฐ์านื้สากี่ลเป็นื้อันื้ดัิบแรกี่

หา้ปัระเทศที�ทำาการสิำารวัจเป็ันตัวัแทนในหน่วัยงานกำาหนดิมูาตรฐ์านทางเทคนิค เชีน่ สิหภาพ
โทรคมูนาคมูระหวัา่งปัระเทศ (ITU) และองค์การระหวัา่งปัระเทศวัา่ดิ้วัยการมูาตรฐ์าน (ISO) 
สิองปัระเทศเป็ันสิมูาชีกิสิังเกตการณ์ข้องคณะกรรมูการดิ้านเทคนิครว่ัมูดิ้านปััญญาปัระดิิษฐ์์
ข้อง ISO กำาหนดิมูาตรฐ์านเกี�ยวักับ AI และจัดิการกับอคติต่างๆ

ข้้อจำากัดิดิ้านทรพัยากรและควัามูเชีี�ยวัชีาญอาจทำาใหก้ารเข้้ารว่ัมูในหน่วัยงานดิ้านเทคนิคเป็ัน
ไปัไดิ้ยาก ไมู่ต้องพูดิถ่งการอยู่ในระดิับผูู้้มูีอำานาจตัดิสิินใจสิูงสิุดิ อย่างไรก็ตามู การเข้้ารว่ัมูโดิย
ปักติในการปัระชุีมูดิังกล่าวั แมู้วัา่จะเป็ันเพียงผูู้้สิังเกตการณ์ก็สิามูารถสิรา้งควัามูชีำานาญทาง
เทคนิคไดิ้ในระยะยาวั ในข้ณะเดิียวักัน การระบุชีอ่งโหวัแ่ละควัามูต้องการเฉีพาะในเรื�องเหล่า
นี�สิามูารถชีว่ัยในการเจรจาเกี�ยวักับโครงการสิรา้งข้ีดิควัามูสิามูารถที�ปัรบัแต่งตามูต้องการ
และไดิ้รบัการสินับสินุนจากหุน้สิ่วันที�สินใจ นอกจากนี� หากเป็ันไปัไดิ้ รฐั์บาลควัรใหค้วัามูสิำาคัญ
กับการเข้้ารว่ัมูอย่างแข้็งข้ันในการหารอืระหวัา่งปัระเทศเกี�ยวักับบรรทัดิฐ์านและนโยบายดิ้าน
ข้้อมููลและ AI ที�มูีจรยิธรรมูดิ้วัย หากไมู่มูีตัวัแทนเข้้ารว่ัมูปัระชุีมูเลยก็จะไมู่มูีเพื�อนคู่คิดิ ไมู่ต้อง
พูดิถ่งเรื�องควัามูเป็ันผูู้้นำา ในการสินทนาที�มูีวัวิัฒันาการอยู่ตลอดิเหล่านี�
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ดิ้แล

รวบรวมขี�อม้ลผู้ลกี่ระทบ 
การเข้้าใจอันตรายที�อาจเกิดิข้่�นและที�เกิดิข้่�นจรงิอันเป็ันผู้ลมูาจากจุดิบกพรอ่งในระบบคุ้มูครอง
ข้้อมููลหรอืกระบวันการ AI ที�คลุมูเครอืเป็ันกุญแจไปัสิู่การบรรเทาและการปักปั้องอันตรายเหล่า
นั�น

บันท่กอันตรายเหล่านี�ไวัใ้นเอกสิาร โดิยแบ่งเป็ันอันตรายต่อบุคคล สิังคมู และสิิ�งแวัดิล้อมู 
แล้วัทำาเป็ันข้้อมููลผู้ลกระทบ เอกสิารนี�จะเป็ันบันท่กที�บ่งบอกไดิ้อย่างชีดัิเจนวัา่มูีข้้อบกพรอ่งใดิ
บ้างที�ต้องแก้ไข้ ในแง่นี� บทบาทข้องคณะกรรมูการคุ้มูครองข้้อมููลอาจข้ยายข้อบเข้ตไดิ้ตามู
ควัามูเหมูาะสิมูและไดิ้รบัการสินับสินุนจากทรพัยากรเพิ�มูเติมู ในสิาข้า AI ข้้อมููลผู้ลกระทบที�ผูู้้
เชีี�ยวัชีาญหลากหลายสิาข้าวัชิีาเก็บรวับรวัมูไวัจ้ะใหภ้าพรวัมูที�ครอบคลุมูมูากข้่�นข้องอันตราย
ที�อาจเกิดิข้่�นและที�เกิดิข้่�นจรงิ นอกจากนี�ยังเป็ันสิิ�งที�บังคับใหนั้กพัฒนา AI มูีควัามูรบัผิู้ดิชีอบ
ต่อผู้ลลัพธม์ูากข้่�นดิ้วัย

ขียายขีอบเขีตภาระรับผิู้ดิช้อบไปถึืงรัฐ์บาล 

ภายใต้ข้้อจำากัดิที�เครง่ครดัิ รฐั์บาลควัรปัฏิิบัติตามูมูาตรฐ์านการดิูแลที�เหมูือนกันกับที�คาดิหวังั
ใหผูู้้้อื�นปัฏิิบัติตามู โดิยเฉีพาะอย่างยิ�งในการคุ้มูครองข้้อมููลสิ่วันบุคคลข้องพลเมูืองข้องตน ใน
แง่ข้องการกำากับดิูแลที�ดิี รฐั์บาลอาจเชีญิบุคคลภายนอกที�น่าเชีื�อถือมูาดิำาเนินการตรวัจสิอบ
ดิ้านสิิ�งแวัดิล้อมูที�ไดิ้รบัผู้ลกระทบจากการตัดิสิินใจดิ้านนโยบายข้องตน เชีน่ การย้ายข้้อมููลไปั
ยังระบบคลาวัดิ์หรอืการสิรา้งศูนย์ข้้อมููล

จ้ิงใจิให�เกิี่ดิกี่ารสร�างขี่ดิความสามารถืในื้ระดัิบธุรกิี่จิกัี่บธุรกิี่จิ 

การปัฏิิบัติตามูกฎระเบียบอาจมูีต้นทุนสิูงและเป็ันอุปัสิรรคเป็ันพิเศษสิำาหรบัองค์กรธุรกิจข้นาดิ
เล็กมูาก ข้นาดิเล็ก และข้นาดิกลาง (MSME) ซึ่่�งถือเป็ันกระดิูกสิันหลังข้องเศรษฐ์กิจข้องชีาติ

องค์กรธุรกิจข้นาดิใหญ่อาจไดิ้รบัค่าตอบแทนจูงใจจากรฐั์บาลหรอืโครงการควัามูรบัผิู้ดิชีอบ
ต่อสิังคมูข้ององค์กรเอง สิำาหรบัการจัดิการฝึึกอบรมูหรอืการชีว่ัยพัฒนาข้ีดิควัามูสิามูารถให้
แก่ MSME เหล่านี� โดิยเฉีพาะอย่างยิ�งในชีว่ังเริ�มูต้นข้องการทำาธุรกิจ ในญี�ปุั�นก็มูีต้นแบบข้อง
กลุ่มูบรษัิทที�ใหค้วัามูชีว่ัยเหลือดิ้านการรกัษาควัามูปัลอดิภัยทางไซึ่เบอรแ์ก่บรษัิทข้นาดิเล็ก ซึ่่�ง
นี�เป็ันตัวัอย่างที�สิามูารถทำาตามูไดิ้
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ความเสมอภาค

ประเมินื้กี่รอบกี่ารทำางานื้ดิ�านื้บรรทัดิฐ์านื้ท่�ม่อย้ ่
ทั�งหา้ปัระเทศที�ทำาการสิำารวัจล้วันต้องการทำาใหร้ฐั์บาล เศรษฐ์กิจ และสิังคมูเป็ันดิิจิทัลใหมู้าก
ที�สิุดิเท่าที�จะเป็ันไปัไดิ้อย่างเรง่ดิ่วัน อย่างไรก็ตามู ดิังที�เรากล่าวัอ้างไวัใ้นบทนำา ดิูเหมูือนวัา่ไมู่
ค่อยมูีใครรูคุ้ณค่าที�แท้จรงิข้องเปั้าหมูายสิูงสิุดิข้องการปัรบัปัรุงปัระสิิทธภิาพที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัย
ข้้อมููล

สิิ�งนี�อาจมูีค่าสิำาหรบัผูู้้มูีสิ่วันไดิ้สิ่วันเสิียทั�งในภาครฐั์และนอกภาครฐั์ ไมู่วัา่จะแยกจากกันหรอื
มูีการปัรก่ษาหารอืกัน ที�จะไดิ้หยุดิคิดิและปัระเมูินวัา่กรอบการทำางานดิ้านบรรทัดิฐ์านเกี�ยวักับ
ข้้อมููลและ AI ที�มูีอยู่ในปัระเทศนั�นจะชีว่ัยใหเ้กิดิปัระโยชีน์ระดิับชีาติไดิ้สิูงสิุดิจรงิหรอืไมู่ ซึ่่�งต้อง
มูีการทบทวันไตรต่รองเชีงิปัรชัีญาอย่างล่กซึ่่�งถ่งวัตัถุปัระสิงค์ปัลายทางที�ปัระเทศต้องการ
จะบรรลุดิ้วัยการใชีเ้ทคโนโลยีที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููล ซึ่่�งเป็ันวัตัถุปัระสิงค์ที�เหนือไปักวัา่การมูี
เศรษฐ์กิจดิิจิทัลที�มูีพลวัตั

ประเมินื้ดัิช้น่ื้ช้่�วดัิผู้ลกี่ารดิำาเนื้ินื้งานื้และความสำาเร็จิอ่กี่ครั�ง

ตัวัชีี�วัดัิเชีงิปัรมิูาณอาจมูีปัระโยชีน์สิำาหรบัการวัดัิควัามูคืบหน้าในเรื�องข้องการเป็ันตัวัแทน ข้ีดิ
ควัามูสิามูารถข้องโครงสิรา้งพื�นฐ์าน หรอืผูู้้มูีควัามูสิามูารถที�พรอ้มูทำางานในภาคเทคโนโลยี
ที�เพิ�งเกิดิข้่�น อย่างไรก็ตามู ตัวัชีี�วัดัิเชีงิปัรมิูาณเหล่านี�อาจทำาใหเ้กิดิการเข้้าใจผู้ิดิและใหข้้้อมููล
ผู้ิดิๆ เกี�ยวักับการเติบโต ยกตัวัอย่างเชีน่ การที�จำานวัน MSME เพิ�มูข้่�นบนแพลตฟอรม์ูการ
พาณิชีย์อิเล็กทรอนิกสิ์ต้องแลกกับอะไรบ้างที�เรามูองไมู่เหน็ เป็ันต้น

ดิัชีนีชีี�วัดัิควัามูสิำาเรจ็ข้องสิภาพแวัดิล้อมูที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููลทางเลือกอื�นๆ ที�ออกแบบ
มูาโดิยคำาน่งถ่งสิภาพแวัดิล้อมูทางสิังคมูวัฒันธรรมูหรอืควัามูหลากหลายทางชีวีัภาพข้อง
ปัระเทศต่างๆ ในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้ ควัรรวัมูจำานวันภาษาและสิำาเนียงที�ทำาแผู้นที�ไวั ้เพื�อ
อนุรกัษ์มูรดิกทางวัฒันธรรมูที�หลากหลายในแต่ละปัระเทศ และต้องจัดิหาโซึ่ลูชีนั AI ที�ตอบ
สินองต่อคำาพูดิในสิำาเนียงต่างๆ ไดิ้ดิีกวัา่นี�ดิ้วัย ดิัชีนีชีี�วัดัิอาจวัดัิข้นาดิที�ดิินที�สิงวันไวัเ้พื�อการ
อนุรกัษ์สิิ�งแวัดิล้อมูหรอืปัรมิูาณข้ยะพลาสิติกในทะเลที�หลุดิออกไปัจากน่านนำ�าชีายฝัึ� ง การใชี้
ข้้อมููลเพื�อปัระโยชีน์ข้องสิังคมูอาจเปัลี�ยนวัธิกีารวัดัิควัามูสิำาเรจ็ ตีควัามูการพัฒนาใหมู่ใหด้ิีกวัา่
เดิิมู และแก้ไข้ควัามูเหลื�อมูลำ�าเชีงิโครงสิรา้งบางอย่างที�เกิดิข้่�นซึ่ำ�าเพราะเทคโนโลยีที�ข้ับเคลื�อน
ดิ้วัยข้้อมููล

ทำาให�มุมมองทางเล้อกี่กี่ลายเป็นื้มุมมองกี่ระแสหลักี่  
รวมทั�งเคารพกี่ารกี่ำากัี่บดิ้แลขี�อม้ลดิ�วยตนื้เอง

เมูื�อคำาน่งถ่งรายงานที�มูีมูากข้่�นเรื�อยๆ เกี�ยวักับควัามูไมู่เป็ันกลางและอันตรายข้องอัลกอรท่ิมู 
การฟ้� นฟูแนวัคิดิดิั�งเดิิมูอย่างเชีน่ Ubuntu ในแอฟรกิา หรอื buen vivir ในลาตินอเมูรกิาที�
สินับสินุนแนวัทางเชีงิสิัมูพันธม์ูากกวัา่แค่แนวัทางที�มูีเหตุผู้ลเพียงอย่างเดิียวัเกี�ยวักับ AI นับ
เป็ันการเรยีกรอ้งใหมู้ีการปัรบักรอบวัาทกรรมูในปััจจุบันเกี�ยวักับจรยิธรรมูปััญญาปัระดิิษฐ์ ์
กรอบการทำางานเหล่านี�ใหค้วัามูสิำาคัญกับชุีมูชีนมูากกวัา่รฐั์ และใหค้วัามูสิำาคัญกับควัามูคิดิ
เหน็ข้องชีนชีายข้อบและชุีมูชีนพื�นเมูือง โดิยมูีจุดิมุู่งหมูายที�จะใชีข้้้อมููลและ AI เพื�อใหเ้กิดิควัามู
ก้าวัหน้าในสิังคมูอย่างกลมูกลืนไปักับธรรมูชีาติ
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ทั�งนี� มูีการเคลื�อนไหวัดิ้านอธปิัไตยทางข้้อมููลข้องชีนพื�นเมูืองควับคู่ไปักับโครงการรเิริ�มูดิ้าน
ข้้อมููลเปิัดิอย่างน่ากระอักกระอ่วัน ในข้ณะที�การเคลื�อนไหวัดิังกล่าวัสิ่งเสิรมิูสิิทธิ�ข้องชีนพื�น
เมูืองในการเป็ันเจ้าข้องและการควับคุมูข้้อมููลเกี�ยวักับชุีมูชีนและที�ดิินข้องตน แต่โครงการรเิริ�มู
ดิ้านข้้อมููลเปิัดิเสินอแนวัทางปัระนีปัระนอมูที�จะก่อใหเ้กิดิการพัฒนาที�ยั�งยืนข้องทรพัยากรข้อง
ชีนพื�นเมูืองภายใต้ตัวัแปัรข้องรฐั์

มุูมูมูองเกี�ยวักับการกำากับดิูแลข้้อมููลและจรยิธรรมูปััญญาปัระดิิษฐ์์ที�แตกต่างกันเหล่านี�จะเป็ัน
ระบบควัามูรูที้�มูีคุณค่าซึ่่�งปัระเทศในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้สิามูารถเรยีนรูไ้ดิ้ มุูมูมูองเหล่านี�ให้
ทางเลือกดิ้านแนวัคิดิและนโยบายแก่ภูมูิภาคในการกำาหนดิกฎระเบียบข้องตน ที�สิำาคัญกวัา่นั�น
คือ มุูมูมูองเหล่านี�กระตุ้นใหผูู้้้มูีสิ่วันเกี�ยวัข้้องไตรต่รองอย่างรอบคอบมูากข้่�นวัา่จะนำาควัามูรู ้
ดิั�งเดิิมูไปัใชีใ้นปััจจุบันและอนาคตที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููลไดิ้อย่างไร

กี่ารนื้ับรวมทุกี่คนื้

ดึิงผู้้�ม่ส่วนื้ไดิ�ส่วนื้เส่ยท่�เป็นื้ผู้้�เช้่�ยวช้าญให�เขี�ามาม่ส่วนื้ร่วมมากี่ขีึ�นื้ 

การหารอืเกี�ยวักับข้้อมููลและ AI มูักจะมูีนักวัทิยาศาสิตร ์ผูู้้ปัระกอบการในอุตสิาหกรรมู นัก
วัชิีาการ ผูู้้กำาหนดินโยบาย และนักกฎหมูายเข้้ามูามูีสิ่วันรว่ัมู แต่การตีควัามูข้้อมููลและการลดิ
อันตรายที�เกี�ยวัข้้องต้องการองค์ควัามูรูมู้ากกวัา่นี� การวัเิคราะหจ์ะลงล่กถ่งบรบิทมูากข้่�นและ
มูีคุณภาพมูากข้่�น หากมูีนักปัระวัติัศาสิตร ์นักภาษาศาสิตร ์นักกิจกรรมูชุีมูชีน นักปัรชัีญา และ
ผูู้้นำาศาสินาเข้้ามูารว่ัมูหารอืในที�ปัระชุีมูดิ้วัย

จิัดิกิี่จิกี่รรมสร�างสรรค์และพัฒนื้าท่�ม่แต่ผู้้�หญิงเท่านื้ั�นื้ 

หากทำาอย่างถูกต้อง กิจกรรมูนี�จะสิ่งเสิรมิูใหเ้ดิ็กผูู้้หญิงจำานวันมูากข้่�นรูจ้ักการเข้ียนโค้ดิและ
แข้่งข้ันกัน และมูีพื�นที�อื�นๆ หรอืพื�นที�ที�ปัลอดิภัยกวัา่ ใหเ้ข้้ารว่ัมูในเครอืข้่ายและสิรา้งชุีมูชีนให้
เติบโตภายใต้การดิูแลข้องผูู้้ฝึึกสิอน คุณค่าข้องผู้ลลัพธข์้องกิจกรรมูสิรา้งสิรรค์และพัฒนา
เหล่านี� คือ ชีว่ัยใหมุู้มูมูองข้องเพศเดิ่นชีดัิข้่�นในโซึ่ลูชีนัการเข้ียนโค้ดิสิำาหรบัแอปัพลิเคชีนัที�ใชี้
กันในชีวีัติปัระจำาวันั งานวัจิัยแสิดิงใหเ้หน็วัา่ การสิรา้งคำาบรรยายอัตโนมูัติที�เป็ันเสิียงผูู้้ชีายมูี
ควัามูถูกต้องมูากกวัา่ข้องเสิียงผูู้้หญิง การใหผูู้้้หญิงและเดิ็กผูู้้หญิงเข้้ามูามูีสิ่วันรว่ัมูในเรื�องนี�
และข้้อบกพรอ่งอื�นๆ อาจทำาใหเ้กิดิการแก้ไข้ที�มูีนวัตักรรมูไดิ้
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ความนื้่าเช้้�อถ้ือ

สอนื้เร้�องกี่ารออกี่แบบให�ปลอดิภัยและมศั่กี่ดิิ�ศรตั่�งแต่แรกี่ในื้กี่ารศึกี่ษาและกี่ารฝ้กึี่
อบรม
การพัฒนาแนวัทางการผู้สิมูผู้สิานระหวัา่งสิังคมูและเทคนิคข้อง AI ต้องรวัมูการ
รกัษาควัามูปัลอดิภัยและศักดิิ�ศรไีวัตั้�งแต่เริ�มูวังจรการพัฒนา AI มูีการใชีแ้นวัคิดิ
การออกแบบใหป้ัลอดิภัยตั�งแต่แรกอย่างแพรห่ลายในแนวัทางการจัดิการควัามูเสิี�ยง การ
เพิ�มูการคำาน่งถ่งศักดิิ�ศรเีข้้าไปัในสิมูการข้องหลักสิูตรวัศิวักรรมูศาสิตรแ์ละวัทิยาศาสิตร์
คอมูพิวัเตอรจ์ะชีว่ัยฝึึกใหนั้กศ่กษาใหค้วัามูสิำาคัญกับผูู้้ใชีใ้นฐ์านะมูนุษย์ก่อนเป็ันอันดิับแรก 
ไมู่ใชีใ่นฐ์านะผูู้้บรโิภคเทคโนโลยีที�ไรตั้วัตน

การรวัมูแง่มุูมูดิ้านศักดิิ�ศรไีวัด้ิ้วัยทำาใหเ้กิดิการวัเิคราะหที์�ละเอียดิข้่�นข้องข้้อกำาหนดิ ข้้อมููลที�มู ี
และแผู้นการลดิอันตรายที�อาจเกิดิข้่�น

สร�างคลังขี�อม้ลความไม่เป็นื้กี่ลางขีอง AI 

โดิยทั�วัไปัแล้วั ควัามูไมู่เป็ันกลางข้องอัลกอรท่ิมูมูักเป็ันสิ่วันหน่�งข้องปััจจัยการปัระมูวัลผู้ล
ข้้อมููล เชีน่ คุณภาพหรอืปัรมิูาณข้องชุีดิข้้อมููลหรอืควัามูเป็ันธรรมูข้องอัลกอรท่ิมูข้องการ
เรยีนรูข้้องระบบคอมูพิวัเตอรด์ิ้วัยตนเอง (machine learning) แต่ควัามูไมู่เป็ันกลางอาจ
เป็ันผู้ลมูาจากปััจจัยดิ้านมูนุษย์และระบบ หรอืปััจจัยทั�งหมูดินี�รวัมูกันไดิ้ดิ้วัย โซึ่ลูชีนั AI ที�มูี
จำาหน่ายทั�วัไปัทำาใหบุ้คคลและองค์กรสิามูารถติดิตั�งแอปัพลิเคชีนัไดิ้ง่ายข้่�นโดิยไมู่ต้องเข้้าใจ
ควัามูเสิี�ยงและอันตรายข้องแอปัพลิเคชีนัอย่างถ่องแท้ก็ไดิ้

การสิรา้งคลังข้้อมููลควัามูไมู่เป็ันกลางข้องอัลกอรท่ิมู ซึ่่�งเป็ันฐ์านข้้อมููลกรณีตัวัอย่างที�บันท่ก
วัา่ควัามูไมู่เป็ันกลางในอดิีตนั�นเกิดิข้่�นไดิ้อย่างไร สิามูารถสิรา้งควัามูตระหนักรูถ่้งควัามูเสิี�ยง
ใหกั้บปัระชีาชีน อธบิายง่ายๆ วัา่รหสัิและอัลกอรท่ิมูที�ซึ่บัซึ่อ้นทำาใหเ้กิดิควัามูไมู่เป็ันกลางไดิ้
อย่างไร และสิ่งเสิรมิูการแลกเปัลี�ยนวัธิกีารปั้องกันควัามูไมู่เป็ันกลางอย่างสิรา้งสิรรค์ การ
สิรา้งพื�นที�สิำาหรบัการสินทนาเกี�ยวักับ AI จะชีว่ัยใหก้ารข้าดิควัามูรูแ้ละการรบัรูใ้นเชีงิลบลดิ
น้อยลง และชีว่ัยสิรา้งควัามูไวัว้ัางใจข้องปัระชีาชีนตลอดิทั�งกระบวันการ
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อินื้โดิน่ื้เซี่ย
1. ประวัติความเป็นื้มา
คัำากล่ัาวข้องปัระธีาน้าธีบิัด่ โจโค ว็โิดีโดี (โจโคว็)ี ท่ี่�อ้างวา่ ปัระเที่ศใดท่ี่� “คัวบัคุัม AI ได้ก็จัะคัรองโลักได้” 
ได้เพื่ิ�มบัที่บัาที่ข้อง AI ใน้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องอิน้โดน่้เซ่ิย237 เน่้� องจัากม่พื่่�น้ท่ี่�ที่าง
ภููมิศาสตรก์วา้งใหญ่ไพื่ศาลั ตลัาดข้น้าดใหญ่ แลัะปัระช้ากรท่ี่�ม่อายุน้้อยจัำาน้วน้มากเป็ัน้ทุี่น้เดิม อิน้โดน่้เซ่ิย
จ่ังกลัายเป็ัน้จุัดศูน้ย์กลัางสำาหรบััการลังทุี่น้รว่มทุี่น้ใน้ภููมิภูาคัแลัะเตรย่มพื่รอ้มท่ี่�จัะก้าวข้่�น้เป็ัน้ผู้น้ำาด้าน้
การพื่ัฒน้า AI ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้238 

ข้้อสังเกตข้อง โจัโคัว่ ที่ำาให้เกิดคัวามคิัดรเิริ�มมากมายท่ี่�มุ่งวางรากฐาน้ข้องแผน้ปัฏิิบััติการด้าน้ AI 
ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย หน่้วยงาน้การปัระเมิน้แลัะการใช้้เที่คัโน้โลัย่ (Agency for the Assessment and 
Application of Technology, BPPT) ได้รบััมอบัหมายให้ที่ำาการพื่ิจัารณาข้ั�น้ต้น้รว่มกับัหน่้วยงาน้ภูาคัรฐั 
ตลัอดจัน้ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยจัากมหาวทิี่ยาลััย สมาคัมอุตสาหกรรม แลัะบัรษัิที่โที่รคัมน้าคัมแห่งช้าติ239 ม่
การสรุปัผลัการปัรก่ษาหารอ่ดังกล่ัาวใน้ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (National Strategy for  
Artificial Intelligence) (“Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial”) ท่ี่�เผยแพื่รใ่น้ปีั 2020240

กระที่รวงวจัิัยแลัะเที่คัโน้โลัย่แลัะสำานั้กงาน้วจัิัยแลัะน้วตักรรมแห่งช้าติ (National Research and Inno-
vation Agency, BRIN) ระบุัวา่ เอกสารดังกล่ัาวกำาหน้ดน้โยบัายระดับัช้าติสำาหรบััการพื่ัฒน้า AI ตั�งแต่
ปีั 2020 ถ่ง 2045 เอกสารน่้�ระบุัปัระเด็น้สำาคััญระดับัช้าติห้าปัระการท่ี่�คัาดวา่จัะได้รบััผลักระที่บัจัาก AI 
มากท่ี่�สุด ได้แก่ (1) บัรกิารด้าน้สุข้ภูาพื่ เพ่ื่�อเรง่แผน้พัื่ฒน้าโรงพื่ยาบัาลัอัจัฉีรยิะแลัะโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้
เพื่่�อคัวามมั�น้คังปัลัอดภัูยด้าน้สุข้ภูาพื่หลัังการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ (2) การปัฏิิรูปัระบับัราช้การ เพื่่�อใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้การให้บัรกิารสาธีารณะโดยเน้้น้พื่ลัเม่องเป็ัน้ศูน้ย์กลัาง (“pemerintahan digital 
melayani”) (3) การศ่กษาแลัะการวจัิัย เพ่ื่�อช้่วยใน้การเรย่น้ออน้ไลัน์้แลัะลัดคัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างดิจิัทัี่ลั 
(4) คัวามมั�น้คังด้าน้อาหาร เพื่่�อการเกษตร การปัระมง แลัะการจััดการที่รพัื่ยากรธีรรมช้าติอย่างอัจัฉีรยิะ 
แลัะ (5) การเดิน้ที่างแลัะบัรกิาร เพ่ื่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การพื่ัฒน้าเม่องอัจัฉีรยิะ 98 แห่งแลัะเข้ตพื่่�น้ท่ี่�
อัจัฉีรยิะ 416 แห่งภูายใต้โคัรงการ 100 เม่องอัจัฉีรยิะ (100 Smart Cities Movement) ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย 
ใน้การสนั้บัสนุ้น้การดำาเนิ้น้งาน้สำาคััญระดับัช้าติทัี่�งห้าน่้�  ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ยัง
ระบุัปัระเด็น้มุ่งเน้้น้หลัักส่�ปัระการ ได้แก่ (1) จัรยิธีรรมแลัะน้โยบัาย (2) การพัื่ฒน้าผู้ม่คัวามสามารถ (3) 
โคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้แลัะข้้อมูลั แลัะ (4) การวจัิัยอุตสาหกรรมแลัะน้วตักรรม

ยุที่ธีศาสตร์แห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ที่ำาหน้้าท่ี่� เป็ัน้กรอบัการที่ำางาน้หลัักท่ี่�คัวบัคุัมการปัรับัปัรุง
ปัระสิที่ธีภิูาพื่ข้องแผน้แลัะโคัรงการด้าน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ม่อยู่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย ยุที่ธีศาสตรก์ำาหน้ดข้่�น้ตามแผน้
งาน้ดิจิัทัี่ลัข้อง โจัโคัว ่ ท่ี่�เปิัดตัวใน้ปีั 2014 ท่ี่�เรย่กวา่ “Making Indonesia 4.0” (สรา้งอิน้โดน่้เซ่ิย 4.0) 
ซ่ิ�งม่โคัรงการคัวามรว่มม่อระหว่างภูาคัส่วน้ต่างๆ 10 โคัรงการท่ี่�ม่จุัดมุ่งหมายใน้การเพื่ิ�มศักยภูาพื่ด้าน้
การแข้่งขั้น้ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้ด้าน้สำาคััญต่างๆ เช้่น้ การผลิัต อุตสาหกรรม ช้่ววทิี่ยา แลัะระบับัฮารด์แวร์
อัตโน้มัติ

น้อกจัากโคัรงการเหล่ัาน่้�แล้ัว กรอบัการที่ำางาน้ข้องรฐับัาลัท่ี่�คัรอบัคัลุัมด้าน้ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมจัะม่คัวาม
สำาคััญอย่างยิ�งต่อการข้ับัเคัล่ั�อน้ยุที่ธีศาสตร์โดยรวมด้วย คู่ัม่อข้องยุที่ธีศาสตร์แห่งช้าติด้าน้ปััญญา
ปัระดิษฐ์แน้ะน้ำาให้จััดตั�งคัณะกรรมการจัรยิธีรรมข้้อมูลัเพื่่�อกำากับัดูแลัการพื่ัฒน้า AI แลัะกำาหน้ดกฎ
ระเบั่ยบัแลัะมาตรฐาน้ระดับัช้าติสำาหรบััน้วตักรรม AI ปััจัจุับััน้ยังไม่ม่หน่้วยงาน้หรอ่สถาบััน้ท่ี่�รบััผิดช้อบัต่อ
การกำากับัดูแลัแลัะการใช้้ AI อย่างม่จัรยิธีรรม
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เม่�อกำาหน้ดยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ อิน้โดน่้เซ่ิยก็เข้้ารว่มกับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้เอเช้่ยตะวนั้
ออกเฉ่ียงใต้ท่ี่�คัาดวา่การคัวบัคุัมผลักระที่บัท่ี่�ก่อให้เกิดการเปัล่ั�ยน้แปัลังข้อง AI ต่อทัี่�งเศรษฐกิจัแลัะสังคัม
ใน้วงกว้างจัะเพื่ิ�มข้่�น้เร่�อยๆ น้อกจัากน่้�  บัที่บัาที่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้การเข้้ารว่มใน้คัวามตกลังหุ้น้ส่วน้ที่าง
เศรษฐกิจัระดับัภููมิภูาคั (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) แลัะเจัตจัำาน้ง
ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้การเข้้ารว่มคัวามตกลังท่ี่�คัรอบัคัลุัมแลัะก้าวหน้้าสำาหรบััหุ้น้ส่วน้ที่างเศรษฐกิจัภูาคั
พื่่�น้แปัซิิฟิิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 
CPTPP) ยังแสดงให้เห็น้ถ่งคัวามสน้ใจัข้องอิน้โดน่้เซ่ิยท่ี่�ม่ต่อการช้่วยกำาหน้ดมาตรฐาน้สำาหรบััเศรษฐกิจั
ดิจิัทัี่ลัระดับัภููมิภูาคั น้อกจัากสิงคัโปัรซ่์ิ�งเป็ัน้สมาช้ิกท่ี่�เข้้ารว่มแล้ัว อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้เพื่่ยงปัระเที่ศเด่ยว
ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ท่ี่�เป็ัน้สมาช้ิกสังเกตการณ์ใน้คัณะกรรมการมาตรฐาน้ ISO/IEC JTC 1/SC 42 
ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์241

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
ก่อน้การเปิัดตัวยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ อิน้โดน่้เซ่ิยม่คัวามพื่รอ้มอยู่แล้ัวท่ี่�จัะคัวา้โอกาส
แลัะใช้้ปัระโยช้น์้จัาก AI เน่้�องจัากม่ข้น้าดตลัาดท่ี่�ใหญ่แลัะม่ศักยภูาพื่ใน้การเติบัโต การศ่กษาข้ององค์ักร
ข้้อมูลัระหวา่งปัระเที่ศ (International Data Corporation) หรอ่ IDC ท่ี่�สำารวจัคัวามรูค้ัวามเข้้าใจัใน้
ปััญญาปัระดิษฐ์ระดับัองค์ักรใน้ภููมิภูาคัเอเช้่ยแปัซิิฟิิก (Asia-Pacific Enterprise Cognitive/AI 
Survey) ใน้ปีั 2018 พื่บัวา่อิน้โดน่้เซ่ิยม่อัตราการใช้้ AI สูงท่ี่�สุดใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ท่ี่� 24.6% รอง
ลังมาค่ัอปัระเที่ศไที่ย (17.1%) สิงคัโปัร ์ (9.9%) แลัะมาเลัเซ่ิย (8.1%)242 การท่ี่�ม่ปัระช้ากรปัระมาณ  
273 ล้ัาน้คัน้ท่ี่�ม่อายุเฉีล่ั�ย 29 ปีั รวมถ่งการใช้้สมารท์ี่โฟิน้แลัะการเข้้าถ่งอิน้เที่อรเ์น็้ตท่ี่�เพิื่�มข้่�น้ ที่ำาให้เฉีพื่าะ
อิน้โดน่้เซ่ิยปัระเที่ศเด่ยวม่มูลัค่ัาสิน้ค้ัารวม (GMV) เป็ัน้ 40% ข้อง GMV ทัี่�งหมดใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียง
ใต้ซ่ิ�งม่มูลัค่ัา 7 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัใน้ปีั 2021243 แลัะคัาดกัน้ว่าอิน้โดน่้เซ่ิยจัะม่ GDP เพื่ิ�มข้่�น้อ่ก  
3.66 แสน้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐัใน้ที่ศวรรษหน้้าจัากการน้ำา AI มาใช้้ใน้บัรกิารที่างการเงนิ้ การค้ัาปัล่ัก ระบับั
โลัจิัสติกส์ แลัะห่วงโซ่ิอุปัที่าน้ข้องปัระเที่ศเพื่ิ�มข้่�น้ 244 

เศรษฐกิจัอิน้เที่อรเ์น็้ตท่ี่�เฟ้ิ� องฟูิข้องอิน้โดน่้เซ่ิยได้รบััแรงผลัักดัน้จัาก “วิธี่คิัดแบับัดิจิัทัี่ลั” ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้
การน้ำาเที่คัโน้โลัย่ AI มาใช้้อย่างรวดเรว็ทัี่�วทัี่�งหมู่เกาะ อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องยูนิ้คัอรน์้
ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั อย่างเช้่น้ Bukalapak, Traveloka แลัะ OVO245 คัวามสำาเรจ็ัใน้ระดับัท้ี่องถิ�น้ข้อง
ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยด้าน้การปัระมวลัผลัภูาษาธีรรมช้าติแลัะการวิเคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่
ที่ำาให้ธุีรกิจัเหล่ัาน่้� ข้ยายตัวเข้้าไปัสู่ตลัาดระดับัน้าน้าช้าติ 
บัรษัิที่ด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้น้าดใหญ่ใน้ปัระเที่ศสองแห่ง ค่ัอ Gojek 
แลัะ Tokopedia เป็ัน้ผู้น้ำาข้องแน้วคิัด Mobile-first 
(ทุี่กอย่างเช้่�อมต่อผ่าน้ม่อถ่อ) ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยแลัะการใช้้
โซิลูัช้ัน้ AI Gojek ยังเป็ัน้หน่้� งใน้ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ท่ี่�ได้รบัั
ทุี่น้สนั้บัสนุ้น้มากท่ี่�สุดใน้เอเช้่ยแปัซิิฟิิก โดยม่การดำาเนิ้น้
งาน้ใน้ตลัาดอ่�น้ๆ อย่างเช้่น้ ฟิิลิัปัปิัน้ส์ สิงคัโปัร ์ ไที่ย แลัะ
เว่ยดน้าม ใน้ฐาน้ะแพื่ลัตฟิอรม์บัรกิารแบับัคัรบัวงจัร Gojek ได้พื่ัฒน้าแบับัจัำาลัองการเรย่น้รูข้้องระบับั
คัอมพิื่วเตอร์ด้วยตน้เอง (ML) ท่ี่�ปัรับัข้น้าดได้เพื่่�อสร้างคัวามพื่่งพื่อใจัให้กับัลูักค้ัาแต่ลัะคัน้ แบับั
จัำาลัองน่้� ใช้้ปัระโยช้น์้จัาก AI แลัะ ML ใน้การจััดหาเคัร่�องม่อรกัษาคัวามปัลัอดภัูยด้วยข้้อมูลัช้่วมิติ เช้่น้ 
ระบับัจัดจัำาลัายนิ้�วม่อแลัะใบัหน้้า เป็ัน้ต้น้ Tokopedia เป็ัน้บัรษัิที่การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ยักษ์ใหญ่
ท่ี่�ใช้้ปัระโยช้น์้จัากคัวามสามารถข้อง AI แลัะ ML ใน้การพัื่ฒน้าผลิัตภัูณฑ์ น้อกจัากน่้�ยังส่งเสรมิการ
วิจััย AI แลัะการพื่ัฒน้าผู้ม่คัวามสามารถด้วยการรว่มม่อกับัมหาวิที่ยาลััยอิน้โดน่้เซ่ิย ด้วยการเปิัดตัว
เที่คัโน้โลัย่ซูิเปัอรค์ัอมพื่ิวเตอรท่์ี่�ม่การเรย่น้รูโ้ดยเล่ัยน้แบับัการที่ำางาน้ข้องโคัรงข้่ายปัระสาที่ข้องมนุ้ษย ์ 

เศึรษฐกิจัอินเที่อรเ์น็ตทีี่�เฟื่่� องฟูื่ข้อง
อินโดันีเซึ่ยีได้ัรบัแรงผิลักดัันจัาก “วัิธีคิดั
แบบดิัจัิทัี่ล” ทีี่�ข้ับเคลื�อนการนำาเที่คโนโลย ี
AI มาใชีอ้ย่างรวัดัเรว็ัทัี่�วัทัี่�งหมู่เกาะ
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(deep learning) ท่ี่�ม่ช้่�อวา่ NVIDIA DGX-1 ใน้ปีั 2019246 น้อกจัากน่้�ยังเปิัดตัวโซิลูัช้ัน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย 
AI อ่�น้ๆ เช้่น้ การที่ำาน้ายคัวามต้องการ คัลัังสิน้ค้ัาอัจัฉีรยิะ แลัะระบับัโลัจิัสติกส์อัจัฉีรยิะ247

ใน้ปีั 2021 Gojek แลัะ Tokopedia คัวบัรวมกิจัการแลัะม่ช้่�อใหม่ว่า “GoTo Group” โดยม่มูลัค่ัา
รวมกัน้ปัระมาณ 2 หม่�น้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐั248 GoTo Group ให้บัรกิารท่ี่�หลัากหลัาย เช้่น้ การพื่าณิช้ย์
อิเล็ักที่รอนิ้กส์ บัรกิารเรย่กรถ บัรกิารส่งอาหาร แลัะบัรกิารที่างการเงนิ้ อ่กทัี่�งยังข้ยายกิจัการไปัสู่สาข้า
เที่คัโน้โลัย่ที่างด้าน้การเงิน้ (ฟิิน้เที่คั) โดยให้บัรกิารการช้ำาระเงิน้สำาหรบััผลิัตภัูณฑ์ที่างการเงิน้ การเงิน้
สำาหรบััผู้บัรโิภูคั แลัะการให้กู้ย่มเช้ิงพื่าณิช้ย์249 แม้ว่าบัรษัิที่ทัี่�งสองจัะยังคังดำาเนิ้น้ธุีรกิจัแยกจัากกัน้ 
Tokopedia แลัะ Gojek ต่างก็เรง่การบูัรณาการเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ใช้้ AI ใน้ท้ี่องถิ�น้คัวบัคู่ัไปักับัโคัรงการรเิริ�ม
ท่ี่�ได้รบััการสนั้บัสนุ้น้จัากรฐับัาลั250 อย่างไรก็ตาม ทัี่�งสองบัรษัิที่ต้องเผช้ิญกับัการท่ี่�ส่วน้แบ่ังที่างการตลัาด
แลัะคัวามสามารถใน้การที่ำากำาไรลัดลังอัน้เน่้� องมาจัากการแข้่งข้ัน้ท่ี่�ดุเด่อดข้องผู้น้ำาตลัาดระดับัภููมิภูาคั 
รายอ่�น้ๆ เช้่น้ Grab, OVO แลัะ ShopeePay

คัวามสำาเร็จัอย่างต่อเน้่่องข้องบัริษัที่ระดับัยูน้ิคัอร์น้ใน้อิน้โดน้่เซิ่ยได้จัุดปัระกายอัน้สดใสให้ชุ้มช้น้ธีุรกิจั
เกิดใหม่ การม่ธีุรกิจัสตาร์ที่อัพื่ปัระมาณ 21,000 ราย ที่ำาให้อิน้โดน้่เซิ่ยเปั็น้ปัระเที่ศที่่่ม่ธีุรกิจัสตาร์ที่อัพื่
มากที่่่สุดเปั็น้อัน้ดับั 5 รองจัากสหรัฐอเมริกา อิน้เด่ย สหราช้อาณาจัักร แลัะแคัน้าดา251 ช้่่อใน้ภูาษาที่้อง
ถิ่น้ที่่่กำาลัังมาแรงยังสร้างคัวามปัระที่ับัใจัเช้ิงบัวกใน้วงการ AI ที่ั้งใน้ปัระเที่ศแลัะต่างปัระเที่ศอ่กด้วย 
Kata.ai เปั็น้แพื่ลัตฟิอร์มสน้ที่น้า AI ที่่่ม่ช้่่อเส่ยง โดยใช้้การปัระมวลัผลัภูาษาธีรรมช้าติที่่่ที่ำาให้การโต้ตอบั
กับัลัูกคั้าเปั็น้ไปัโดยอัตโน้มัติ เช้่น้ การตอบัคัำาถามลัูกคั้าโดยม่การแที่รกแซิงข้องมนุ้ษย์น้้อยที่่่สุด สำาหรับั
ตลัาดที่้องถิ่น้ข้องอิน้โดน้่เซิ่ยโดยเฉีพื่าะ Kata.ai ใช้้ภูาษาอิน้โดน้่เซิ่ยบัาซิาฮาแที่น้ที่่่จัะใช้้ภูาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างข้องภูาคัเที่คัโน้โลัย่ที่่่กำาลัังเติบัโตข้องอิน้โดน้่เซิ่ย คั่อ Bukit Algoritma (Algorithm Hill) 
ใน้เม่องซิูกาบัูมิ จัังหวัดช้วาตะวัน้ตก ที่่่เปัิดตัวใน้ฐาน้ะศูน้ย์กลัางเที่คัโน้โลัย่ข้น้าดใหญ่ โดยเลั่ยน้แบับั
จัิตวิญญาณข้องซิิลัิคัอน้แวลัลั่ย์ (Silicon Valley)252 ที่่่ดิน้กว้างใหญ่ข้น้าด 888 เฮกตาร์จัะกลัายเปั็น้
เข้ตเศรษฐกิจัพื่ิเศษ ซิ่่งจัะเปั็น้สถาน้ที่่่ที่ำางาน้ข้องธีุรกิจัสตาร์ที่อัพื่ที่่่เช้่่ยวช้าญด้าน้ AI เที่คัโน้โลัย่ดิจัิที่ัลั 
เที่คัโน้โลัย่ช้่วภูาพื่ แลัะเซิมิคัอน้ดักเตอร์ (วัสดุก่่งตัวน้ำา) ข้องอิน้โดน้่เซิ่ย โคัรงการอุตสาหกรรมมูลัคั่า
หลัายพื่ัน้ลั้าน้ดอลัลัาร์สหรัฐน้่้ม่จัุดมุ่งหวังว่าจัะเปั็น้ศูน้ย์กลัางการวิจััยข้องปัระเที่ศใน้ด้าน้ปัระสาที่วิที่ยา 
น้าโน้เที่คัโน้โลัย่ เที่คัโน้โลัย่คัวอน้ตัม เที่คัโน้โลัย่เซิลัลั์แสงอาที่ิตย์ แลัะการสำารวจัอวกาศ โคัรงการ 
Bukit Algoritma ซิ่่งคัาดว่าจัะเสร็จัสมบัูรณ์ภูายใน้ปั่ 2030253 น้่้เปั็น้อ่กโคัรงการลั่าสุดที่่่เสริมกำาลััง
ให้กับัศูน้ย์กลัางดิจัิที่ัลัอ่่น้ๆ ที่ั่วอิน้โดน้่เซิ่ย ที่ั้ง Bumi Serpong Damai หร่อ BSD City, Bandung 
Technopolis รวมถ่งใน้ยกยาการ์ตาแลัะมาลััง ที่่่จัะให้การศ่กษาแก่ธีุรกิจัสตาร์ที่อัพื่แลัะยูน้ิคัอร์น้ใน้
อน้าคัตข้องปัระเที่ศ254

ชุ้มช้น้ธีุรกิจัสตาร์ที่อัพื่ด้าน้ AI ที่่่กำาลัังเติบัโตข้องอิน้โดน้่เซิ่ยม่ลัูกคั้าจัำาน้วน้มากข้่้น้ใน้โคัรงการระดับัรัฐ
แลัะระดับัเม่องที่่่สำาคััญ Nodeflux ซิ่่งเปั็น้บัริษัที่ด้าน้ AI ใน้ที่้องถิ่น้ถูกที่าบัที่ามให้เข้้าร่วมโคัรงการ 
Jakarta Smart City เพื่่่อพื่ัฒน้าการกำากับัดูแลัอัจัฉีริยะแลัะการคัมน้าคัมอัจัฉีริยะโดยใช้้โซิลัูช้ัน้การ
จััดการข้้อมูลั คัอมพื่ิวเตอร์วิที่ัศน้์ (computer vision) แลัะการวิเคัราะห์วิด่โอตามเวลัาจัริง (เร่ยลัไที่ม์) 
น้อกจัากน้่้ บัริษัที่น้่้ยังที่ำางาน้ร่วมกับัสำาน้ักงาน้ตำารวจัแห่งช้าติข้องอิน้โดน้่เซิ่ยใน้การรักษาคัวามสงบั
เร่ยบัร้อยใน้ระหว่างการแข้่งข้ัน้ก่ฬาเอเช้่ยน้เกมส์ใน้ปั่ 2018 แลัะการปัระชุ้มกองทีุ่น้การเงิน้ระหว่าง
ปัระเที่ศแลัะธีน้าคัารโลักใน้ปั่ 2018 ด้วย

รัฐบัาลัอิน้โดน้่เซิ่ยมองว่าโซิลัูช้ัน้ AI เปั็น้สิ่งที่่่สำาคััญอย่างยิ่ง
สำาหรับัการบัริหารจััดการที่่่ม่ปัระสิที่ธีิผลัแลัะปัระสิที่ธีิภูาพื่ 
การใช้้ AI เปั็น้ส่วน้หน้่่งข้องแผน้การเปัลั่่ยน้แปัลังไปัใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจัิที่ัลัที่่่ม่ระยะเวลัาห้าปั่ข้องอิน้โดน้่เซิ่ย คัวบัคัู่ไปั

รฐับาลอินโดันีเซึ่ยีมองวั่าโซึ่ลูชีนั AI เปั็น
สิ�งทีี่�สำาคัญอย่างยิ�งสำาหรบัการบรหิาร

จััดัการทีี่�มีปัระสิที่ธิผิลและปัระสิที่ธิภาพั 
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กับัการเปัิดตัวโคัรงสร้างพื่่้น้ฐาน้ 5G255 BRIN ส่งเสริม การใช้้ AI เพื่่่อส่งมอบัน้วัตกรรมใน้ด้าน้การเกษตร 
พื่ลัังงาน้ คัวามปัลัอดภูัยที่างไซิเบัอร์ แลัะอุตสาหกรรมสร้างสรรคั์256 ข้ณะน้่้องคั์การวิจััยการบัิน้แลัะ
อวกาศ (Aeronautics and Space Research Organization) ข้อง BRIN กำาลัังพื่ัฒน้าแพื่ลัตฟิอร์ม
ที่่่ข้ับัเคัลั่่อน้ด้วย AI สำาหรับัการสำารวจัระยะไกลัเพื่่่อเฝ่้าสังเกตที่รัพื่ยากรธีรรมช้าติแลัะสิ่งแวดลั้อม257 
หน้่วยงาน้ภูาคัรัฐอ่่น้ๆ ก็กำาลัังใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ใน้การเฝ่้าสังเกตแลัะคัาดการณ์การเกิดไฟิปั่า ใน้ข้ณะที่่่
หน้่วยงาน้บัางแห่งส่งเสริมการใช้้โซิลัูช้ัน้ข้องเที่คัโน้โลัย่ AI สำาหรับัการศ่กษาออน้ไลัน้์หร่อ Edtech ใน้
โรงเร่ยน้แลัะมหาวิที่ยาลััย โดยเฉีพื่าะอย่างยิ่งใน้ช้่วงที่่่ม่การระบัาดใหญ่ข้องโคัวิด258

น้อกจัากการใช้้ปัระโยช้น้์จัาก AI ใน้ยุที่ธีศาสตร์เฉีพื่าะภูาคัส่วน้แลั้ว โจัโคัว่ ยังให้คัำามั่น้ว่าจัะใช้้ AI เพื่่่อ
ลัดคัวามยุ่งยากซิับัซิ้อน้ข้องระบับัราช้การด้วย259 ซิ่่งหากม่การน้ำามาใช้้จัริง เที่คัโน้โลัย่ที่่่ใช้้ AI จัะเข้้ามา
ที่ำางาน้แที่น้ข้้าราช้การสองตำาแหน้่ง โคัรงการริเริ่มด้าน้ AI ที่่่น้ำาโดยรัฐบัาลัอ่กโคัรงการหน้่่ง คั่อ การใช้้
เที่คัโน้โลัย่ AI เพื่่่ออำาน้วยคัวามสะดวกให้กับัระบับัส่งเอกสารออน้ไลัน้์ที่่่เร่ยกว่า Online Single Submis-
sion System เพื่่่อให้สามารถจัดที่ะเบั่ยน้ธีุรกิจัได้อย่างง่ายดาย260 โคัรงการริเริ่มเหลั่าน้่้จัะช้่วยอำาน้วย
คัวามสะดวกใน้การที่ำาธีุรกิจัแลัะด่งดูดการลังทีุ่น้จัากต่างปัระเที่ศมากข้่้น้ใน้อิน้โดน้่เซิ่ย

น้อกจัากน้่้ รัฐบัาลัอิน้โดน้่เซิ่ยยังร่วมม่อกับั Global Pulse Lab ซิ่่งน้ำาโดยองคั์การสหปัระช้าช้าติแลัะม่
สำาน้ักงาน้ใหญ่ใน้กรุงจัาการ์ตา เพื่่่อพื่ัฒน้าโซิลัูช้ัน้ที่่่ใช้้ AI สำาหรับัโคัรงการน้โยบัายสาธีารณะต่อไปั การ
ร่วมม่อกับัองคั์การสหปัระช้าช้าติ Country Team เปั็น้ตัวแที่น้ข้องอิน้โดน้่เซิ่ยระบัุลัำาดับัคัวามสำาคััญใน้
การพื่ัฒน้าปัระเที่ศสำาหรับัการวิจััยปัระยุกต์ ผลัข้องคัวามร่วมม่อน้่้ คั่อ แพื่ลัตฟิอร์มที่่่ข้ับัเคัลั่่อน้ด้วย AI 
ที่่่ม่ช้่่อว่า Haze Gazer ซิ่่งเปั็น้เคัร่่องม่อวิเคัราะห์เหตุการณ์วิกฤตที่่่รวมภูาพื่ถ่ายดาวเที่่ยมข้องจัุดที่่่เกิด
เพื่ลัิงไหม้ ข้้อมูลัสำามะโน้ปัระช้ากร แลัะข้้อมูลัตามเวลัาจัริง (เร่ยลัไที่ม์) ที่่่น้ำามาจัากโซิเช้่ยลัม่เด่ย เพื่่่อใช้้
ใน้การจััดการกับัภูัยพื่ิบััติ261 ด้วยการเร่ยน้รู้โดยเลั่ยน้แบับัการที่ำางาน้ข้องโคัรงข้่ายปัระสาที่ข้องมนุ้ษย์ 
(deep learning) เคัร่่องม่อดังกลั่าวสามารถระบัุคัุณภูาพื่อากาศได้ที่ัน้ที่่โดยใช้้ข้้อมูลัอุตุน้ิยมวิที่ยาจัาก
ภูาพื่ถ่ายดาวเที่่ยมแลัะภูาพื่ที่่่แช้ร์กัน้ใน้โซิเช้่ยลัม่เด่ย262

ใน้ช้่วงที่่่ม่การแพื่ร่ระบัาดข้องโคัวิด-19 สูงที่่่สุด AI ถูกผสาน้รวมเปั็น้ส่วน้หน้่่งข้องการตอบัสน้องข้อง
รัฐบัาลัอิเลั็กที่รอน้ิกส์ใน้ภูาคัสาธีารณสุข้ กระที่รวงสาธีารณสุข้ใช้้แอปัที่่่ข้ับัเคัลั่่อน้ด้วย AI ที่่่ม่ช้่่อว่า  
Telemedicine Indonesia เพื่่่อจัับัคัู่ผู้ปั่วยกับัโรงพื่ยาบัาลัแลัะแพื่ที่ย์263 ด้วยการปัระสาน้งาน้ร่วมกับัผู้
ให้บัริการด้าน้สุข้ภูาพื่ระดับัจัังหวัดแลัะระดับัเม่อง แอปัน้่้ช้่วยให้ปัระช้าช้น้สามารถเข้้าถ่งบัริการที่างการ
แพื่ที่ย์ที่างไกลัส่่สาข้าหลัักได้ใน้ราคัาไม่แพื่ง ซิ่่งได้แก่ รังส่วิที่ยา อัลัตราซิาวด์ การตรวจัคัลั่่น้ไฟิฟิ้าหัวใจั 
แลัะการให้คัำาปัร่กษา264

เพื่่่อรวมแน้วที่างด้าน้ AI ข้องรัฐบัาลัไว้ที่่่ส่วน้กลัาง โจัโคัว่ จั่งปัฏิิรูปัน้โยบัายด้าน้วิที่ยาศาสตร์แลัะ
เที่คัโน้โลัย่ข้องปัระเที่ศ โดยการรวมสำาน้ักงาน้วิจััยแลัะน้วัตกรรมแห่งช้าติ (BRIN) เข้้ากับักระที่รวง
เที่คัโน้โลัย่ให้กลัายเปั็น้กระที่รวงศ่กษาธีิการ วัฒน้ธีรรม การวิจััย แลัะเที่คัโน้โลัย่265 อย่างไรก็ตาม ยังคัง
ต้องจัับัตาดูกัน้ต่อไปัว่ารัฐบัาลัจัะออกมาตรการปัฏิิรูปัรัฐบัาลัดิจัิที่ัลัใดมาอ่กเพื่่่ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้
การจััดสรรที่รัพื่ยากรไปัยังภูาคัส่วน้สำาคััญๆ ใน้เช้ิงรุก แลัะช้่วยสร้างคัวามเช้่่อมโยงระหว่างบัริษัที่ด้าน้
เที่คัโน้โลัย่ระดับัสากลัแลัะระดับัที่้องถิ่น้266 ใน้ระหว่างน้ั้น้ โคัรงการคัวามร่วมม่อเพื่่่อการวิจััยปััญญา
ปัระดิษฐ์แลัะน้วัตกรรม (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial) หร่อ 
KORIKA ที่ำาหน้้าที่่่เปั็น้ “องคั์กรปัระสาน้งาน้ใน้รูปัแบับัข้องสมาคัมที่่่ดูแลัด้าน้น้วัตกรรม AI” แลัะ
สน้ับัสนุ้น้การน้ำา AI ไปัใช้้ใน้ด้าน้ต่างๆ เพื่่่อบัรรลัุวิสัยที่ัศน้์ข้องอิน้โดน้่เซิ่ยที่่่กำาหน้ดไว้ใน้ยุที่ธีศาสตร์แห่ง
ช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ภูายใน้ปั่ 2045267
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กรณีีศึึกษา
การใช้้ AI ในการดูแลสิ้ข้ภาพ

รฐั์บาลอินโดินีเซึ่ยีผู้ลักดิันใหป้ัระเทศต่างๆ จัดิตั�งแพลตฟอรม์ู AI ที�ใชีร้ว่ัมูกันสิำาหรบัการ
เฝ้ึาระวังัโรคระบาดิทั�งในปััจจุบันและอนาคต ซึ่่�งเป็ันหน้าที�สิ่วันหน่�งข้องการเป็ันปัระธานการ
ปัระชุีมู G20 ข้องอินโดินีเซึ่ยี ข้้อเสินอนี�สิอดิคล้องกับควัามูพยายามูในการสิรา้งระบบสิุข้ภาพ
ที�ใชีร้ว่ัมูกัน ซึ่่�งเป็ันหน่�งในปัระเดิ็นสิำาคัญภายใต้การนำาข้องปัระธานาธบิดิีข้อง โจโค วัโิดิโดิ 
การมูีระบบแบบบูรณาการบนแพลตฟอรม์ูที�ใชีร้ว่ัมูกันเพียงแพลตฟอรม์ูเดิียวัจะอำานวัยควัามู
สิะดิวักในการทำางานรว่ัมูกันและทำาใหภ้าคสิาธารณสิุข้สิามูารถระบุ กำาหนดิ และค้นพบโรค
ต่างๆ และยาใหมู่ๆ ไดิ้ง่ายข้่�น

ปัระโยชีน์สิูงสิุดิที�เกิดิจากการจัดิตั�งและการใชีแ้พลตฟอรม์ูรว่ัมู คือ การมูีข้้อมููลดิ้านการดิูแล
สิุข้ภาพข้องปัระเทศต่างๆ ซึ่่�งจะชีว่ัยใหห้น่วัยงานต่างๆ สิามูารถแบ่งปัันควัามูรูเ้กี�ยวักับไวัรสัิ
ใหมู่และสิายพันธุใ์หมู่ ซึ่่�งอาจชีว่ัยในการจัดิการและการบรรเทาโรคไดิ้ นักวัจิัยและนักพัฒนา
ก็จะไดิ้รบัปัระโยชีน์จากแพลตฟอรม์ูรว่ัมูนี�เชีน่กัน เนื�องจากควัามูพรอ้มูใชีง้านข้องชุีดิข้้อมููล
จะชีว่ัยเรง่การวัจิัยและปัรบัปัรุงปัระสิิทธภิาพข้องแอปัพลิเคชีนั AI ต่างๆ สิำานักงานวัจิัย
และนวัตักรรมูแหง่ชีาติ (BRIN) ข้องอินโดินีเซึ่ยีจัดิเตรยีมูโครงสิรา้งพื�นฐ์านสิำาหรบัข้้อมููล
ทรพัยากรทางชีวีัภาพและพันธุศาสิตรไ์วัแ้ล้วั ซึ่่�งสิามูารถเป็ันแหล่งข้้อมููลหลักข้องทั�งระบบไดิ ้
อย่างไรก็ตามู กฎหมูายคุ้มูครองข้้อมููลข้องปัระเทศและระหวัา่งปัระเทศจะต้องมูีทั�งควัามูเข้้มู
งวัดิและควัามูคล่องตัวั เพื�อรกัษาสิมูดิุลระหวัา่งข้้อไดิ้เปัรยีบดิ้านสิาธารณสิุข้ข้องแพลตฟอรม์ู
ดิังกล่าวั และรกัษาควัามูเป็ันสิ่วันตัวัและควัามูปัลอดิภัยข้องข้้อมููลสิ่วันบุคคลหรอืแมู้แต่ข้้อมููล
ที�ละเอียดิอ่อนควับคู่กันไปัดิ้วัย

3. ความท�าทายและโอกี่าส
ปัระธีาน้าธีิบัด่ โจัโคัว ่ ตั�งเป้ัาวา่จัะพื่ัฒน้าพ่ื่�น้ฐาน้คัวามสามารถใน้การแข้่งข้ัน้ด้าน้ AI ข้องอิน้โดน่้เซ่ิยให้
ก้าวหน้้า โดยให้เหตุผลัวา่ “โลักทุี่กวนั้น่้�อยู่ใน้ภูาวะสงคัรามแย่งช้ิงคัวามสามารถข้อง AI การแข้่งข้ัน้ท่ี่�จัะ
คัวบัคุัม AI เท่ี่ยบัได้กับัการ [แข่้งกัน้] ปัล่ัอยจัรวดออกสู่อวกาศใน้ช้่วงสงคัรามเย็น้”268 ด้วยเหตุน่้�  เข้าจ่ัง
สั�งให้หน่้วยงาน้การปัระเมิน้แลัะการใช้้เที่คัโน้โลัย่ (Agency for the Assessment and Application 
of Technology, BPPT) พื่ัฒน้าข่้ดคัวามสามารถด้าน้เที่คัโน้โลัย่ข้องปัระเที่ศอิน้โดน่้เซ่ิยต่อไปั ด้วยการ
ที่ำางาน้รว่มกัน้มากข้่�น้ระหวา่งช้าวอิน้โดน่้เซ่ิยพื่ลััดถิ�น้ มหาวทิี่ยาลััย แลัะบัรษัิที่ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ต่างๆ269 

อย่างไรก็ตาม เส้น้ที่าง AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมข้องอิน้โดน่้เซ่ิยม่คัวามท้ี่าที่ายเรง่ด่วน้หลัายปัระการ ได้แก่ คัวาม
กังวลัเก่�ยวกับัการถูกแย่งงาน้ การนั้บัรวมทุี่กคัน้ คัวามเสมอภูาคั การสอดส่องดูแลั แลัะการใช้้ปัระโยช้น์้
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ก�รถููกแย่่งง�น

ระบับัอัตโน้มัติ ที่ำาให้ AI สามารถเพื่ิ�มคัวามสามารถใน้การผลิัตข้องอิน้โดน่้เซ่ิยได้อย่างมาก แต่นั้�น้ก็อาจั
ที่ำาให้ลูักจ้ัางตกงาน้ได้ McKinsey คัาดการณ์วา่ตำาแหน่้งงาน้ 23 ล้ัาน้ตำาแหน่้งอาจัถูกแที่น้ท่ี่�ด้วยระบับั
อัตโน้มัติภูายใน้ปีั 2030 แต่เราสามารถน้ำางาน้อ่�น้มาแที่น้ท่ี่�
งาน้ท่ี่�หายไปัแลัะสามารถสรา้งตำาแหน่้งงาน้ใหม่ได้เช้่น้กัน้ 
ทัี่�งน่้�ข้่�น้อยู่กับัปััจัจััยหลัายปัระการ เช้่น้ คัวามต้องการแรงงาน้
ท่ี่�ย้ายไปัสู่ภูาคัอุตสาหกรรมหลัักๆ เช่้น้ การก่อสรา้ง การผลิัต 
แลัะการศ่กษา ตลัอดจัน้น้โยบัายข้องรฐับัาลัใน้การปัลูักฝั่ง
ทัี่กษะด้าน้เที่คัโน้โลัย่ สังคัม อารมณ์ แลัะคัวามรูค้ัวามเข้้าใจั270

การข้าดแคัลัน้ผู้ม่ทัี่กษะสูงปัรากฏิให้เห็น้อย่างช้ัดเจัน้มาตั�งแต่ปีั 2016 กระที่รวงการคัลัังแก้ไข้ปััญหา
ท่ี่�น่้ากังวลัด้าน้การข้าดแคัลัน้ที่รพัื่ยากรมนุ้ษย์ด้วยการสอน้ทัี่กษะใหม่ๆ ให้กับัแรงงาน้เพ่ื่�อให้พื่วกเข้าม่
โอกาสที่ำางาน้ใน้อุตสาหกรรมด้าน้เที่คัโน้โลัย่ข้ั �น้สูง271 ที่ว่ารฐับัาลัอิน้โดน่้เซ่ิยต้องการกลัยุที่ธี์ระยะยาว
ท่ี่�คัรอบัคัลุัมใน้การผลิัตแลัะคังไว้ซ่ิ�งบุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถสูง กองทุี่น้เพ่ื่�อเด็กแห่งสหปัระช้าช้าติ 
(ยูนิ้เซิฟิ) แห่งอิน้โดน่้เซ่ิยแน้ะน้ำาวา่ ก่อน้อ่�น้ ปัระเที่ศต้องจััดการกับัปััญหาการข้าดแคัลัน้หรอ่การเข้้าไม่ถ่ง
บัรกิารพื่ัฒน้าเด็กปัฐมวยั โดยเฉีพื่าะใน้พื่่�น้ท่ี่�ช้น้บัที่แลัะพ่ื่�น้ท่ี่�ห่างไกลั272

การศ่กษาข้องสถาบััน้ Lowy เผยวา่ รฐับัาลัอิน้โดน่้เซ่ิยจััดสรร “งบัปัระมาณด้าน้การศ่กษาตำ�า” แลัะล้ัม
เหลัวใน้การจััดการกับัปััญหา “การข้าดแคัลัน้ที่รพัื่ยากรมนุ้ษย์ โคัรงสรา้งแรงจูังใจัท่ี่�บัิดเบั่�ยว แลัะการ
จััดการท่ี่�ไม่ด่” อุปัสรรคัดังกล่ัาวเผยให้เห็น้คัวามท้ี่าที่ายข้องอิน้โดน่้เซ่ิยใน้การสรา้งคัวามเช้่�อมโยงด้าน้
การวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้ากับัสถาบััน้ระหวา่งปัระเที่ศใน้เร่�องใหม่ๆ อย่าง AI273 หากปััญหาเหล่ัาน่้�ไม่ได้รบััการ
แก้ไข้ อาจัเป็ัน้เร่�องยากท่ี่�อิน้โดน่้เซ่ิยจัะใช้้ปัระโยช้น์้จัากคัวามสามารถข้องกลุ่ัมเยาวช้น้ใน้การข้ับัเคัล่ั�อน้
น้วตักรรมแลัะเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องปัระเที่ศ

ก�รนับรวม่ทัุกคินและคิว�ม่เสิม่อัภ�คิ

เม่�อม่การเผยแพื่รยุ่ที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ บัรรดานั้กวชิ้าการแลัะกลุ่ัมภูาคัปัระช้าสังคัม
ออกมาเต่อน้ถ่งคัวามเรง่ด่วน้ท่ี่�ต้องจััดการกับัปััญหาการข้าดแคัลัน้ผู้ม่คัวามสามารถ โคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้ท่ี่�
ล้ัาหลััง แลัะคัวามเส่�ยงใน้เร่�องคัวามไม่เป็ัน้กลัางข้องอัลักอรท่ิี่ม (algorithmic bias) ข้องปัระเที่ศ ม่คัวาม
เห็น้พื่้องต้องกัน้วา่ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์เป็ัน้การพื่ัฒน้าใน้เช้ิงบัวก แต่อิน้โดน่้เซ่ิยต้อง
แก้ไข้ปััญหาพื่่�น้ฐาน้อย่างเช้่น้ การพัื่ฒน้าผู้ม่คัวามสามารถแลัะการเช่้�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ตทัี่�วทัี่�งหมู่เกาะ
ให้ได้ก่อน้ น้อกจัากน่้�  รฐับัาลัต้องที่ำาการปัฏิิรูปัการศ่กษาระดับัอุดมศ่กษาแลัะออกกฎระเบั่ยบัเพ่ื่�อป้ัองกัน้
คัวามเส่ยหายจัากคัวามผิดพื่ลัาดข้องอัลักอรท่ิี่มข้อง AI ท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้ด้วย ท่ี่�สำาคััญกวา่นั้�น้ ม่การเน้้น้ยำ�า
เร่�องคัวามย่ดมั�น้ใน้หลัักคัวามเป็ัน้ธีรรม คัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี ์แลัะคัวามโปัรง่ใส เพื่่�อรบััปัระกัน้การ
คุ้ัมคัรองสิที่ธีมินุ้ษยช้น้แลัะป้ัองกัน้การเกิดอคัติที่างเช้่�อช้าติ274

คัวามรว่มม่อระหวา่ง Tokopedia แลัะมหาวทิี่ยาลััยอิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้จุัดเริ�มต้น้ท่ี่�ด่ใน้การข้ยายหัวข้้อการ
อภิูปัรายเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับัแน้วที่าง AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมใน้บัรบิัที่ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย ภูายใต้การกำากับัดูแลัข้อง 
KORIKA อาจัม่การสำารวจัคัวามรว่มม่อข้องผู้ม่ส่วน้เก่�ยวข้้องจัากหลัายฝ่่ายซ่ิ�งท่ี่�ได้รบััแรงบััน้ดาลัใจัมา
จัากคัวามรว่มม่อด้าน้ข้้อมูลัแบับัพื่หุภูาค่ั ซ่ิ�งบัรษัิที่ด้าน้ AI จัะรว่มม่อกับัสถาบััน้วจัิัย มหาวทิี่ยาลััย แลัะ
กลุ่ัมปัระช้าสังคัม เพื่่�อจััดการกับัคัวามเส่�ยงแลัะอัน้ตรายท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้ข้อง AI275 บัที่เรย่น้แลัะข้้อมูลัเช้ิงล่ัก

ระบบอัตโนมัติ ที่ำาให้ AI สามารถึ
เพัิ�มควัามสามารถึในการผิลิตข้อง
อินโดันีเซึ่ยีได้ัอย่างมาก แต่นั�นก็อาจัที่ำาให้
ลูกจั้างตกงานได้ั
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ท่ี่�ได้จัากคัวามรว่มม่อเหล่ัาน่้�จัะสามารถน้ำามารวมกัน้เป็ัน้กรณ่ศ่กษาจัรงิท่ี่�ช้่วยเสรมิคัวามแข้็งแกรง่ให้กับั
พื่่�น้ฐาน้ใน้การกำาหน้ดแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ข้องอิน้โดน่้เซ่ิย เพิื่�มเติมจัากโคัรงการรเิริ�มท่ี่�
ม่อยู่แล้ัวท่ี่�ส่งเสรมิการคัวบัคุัมด้าน้การรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัแลัะการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั276

ก�รสิอัดสิ่อังดูแลและก�รใชีป้ระโย่ชีน์

คัวามจัำาเป็ัน้ใน้การย่ดมั�น้แลัะการปัลูักฝั่งคัวามเป็ัน้ธีรรม คัวามรับัผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์ แลัะคัวาม
โปัรง่ใสเริ�มม่คัวามเก่�ยวข้้องมากข้่�น้เร่�อยๆ ใน้ระบับัเศรษฐกิจัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยผู้ปัระกอบัอาช้่พื่อิสระ  
(gig economy) ท่ี่�กำาลัังเติบัโตข้องอิน้โดน่้เซ่ิย คัน้ข้ับัรถข้องบัรกิารเรย่กรถข้อง Gojek กล่ัาวว่า  
อัลักอรท่ิี่มข้องแอปั “บั่บัเค้ัน้แลัะใช้้ปัระโยช้น์้” จัากสภูาพื่การที่ำางาน้ข้องพื่วกเข้ามากข้่�น้เร่�อยๆ การแข้่งขั้น้
ท่ี่�ดุเด่อดแลัะสงคัรามราคัาท่ี่�ไม่ม่ใคัรยอมใคัรกับั Grab ที่ำาให้ Gojek ลัดโบันั้สข้องคัน้ขั้บัรถแลัะบัังคัับัให้
พื่วกเข้าที่ำางาน้เป็ัน้เวลัาน้าน้ข้่�น้เพ่ื่�อให้บัรรลุัเป้ัาหมายปัระจัำาวัน้ แต่ยังคังได้ค่ัาจ้ัางเท่ี่าเดิม ใน้ช้่วงการ
ระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ ม่ข้้อกล่ัาวหาวา่ม่การใช้้อัลักอรท่ิี่มข้อง Gojek เพ่ื่�อลังโที่ษแลัะลัดตำาแหน่้งข้องคัน้ข้ับั
รถท่ี่�ไม่ได้ที่ำางาน้ แม้วา่พื่วกเข้าจัะที่ำางาน้ไม่ได้เน่้�องจัากติดเช้่�อโคัวดิ-19 ก็ตาม ด้วยเหตุน่้�  คัน้ข้ับัรถจ่ังเรย่ก
รอ้งให้ม่การแก้ไข้น้โยบัายข้องแพื่ลัตฟิอรม์ แม้วา่จัะม่การเคัล่ั�อน้ไหวใน้หมู่คัน้ขั้บัรถเพิื่�มมากข้่�น้เพ่ื่�อท่ี่�จัะ
จััดการกับัเร่�องน่้�  แต่การเรย่กรวมตัวก็ถูกขั้ดข้วางด้วยการกำาหน้ดค่ัาอัลักอรท่ิี่มให้ส่งคัน้ข้ับัรถไปัยังสถาน้ท่ี่�
ต่างๆ เพื่่�อข้ัดข้วางคัวามสามัคัค่ัแลัะคัวามสนิ้ที่สน้มข้องพื่วกเข้า

เพ่ื่�อหล่ักเล่ั�ยงอัลักอรท่ิี่มท่ี่�ซัิบัซ้ิอน้ข้อง Gojek คัน้ข้ับัรถเหล่ัานั้�น้จ่ังใช้้กลัยุที่ธีต่์างๆ เช้่น้ ใช้้บััญช้่ผ่ ซ่ิ�งเป็ัน้
บััญช้่จัรงิท่ี่�ถูกแฮ็ก หรอ่การหลัอกตำาแหน่้งบัน้พ่ื่�น้โลัก (GPS) ข้องโที่รศัพื่ท์ี่ เป็ัน้ต้น้ เพ่ื่�อย่น้ยัน้คัวามเป็ัน้ 
กลุ่ัมเป็ัน้ก้อน้แลัะอิสระใน้การดำาเนิ้น้งาน้ข้องตน้ ซ่ิ�งน้ำาไปัสู่สงคัรามแอปั เม่�อผู้พื่ัฒน้าใส่องค์ัปัระกอบัต่างๆ 
เข้้าไปัใน้แอปัเพื่่�อหลับัหล่ักระบับัตรวจัจัับัข้อง Gojek เพื่่�อตอบัโต้การต่อต้าน้เหล่ัาน่้�  Gojek จ่ังพื่ัฒน้า
เคัร่�องม่อติดตามท่ี่�แม่น้ยำายิ�งข้่�น้เพื่่�อระบุัตำาแหน่้งข้องคัน้ขั้บัรถแลัะใช้้กฎการระงบัับััญช้่ท่ี่�เข้้มงวด อย่างไร
ก็ตาม เม่�อเวลัาผ่าน้ไปั เคัรอ่ข้่ายคัน้ข้ับัรถยังคังข้ยายใหญ่ข้่�น้เร่�อยๆ

ตั�งแต่ปีั 2016 คัน้ข้ับัรถข้อง Gojek ที่ำาการปัระท้ี่วงเป็ัน้คัรั�งคัราวภูายใต้ช้่�อ Gojek Solidarity เพื่่�อต่อ
ต้าน้น้โยบัายท่ี่�ไม่เป็ัน้ธีรรม277 การปัระท้ี่วงเหล่ัาน่้�บั่บับัังคัับัให้ Gojek ต้องที่ยอยแก้ไข้น้โยบัายข้องตน้เพื่่�อ
ปัรบััปัรุงสภูาพื่การที่ำางาน้ข้องคัน้ข้ับัรถ278 แต่ยังคังม่คัวามจัำาเป็ัน้ต้องผลัักดัน้ให้ม่การเปัล่ั�ยน้แปัลังกฎ
ระเบั่ยบัเพื่ิ�มเติมใน้อิน้โดน่้เซ่ิยเพื่่�อให้ตระหนั้กถ่งระบับัเศรษฐกิจัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยผู้ปัระกอบัอาช้่พื่อิสระ 
(gig economy) แลัะบัังคัับัใช้้มาตรฐาน้ข้ั�น้ตำ�าใน้การปัฏิิบััติต่อคัน้ข้ับัรถใน้บัรกิารเรย่กรถ

กรณ่พื่ิเศษน่้�แสดงให้เห็น้ถ่งคัวามเส่�ยงข้องผลัเส่ยจัากการเอารดัเอาเปัรย่บัแรงงาน้มากเกิน้ไปัโดยใช้ ้
อัลักอรท่ิี่ม น้อกจัากน่้�  ข้้อกล่ัาวหาเร่�อง “การล่ัาอาณานิ้คัมด้วยการคัวบัคุัมข้้อมูลั” ใน้ปัระเที่ศอ่�น้ๆ ท่ี่�บัรษัิที่
ด้าน้เที่คัโน้โลัย่เก็บัรวบัรวมข้้อมูลัผู้ใช้้แลัะใช้้อัลักอรท่ิี่มเพ่ื่�อคัวบัคุัมผู้ใช้้ใน้ฐาน้ะหนู้ที่ดลัอง ได้ให้บัที่เรย่น้
เต่อน้ใจัแก่อิน้โดน่้เซ่ิยเก่�ยวกับัอัน้ตรายข้องการสอดส่องดูแลัแลัะการปัฏิิบััติต่อลูักจ้ัางใน้ที่างท่ี่�ผิดใน้ระบับั
นิ้เวศท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั279 เร่�องน่้�ยังเผยให้เห็น้ถ่งช้่องโหว่ที่างสถาบััน้หรอ่คัวามล้ัมเหลัวข้องรฐับัาลั
อิน้โดน่้เซ่ิยใน้การกำาหน้ดกรอบัน้โยบัายด้าน้การคัวบัคุัมตลัาดท่ี่�เหมาะสมกับัเศรษฐกิจัแพื่ลัตฟิอรม์อ่ก
ด้วย ซ่ิ�งจัะบ่ัอน้ที่ำาลัายกฎแลัะข้้อบัังคัับัอย่างเป็ัน้ที่างการข้องรฐับัาลัภูายใต้ข้้ออ้างวา่ที่ำาไปัเพ่ื่�อการเติบัโต
ที่างเศรษฐกิจั280 
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4. สรุป
เม่�อพิื่จัารณาถ่งบัที่บัาที่คัวามเป็ัน้ผู้น้ำาใน้ระดับัภููมิภูาคั อิน้โดน่้เซ่ิยสามารถส่งเสรมิการเจัรจัาแลัะการ
ปัระสาน้งาน้ท่ี่�ด่ยิ�งข่้�น้ทัี่�งภูายใน้แลัะกับักลุ่ัมปัระเที่ศเพ่ื่�อน้บ้ัาน้ใน้บัรบิัที่ข้อง AI เก่�ยวกับัการวางแผน้งาน้
แลัะการกำาหน้ดกฎ การท่ี่�อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้ปัระธีาน้การปัระชุ้ม G20 ใน้ปีัน่้�เป็ัน้เวท่ี่ท่ี่�แสดงให้เห็น้วา่ปัระเที่ศ
กำาลัังพื่ัฒน้าจัะแก้ไข้ปััญหาเช้ิงโคัรงสรา้งใน้ด้าน้วทิี่ยาศาสตร ์ เที่คัโน้โลัย่ แลัะน้วตักรรม โดยรว่มม่อกับั
หน่้วยงาน้ท่ี่�เช้่�อถ่อได้ใน้เศรษฐกิจัท่ี่�พื่ัฒน้าแล้ัวได้อย่างไร น้อกจัากน่้�  อิน้โดน่้เซ่ิยยังอาจัหาวธิีแ่ที่รกแซิงท่ี่�
ได้ผลัเพื่่�อป้ัองกัน้หรอ่ลัดคัวามเส่�ยงจัากการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัท่ี่�อาจัน้ำาไปัสู่จุัดอ่อน้ข้อง
สถาบััน้ท่ี่�รา้ยแรงยิ�งข้่�น้ด้วย

น้อกจัากปัระเด็น้สำาคััญด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้อง G20 สามปัระการ ซ่ิ�งได้แก่ การฟ้ิ� น้ตัวหลัังวกิฤตโคัวดิ-19 ทัี่กษะ
คัวามเข้้าใจัใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั แลัะการไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ อิน้โดน่้เซ่ิยคัวรจุัดปัระเด็น้ให้เกิด
การอภิูปัรายเก่�ยวกับัการคัวบัคุัมปัระโยช้น์้ข้อง AI ท่ี่�น้อกเหน่้อไปัจัากการเติบัโตที่างเศรษฐกิจัด้วย คัวร
ม่การเสรมิศักยภูาพื่อัน้ไรข้้่ดจัำากัดข้องโซิลูัช้ัน้ท่ี่�ใช้้ AI เพื่่�อบัรรลุัเป้ัาหมายการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้แห่งองค์ัการ
สหปัระช้าช้าติ ซ่ิ�งอาจัที่ำาให้เกิดผลักระที่บัเช้ิงบัวกท่ี่�คัรอบัคัลุัมไปัถ่งปัระเที่ศท่ี่�ไม่ได้อยู่ใน้ G20 เส่ยด้วยซิำ�า281 

หากที่ำาเช้่น้นั้�น้ อิน้โดน่้เซ่ิยจัะปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้ใน้เช้ิงบัวก โดยอาศัยแรงจูังใจัด้าน้
น้โยบัายท่ี่�ด่เพื่่�อใช้้ AI ต่อไปั ซ่ิ�งจัะกระตุ้น้ให้เกิดการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างแท้ี่จัรงิทัี่�ง
ภูายใน้แลัะภูายน้อกภููมิภูาคัเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้
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มาเลเซี่ย
1. ประวัติความเป็นื้มา
การตระหน้ักรู้ข้องมาเลัเซิ่ยถ่งคัวามจัำาเปั็น้ข้องแน้วที่างด้าน้จัริยธีรรมสำาหรับัปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) น้ั้น้
รวมอยู่ใน้แผน้งาน้ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติ (AI-Rmap) ข้องปัระเที่ศ AI-Rmap ที่่่ร่างข้่้น้ใน้ช้่วงเด่อน้
ธีัน้วาคัม 2020 ถ่งม่น้าคัม 2021 ระบัุว่าการจััดที่ำาหลัักจัริยธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์เปั็น้หน้่่งใน้ส่่ข้อง
โคัรงการริเริ่มเช้ิงกลัยุที่ธี์ที่่่จัะม่ส่วน้ช้่วยใน้กรอบัการกำากับัดูแลั AI ที่่่กว้างข้่้น้

การพื่ัฒน้าหลัักจัริยธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์น้ั้น้น้่าจัะเกิดข้่้น้ใน้ช้่วงส่่ปั่ (2021–2025) โดยม่มาตรฐาน้เปัร่ยบั
เที่่ยบัเช้ิงก้าวหน้้าแลัะดัช้น้่้ช้่้วัดคัวามสำาเร็จั (KPI) ที่่่วัดได้ตลัอดที่ั้งกระบัวน้การ

ท่ี่�มา: Aini Suzana Arifin, “ยุที่ธีศาสตร ์1: การกำาหน้ดการกำากับัดูแลัปััญญาปัระดิษฐ์,” แผน้งาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) ข้อง
มาเลัเซ่ิย, ศาลัากลัางแผน้งาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติ, 15 ม่น้าคัม 2021, https://airmap.my/st1

การจัดท้ำาห็ลักจริยธรรมูข้อง AI 

ช้ว่งท่� 1 (2021–2022) ช้ว่งท่� 2 (2023–2024)

กี่ารเฝ้้าติดิตามและกี่าร
วเิคราะห์โครงกี่ารรเิริ�มและ
ผู้ลกี่ระทบดิ�านื้จิรยิธรรม

   กิจักรรมเปรย่บเท่์ยบสมรรถินะเพื�อพฒันาหลัก
จัรยิธรรม

   การเฝ้่าสงัเกตหลักจัรยิธรรมท่์�ได�รบัความนิยม
ในองค์ระหวา่งประเท์ศและประเท์ศสำาคัญๆ

   การรา่งหลักจัรยิธรรมและแนวท์างสำาหรบั
ปัญญาประดิษฐ์

   การกำาหนดมาตรฐานด�านจัรยิธรรมปัญญา
ประดิษฐใ์ห�สอดคล�องกับมาตรฐานระดับโลกท่์�
เปล่�ยนไป

   การจัดัตั�งศ้นยจ์ัรยิธรรมข�อม้ล (Center for 
Data Ethics)

   การจัดัการอภิิปรายระดับชาติเรื�อง 
จัรยิธรรมปัญญาประดิษฐ์

   การสรุปหลักจัรยิธรรมและแนวท์าง 
สำาหรบัปัญญาประดิษฐ์

   การเผู้ยแพรห่ลักจัรยิธรรมและแนวท์างสำาหรบั
ปัญญาประดิษฐ ์
แก่ผู้้�มส่ว่นได�สว่นเสย่ท์กุคน

ดัิช้น่ื้ช้่�วดัิความสำาเรจ็ิ

1 จัำานวนการเปรย่บเท่์ยบสมรรถินะท่์�ท์ำา

2 จัำานวนการศ่กษาท่์�ท์ำา

3 การจัดัเตรย่มหลักจัรยิธรรม/แนวท์างสำาหรบัปัญญาประดิษฐ์

4 จัำาน้วน้มาตรฐาน้ด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ท่่ี่กำาหน้ดกรอบั

5 การสรา้งศูน้ย์จัรยิธีรรมข้้อมูลั
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ตรรกะโดยนั้ยข้อง AI-Rmap สำาหรบัักรอบัการกำากับัดูแลั AI ท่ี่�กวา้งข้่�น้ข้องมาเลัเซ่ิย ค่ัอ AI จัะอยู่ใน้ทุี่ก
ภูาคัส่วน้ข้องขั้�น้ตอน้การพื่ัฒน้าข้องปัระเที่ศ AI-Rmap ตอบัสน้องคัวามต้องการให้ม่ “การกำากับัดูแลั
เที่คัโน้โลัย่ AI อย่างต่อเน่้�อง” ท่ี่�จัะแที่รกซ่ิมอยู่ใน้ทุี่กแงมุ่มข้องกิจักรรมแลัะคัวามสามารถใน้การที่ำางาน้
ข้องมนุ้ษย์ผ่าน้ที่างอิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง การปัฏิิวัติอุตสาหกรรมคัรั�งท่ี่�ส่� การวิเคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ 
แลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยแลัะการสอดส่องดูแลั ดังนั้�น้จ่ังจัำาเป็ัน้ต้องม่การกำากับัดูแลั AI เพ่ื่�อกำาหน้ด 
“ตัวแปัรแลัะหน่้วยงาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ใน้การให้บัรกิารสาธีาณะ ตลัอดจัน้บัที่บัาที่ การดำาเนิ้น้การ 
แลัะกฎระเบั่ยบัท่ี่�เหมาะสมข้องตัวแปัรแลัะหน่้วยงาน้ดังกล่ัาวทัี่�วทัี่�งสภูาพื่แวดล้ัอม แหล่ังข้้อมูลัดิจิัทัี่ลั
ข้องชุ้มช้น้ สังคัม แลัะเที่คัโน้โลัย่” เป็ัน้เร่�องท่ี่�ค่ัอน้ข้้างสับัสน้ท่ี่� AI-Rmap ระบุัวา่การกำากับัดูแลัจัรยิธีรรม
ปััญญาปัระดิษฐ์ปัระกอบัด้วย “ปัระเด็น้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ตัวเคัล่ั�อน้ย้าย โคัรงสรา้ง แลัะคัวามสามารถ
ใน้การปัฏิิบััติจัรงิได้” ข้อง AI ใน้ “สังคัมแบับัเกล่ัยวส่�เท่ี่า” ท่ี่�ตั�งอยู่บัน้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องหลัักส่�ปัระการ ได้แก่ 
มนุ้ษย์เป็ัน้ผู้เล่ัอกใช้้เที่คัโน้โลัย่ คัวามสามารถใน้การอธีบิัายผลัลััพื่ธีจ์ัากระบับัคัอมพิื่วเตอรใ์ห้มนุ้ษย์เข้้าใจั
ได้ คัวามโปัรง่ใส แลัะจัรยิธีรรม282 แม้คัำาหลัังๆ มักจัะถูกใช้้ใน้แน้วที่างสำาหรบัั AI ทัี่�วโลัก แต่น่้าเส่ยดายท่ี่�
ไม่ม่การช้่�แจังปัระกอบัใน้ AI-Rmap วา่จัะแปัลัคัวามหมายข้องคัำาเหล่ัานั้�น้ใน้บัรบิัที่ข้องมาเลัเซ่ิยได้อย่างไร

AI-Rmap เป็ัน้ส่วน้ข้ยายข้องกรอบัการที่ำางาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติ (National AI Frame-
work, NAIF) ข้ององค์ัการเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแห่งมาเลัเซ่ิย (Malaysia Digital Economy Corporation, 
MDEC) ท่ี่�ยังไม่ได้เผยแพื่ร ่ซ่ิ�งกล่ัาวกัน้วา่ม่การกำาหน้ดคัวามคิัดรเิริ�ม 20 ปัระการภูายใน้หกโคัรงสรา้งหลััก
แลัะห้าเป้ัาหมายท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัเศรษฐกิจั รฐับัาลั แลัะอุตสาหกรรม ตลัอดจัน้ปัระช้าช้น้แลัะสังคัม น้อกจัาก 
NAIF แล้ัว AI-Rmap ยังคัำาน่้งถ่งเอกสารท่ี่�เก่�ยวข้้องกับั AI อ่กเจ็ัดฉีบัับั รวมถ่งน้โยบัายระดับัช้าติท่ี่�กล่ัาว
ถ่งการพัื่ฒน้าแลัะการใช้้ AI ด้วย น้โยบัายเหล่ัาน่้�  ได้แก่ วสัิยทัี่ศน์้คัวามเจัรญิรว่ม (Shared Prosperity 
Vision, SVP) 2030 (ใช้้แที่น้วสัิยทัี่ศน์้ 2020 ก่อน้หน้้า) น้โยบัายวทิี่ยาศาสตร ์เที่คัโน้โลัย่ แลัะน้วตักรรม
แห่งช้าติ (NSTIP) 2021–2030 แลัะกรอบัการที่ำางาน้ MySTIE แบับั 10–10 ข้องกระที่รวงวทิี่ยาศาสตร ์
เที่คัโน้โลัย่ แลัะน้วัตกรรม (MOSTI) Industry4WRD หรอ่น้โยบัายระดับัช้าติว่าด้วยอุตสาหกรรม  
4.0 ข้องกระที่รวงการค้ัาระหว่างปัระเที่ศแลัะอุตสาหกรรม (MITI) การบัรรยายเชิ้งคัาดการณ์ว่าด้วย
การจิัน้ตน้าการถ่งมาเลัเซ่ิยใน้ปีั 2050 (Envisioning Malaysia 2050 Foresight Narrative) ข้อง
สถาบััน้วทิี่ยาศาสตรม์าเลัเซ่ิย (Academy of Sciences Malaysia) แผน้ปัฏิิบััติการด้าน้เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั
ข้องมาเลัเซ่ิย (Malaysia Digital Economy Blueprint) แลัะแผน้ปัฏิิบััติการด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ข้อง
มาเลัเซ่ิย (Malaysia AI Blueprint) 2019

เป็ัน้ท่ี่�น่้าสังเกตว่าเอกสารเหล่ัาน่้� ส่วน้ใหญ่อย่างน้้อยก็อ้างอิงถ่งหรอ่อภิูปัรายถ่งจัริยธีรรมท่ี่�เก่�ยวข้้อง
กับั AI โดยเฉีพื่าะ หรอ่จัรยิธีรรมโดยทัี่�วไปัท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัเที่คัโน้โลัย่ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง แผน้ปัฏิิบััติการ 
Blueprint ตามท่ี่�อธีิบัายไว้ใน้หัวข้้อข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิย ระบุัว่าจัรยิธีรรมใน้การใช้้ข้้อมูลัแลัะเคัร่�องม่อ
ดิจิัทัี่ลัเป็ัน้หน่้�งใน้สามหลัักการ

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
ปัระเด็น้ท่ี่�พื่บัเห็น้ได้ทัี่�วไปัใน้น้โยบัายด้าน้เที่คัโน้โลัย่จัำาน้วน้มากข้องมาเลัเซ่ิย ค่ัอ การให้คัวามสำาคััญกับั
การพื่ัฒน้าเศรษฐกิจัข้องปัระเที่ศ แลัะการปัรบััปัรุงการให้บัรกิารสาธีารณะให้ทัี่น้สมัยเพ่ื่�ออำาน้วยคัวาม
สะดวกให้กับัการพื่ัฒน้าเศรษฐกิจั ตามหลัักการแล้ัว NSTIP เองระบุัวา่หลัักเหตุผลัข้องตัวน้โยบัายค่ัอ เพ่ื่�อ
เสรมิพื่ลัังข้องวทิี่ยาศาสตร ์เที่คัโน้โลัย่ แลัะน้วตักรรม “ใน้การพัื่ฒน้าแลัะการเติบัโตข้องเศรษฐกิจัท่ี่�พื่่�งพื่า
น้วตักรรม” ด้วยเหตุน่้�  NSTIP จ่ังน้ำาคัำาวา่ “STIE” ซ่ิ�งย่อมาจัาก Science (วทิี่ยาศาสตร)์ Technology 
(เที่คัโน้โลัย่) Innovation (น้วตักรรม) แลัะ Economy (เศรษฐกิจั) มาใช้้ทัี่�วทัี่�งเอกสาร “เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้
การเติบัโตที่างเศรษฐกิจั” แลัะเพื่่�อเป็ัน้ “ปัระเที่ศไฮเที่คั”283
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อย่างไรก็ตาม ม่การยอมรบััท่ี่�สะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้น้โยบัายต่างๆ เหล่ัาน่้�ว่า การเป็ัน้ปัระเที่ศไฮเที่คัแลัะการ
ปัรบััปัรุงคุัณภูาพื่ช้่วติด้วยการใช้้ AI แลัะการวเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ จัะต้องตั�งอยู่บัน้หลัักการข้องการ
นั้บัรวมทุี่กคัน้ คัวามยุติธีรรมที่างเศรษฐกิจั คัวามเสมอภูาคัที่างสังคัม แลัะคัวามยั�งย่น้

น้โยบัายการปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั �งท่ี่�ส่�แห่งช้าติ (National Fourth Industrial Revolution, 4IR) ข้อง
มาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งกล่ัาวถ่งคัวามก้าวหน้้าที่างดิจิัทัี่ลั กายภูาพื่ แลัะช้่วภูาพื่ รวมถ่งการทัี่บัซ้ิอน้ระหวา่งปัระเด็น้
เหล่ัาน่้�  ม่เป้ัาหมายเพื่่�ออำาน้วยคัวามสะดวกใน้การปัฏิิรูปัเศรษฐกิจัแลัะสังคัมโดย “การใช้้เที่คัโน้โลัย่ 4IR 
อย่างม่จัรยิธีรรม” เที่คัโน้โลัย่เหล่ัาน่้�รวมถ่งปััญญาปัระดิษฐ์แลัะข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ใน้โดเมน้ดิจิัทัี่ลั ยาน้ยน้ต์
ไรค้ัน้ข้ับั แลัะการพื่ิมพื่์ 3 มิติใน้ระบับักายภูาพื่ แลัะการพื่ิมพ์ื่ช้่วภูาพื่แลัะพื่ัน้ธุีศาสตรใ์น้ระบับัช้่ววทิี่ยา284

เอกสาร Envisioning Malaysia 2050 ยอมรบััว่าคัวามยั�งย่น้ “ยังต้องข้ยายไปัสู่แน้วคิัดเร่�องคัวาม
สามัคัค่ัแลัะคัวามเจัรญิรุง่เรอ่งด้วยการจััดการที่รพัื่ยากรอย่างช้าญฉีลัาดแลัะการใช้้ปัระโยช้น์้จัากโอกาสท่ี่�
เกิดจัากคัวามรูข้้องผู้คัน้”

ใน้ระดับัรฐับัาลั การเริ�มดำาเนิ้น้งาน้ข้องปูัตราจัายา (เม่องหลัวงท่ี่�เป็ัน้ศูน้ย์กลัางการปักคัรองข้องปัระเที่ศ) 
ใน้การวิเคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ใน้ฐาน้ะรากฐาน้สำาหรบััแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI เริ�มมาตั�งแต่กว่าที่ศวรรษท่ี่�
ผ่าน้มาแล้ัว โดยม่โคัรงการต่างๆ เช้่น้ คัลัังข้้อมูลัด้าน้สุข้ภูาพื่ข้องมาเลัเซ่ิย (MyHDW) ข้องกระที่รวง
สาธีารณสุข้ (MOH) ใน้ปีั 2010 เป็ัน้ต้น้ MyHDW ใช้้การวิเคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ ปััญญาปัระดิษฐ์ 
แลัะระบับัข้้อมูลัที่างภููมิศาสตร ์ (GIS) ใน้การปัระมวลัผลัข้้อมูลัท่ี่�ม่โคัรงสรา้งแลัะไม่ม่โคัรงสรา้งปัรมิาณ
มหาศาลั เพื่่�อจััดการ ต่พื่ิมพื่์ แลัะเผยแพื่รข่้้อมูลัด้าน้สุข้ภูาพื่ แลัะเพื่่�อพื่ัฒน้ามาตรฐาน้สารสน้เที่ศด้าน้
สุข้ภูาพื่ กว่า 90% ข้องเที่คัโน้โลัย่ได้รบััการคิัดค้ัน้ข้่�น้ภูายใน้ปัระเที่ศ แลัะสรา้งโดยสถาบััน้ระบับัไมโคัร
อิเล็ักที่รอนิ้กส์แห่งมาเลัเซ่ิย (Malaysian Institute of Microelectronic Systems, MIMOS) ซ่ิ�งเป็ัน้
หน่้วยงาน้ด้าน้การวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้าปัระยุกต์แห่งช้าติใน้สังกัดกระที่รวงวทิี่ยาศาสตร ์ เที่คัโน้โลัย่ แลัะ
น้วตักรรม (MOSTI)285

เพื่่�อรักษาคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัท่ี่�เก็บัรวบัรวม จััดเก็บั แลัะวิเคัราะห์ด้วย 
MyHDW สถาบััน้ระบับัไมโคัรอิเล็ักที่รอนิ้กส์แห่งมาเลัเซ่ิย (MIMOS) รบััรองว่าระบับัจัะปัฏิิบััติตาม
ข้้อบัังคัับัท่ี่�เก่�ยวข้้องทัี่�งหมดภูายใต้พื่ระราช้บััญญัติคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั (PDPA) 2010 ข้อง

มาเลัเ ซ่ิย  น้อกจัากน่้� ยั ง ม่การ จััดที่ำาข้้ อ มูลัแฝ่งหร่อ 
pseudonymization (การใช้้น้ามแฝ่งแที่น้ข้้อมูลัท่ี่�ระบุัตัว
บุัคัคัลัได้อย่างช้ัดเจัน้ เช้่น้ ช้่�อ) เพื่่�อปักปิัดข้้อมูลัผู้ป่ัวย แลัะ
การใช้้การย่น้ยัน้ตัวตน้ผู้ใช้้แบับัหลัายปััจัจััยตามแน้วที่าง
ข้องหน่้วยงาน้เพ่ื่�อการปัรบััปัรุงคัวามทัี่น้สมัยข้องการบัรหิาร
แลัะการวางแผน้การจััดการข้องมาเลัเซ่ิย (Malaysian 
Administrative Modernization and Management 
Planning Unit, MAMPU) น้อกจัากน่้�  คัณะกรรมการ
กำากับัดูแลัข้้อมูลัแลัะสารสน้เที่ศ (Data and Information 
Governance Committee) ยังจััดการคัวามเป็ัน้เจ้ัาข้อง
ข้้อมูลั การใช้้ข้้อมูลั แลัะคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลัด้วย286

เพื่่�อให้แน่้ใจัจ่ังต้องม่มาตรการเช้ิงก้าวหน้้า โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง เที่คัโน้โลัย่เพื่ิ�มคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว เช้่น้ การ
จััดที่ำาข้้อมูลัแฝ่ง (pseudonymization) แลัะการจััดที่ำาข้้อมูลันิ้รน้าม (anonymization) ที่ำาให้เกิดคัวาม
สมดุลัระหวา่งการรกัษาคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องแต่ลัะบุัคัคัลัแลัะการเพิื่�มปัระสิที่ธีิภูาพื่การที่ำางาน้ข้องระบับั
ข้้อมูลั287 วธิีก่ารเหล่ัาน่้�สอดคัล้ัองกับัมาตรฐาน้สากลัอย่าง ISO 25237:2017 วา่ด้วยคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะ
การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัสุข้ภูาพื่ส่วน้บุัคัคัลั288

เที่คโนโลยีเพัิ่มควัามเป็ันส่วันตัวั 
อย่างเชี่น การจััดัที่ำาข้้อมูลแฝง 

(pseudonymization) และการจััดัที่ำา
ข้้อมูลนิรนาม (anonymization) ที่ำาให้
เกิดัควัามสมดัุลระหวั่างการรกัษาควัาม

เป็ันส่วันตัวัข้องแต่ละบุคคลและการเพัิ่ม
ปัระสิที่ธิภาพัการที่ำางานข้องระบบข้้อมูล
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อย่างไรก็ตาม ดังท่ี่�กล่ัาวไวใ้น้หัวข้้อข้้อมูลัข้องมาเลัเซ่ิย ยังไม่ม่การบัังคัับัใช้้ PDPA กับัรฐับัาลั ซ่ิ�งเป็ัน้การ
ลัะเวน้้เป็ัน้พื่ิเศษเน่้�องจัากม่ MOH, MIMOS แลัะโรงพื่ยาบัาลัข้องรฐัเข้้ามาเก่�ยวข้้อง น้อกจัากน่้�ยังม่คัวาม
ไม่ช้ัดเจัน้วา่บัรษัิที่ยาหรอ่บัรษัิที่ปัระกัน้ม่สิที่ธีิ�เข้้าถ่งฐาน้ข้้อมูลัหรอ่ไม่ ม่ค่ัาธีรรมเน่้ยมใน้การเข้้าถ่งหรอ่ไม่ 
หรอ่ข้้อมูลัท่ี่�เข้้าถ่งจัะถูกน้ำาไปัใช้้เพื่่�อวตัถุปัระสงค์ัอ่�น้น้อกเหน่้อจัากการวจัิัยหรอ่ไม่289

ไม่ก่�ปีัหลัังจัากการเปิัดตัวข้อง MyHDW รฐับัาลัก็ปัระกาศเปิัดตัวโคัรงการน้ำารอ่งด้าน้การวเิคัราะห์ข้้อมูลั
ข้น้าดใหญ่ข้องภูาคัรฐั (Public Sector Big Data Analytics Pilot Project) ท่ี่�คัรอบัคัลุัมกว้างข้่�น้ 
โคัรงการรเิริ�มน่้�ปัระกาศเปิัดตัวใน้ปีั 2013 เริ�มดำาเนิ้น้งาน้ใน้ปีั 2015 แลัะเป็ัน้คัวามรว่มม่อข้องสามหน่้วย
งาน้ ได้แก่ กระที่รวงการส่�อสารแลัะมัลัติม่เด่ย MAMPU แลัะ MDEC โดยจัะน้ำาไปัใช้้ใน้การวเิคัราะห์คัวาม
รูส่้ก การตรวจัสอบัราคัา การสาธีารณสุข้ แลัะการป้ัองกัน้อาช้ญากรรม290

การเปิัดตัววสัิยทัี่ศน์้คัวามเจัรญิรว่ม (SVP) 2030 ที่ำาให้โคัรงการรเิริ�มด้าน้ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ข้องมาเลัเซ่ิย
ยิ�งม่คัวามที่ะเยอที่ะยาน้มากข่้�น้ ศูน้ย์วเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่แห่งช้าติ (National Big Data Analytic 
Center, NBDAC) ท่ี่�วางแผน้วา่จัะสรา้ง จัะที่ำาให้การตัดสิน้ใจัข้องภูาคัรฐัอยู่บัน้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องการวเิคัราะห์
ข้้อมูลั ซ่ิ�งสอดคัล้ัองกับัรฐับัาลัดิจิัทัี่ลัแลัะกลัยุที่ธี์การปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั �งท่ี่� 4 (4IR) ข้องมาเลัเซ่ิย291 
NBDAC จัะม่โคัรงการต่างๆ เช้่น้ โคัรงการข้องสำานั้กงาน้สถิติข้องมาเลัเซ่ิยเก่�ยวกับัการปัระมาณข้น้าด
ท่ี่�ดิน้แลัะปัระสิที่ธีภิูาพื่การผลิัตข้องสวน้ยางพื่าราด้วยภูาพื่ถ่ายดาวเท่ี่ยม การเรย่น้รูด้้วยตน้เองข้องระบับั
คัอมพิื่วเตอร ์ แลัะข้้อมูลัตำาแหน่้งข้องโที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อ น้อกจัากน่้�  ยังม่การเน้้น้ให้เห็น้ถ่งคุัณปัระโยช้น์้ข้อง 
NBDAC ใน้ช้่วงการแพื่รร่ะบัาดข้องโคัวดิ-19 วา่น่้าจัะช้่วยให้เห็น้ภูาพื่การเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้ข้อง
แรงงาน้แลัะสัดส่วน้ท่ี่�แท้ี่จัรงิข้องภูาคัการที่ำางาน้น้อกระบับั เม่�อมาเลัเซ่ิยจััดการกับัปััญหาท่ี่�เกิดจัากคัำาสั�ง
คัวบัคุัมการเดิน้ที่างข้องปัระช้าช้น้ใน้ระลัอกต่างๆ 

เอกสาร AI-Rmap รา่งโคัรงการ AI ระดับัช้าติห้าโคัรงการใน้ด้าน้การดูแลัสุข้ภูาพื่ การเกษตร การศ่กษา 
การคัมน้าคัมใน้เม่องอัจัฉีรยิะ แลัะการให้บัรกิารสาธีารณะ เน่้� องจัากการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ โคัรงการ
ด้าน้การดูแลัสุข้ภูาพื่จัะต้องพ่ื่�งพื่าการเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพิื่วเตอรด้์วยตน้เอง (machine learning) 
แลัะการเรย่น้รูแ้บับัเสรมิกำาลัังข้องระบับัคัอมพื่ิวเตอรด้์วยตน้เอง (deep reinforcement learning) เพ่ื่�อ
สรา้งระบับัแจักจ่ัายแลัะจััดการวคััซ่ิน้อัตโน้มัติ292 โคัรงการด้าน้การเกษตรใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ท่ี่�คัล้ัายคัล่ัง
กัน้ใน้การสรา้งภูาพื่ระบับัการจััดการห่วงโซ่ิอุปัที่าน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI สำาหรบััอุตสาหกรรมน้ำ�ามัน้ปัาล์ัมท่ี่�
สำาคััญข้องมาเลัเซ่ิย293

โคัรงการการศ่กษาจัะใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI เช้่น้ การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพิื่วเตอรด้์วยตน้เอง โคัรงข่้าย
ปัระสาที่เท่ี่ยม แลัะการปัระมวลัผลัภูาษาธีรรมช้าติ เพ่ื่�อพัื่ฒน้าระบับัการเรย่น้รูเ้ฉีพื่าะบุัคัคัลัท่ี่�ม่การ
ปัระเมิน้ผลัอัตโน้มัติ ซ่ิ�งจัะม่การน้ำาไปัใช้้ใน้วงกวา้ง คัวามหวงัข้องโคัรงการน่้�ค่ัอ การจัับัคู่ัคัวามต้องการข้อง
อุตสาหกรรมกับับััณฑิตแลัะผู้หางาน้ที่ำาท่ี่�เหมาะสมเพ่ื่�อให้ม่ “แรงงาน้ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยอน้าคัต”294

สำาหรบััการคัมน้าคัมใน้เม่องอัจัฉีรยิะ การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพิื่วเตอรด้์วยตน้เอง ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ การ
ปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่ อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT) แลัะบัล็ัอกเช้น้จัะข้ับัเคัล่ั�อน้กระบัวน้การบัำารุงรกัษา การ
ซ่ิอมแซิม แลัะการดำาเนิ้น้งาน้แบับัอัตโน้มัติ เพื่่�อให้บัรกิารข้น้ส่งสาธีารณะท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิผลัแลัะเช้่�อถ่อได้
มากข้่�น้295 

ใน้การให้บัรกิารสาธีารณะ ระบับัอัตโน้มัติอัจัฉีรยิะข้องแช้ที่บัอที่ (หุ่น้ยน้ต์สน้ที่น้า) จัะปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่
ข้องกระบัวน้การแลัะการให้บัรกิารสาธีารณะทัี่�งใน้ระดับัรฐับัาลักลัางแลัะระดับัรฐับัาลัข้องรฐั296 น้อกจัากน่้� 
MAMPU กำาลัังศ่กษาการใช้้การจัดจัำาใบัหน้้าด้วย AI เพ่ื่�อตรวจัสอบัการเข้้ามาที่ำางาน้ข้องพื่นั้กงาน้ด้วย297
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ยกเวน้้โคัรงการ AI ใน้การศ่กษา โคัรงการอ่�น้ๆ ทัี่�วปัระเที่ศจัะเน้้น้ท่ี่�การลัดคัวามข้ัดแย้งใน้การปัฏิิบััติงาน้
แลัะการเพื่ิ�มปัระสิที่ธีิภูาพื่การผลิัต น้โยบัายแลัะแน้วที่างสำาหรบััการใช้้ AI แลัะบัล็ัอกเช้น้ข้องภูาคัรฐั
จัะกำาหน้ดตัวแปัรสำาหรบััการใช้้เที่คัโน้โลัย่เหล่ัาน่้�อย่างม่จัรยิธีรรมแลัะม่ปัระสิที่ธีผิลั อย่างไรก็ตาม อาจัม่
เร่�องท่ี่�เป็ัน้อัน้ตรายซ่ิอน้อยู่ใน้กระบัวน้การธีรรมดาๆ ใน้ภูาคัส่วน้ท่ี่�ไม่ม่พิื่ษม่ภัูย เช้่น้ การเกษตร ซ่ิ�งจัะกล่ัาว
ถ่งใน้หัวข้้อถัดไปั จัะต้องม่การพื่ิจัารณาแน้วที่างต่างๆ อย่างรอบัคัอบั ซ่ิ�งต้องคัำาน่้งถ่งปัระเด็น้อ่�น้น้อกเหน่้อ
จัากโคัรงสรา้งผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยแบับัจัตุรภูาค่ัข้อง AI-Rmap เพ่ื่�อตรวจัหาอคัติแลัะเพ่ื่�อรบััรองการปัฏิิบััติ
ตามแน้วคิัดแลัะวธิีป่ัฏิิบััติที่างจัรยิธีรรม ตั�งแต่การออกแบับัไปัจัน้ถ่งการใช้้งาน้ระบับั 

กรณีีศึึกษา
การใช้้ AI ในการพิจารณีาคดี

มูาเลเซึ่ยีไดิ้เริ�มูทดิลองใชีเ้ครื�องมูือตัดิสิินคดิีที�เป็ัน AI ในสิองรฐั์ ไดิ้แก่ รฐั์ซึ่าบาหแ์ละรฐั์
ซึ่าราวักั แรงข้ับเคลื�อนเบื�องหลังข้องการผู้ลักดิันใหใ้ชี ้AI ในระบบตุลาการคือ เพื�อทำาใหก้าร
ตัดิสิินคดิีมูีควัามูสิอดิคล้องกันมูากข้่�น และเพื�อใหศ้าลสิามูารถจัดิการกับคดิีที�ค้างอยู่ใหเ้สิรจ็
ไดิ้อย่างมูีปัระสิิทธภิาพ ซึ่่�งจะชีว่ัยปั้องกันไมู่ใหมู้ีการดิำาเนินคดิีทางกฎหมูายที�ต่งเครยีดิและยืดิ
เยื�อ มูีการทดิลองใชีเ้ครื�องมูือ AI ในควัามูผู้ิดิ 2 ปัระเภท ไดิ้แก่ การครอบครองยาเสิพติดิภาย
ใต้มูาตรา 12(2) ข้องกฎหมูายยาเสิพติดิอันตราย และการข้่มูข้ืนภายใต้มูาตรา 376(1) แหง่
ปัระมูวัลกฎหมูายอาญา

อัลกอรท่ิมูข้อง AI วัเิคราะหค์ดิีการกระทำาผู้ิดิทั�งสิองปัระเภทในรฐั์ซึ่าบาหแ์ละรฐั์ซึ่าราวักัในชีว่ัง
ปีั 2014 ถ่ง 2019 มูีการสิรา้งแบบจำาลองข้่�นจากรูปัแบบข้องคดิีในอดิีต จากนั�นจ่งนำาไปัปัรบั
ใชีกั้บคดิีในปััจจุบัน ก่อนที�จะใหค้ำาแนะนำาในการตัดิสิินคดิีที�ผูู้้พิพากษาสิามูารถเลือกนำาไปัใชีไ้ดิ้
โดิยตรงหรอืใชีเ้ป็ันแนวัทางในการตัดิสิินคดิี

อย่างไรก็ตามู นักวัจิารณ์ออกมูาเตือนถ่งควัามูเสิี�ยงที�เกี�ยวัข้้องเมูื�อใชี ้AI ในการตัดิสิิน
คดิีดิังกล่าวั ซึ่่�งรวัมูถ่งการเพิ�มูอคติต่อชีนกลุ่มูน้อยและกลุ่มูชีายข้อบ ตลอดิจนการข้าดิ
ควัามูสิามูารถในการพิจารณาปััจจัยและเหตุบรรเทาโทษ นอกจากนี� Bar Council หรอืสิภา
ทนายควัามูข้องมูาเลเซึ่ยียังตั�งคำาถามูเกี�ยวักับควัามูถูกต้องและควัามูโปัรง่ใสิข้อง 
อัลกอรท่ิมูอีกดิ้วัย เนื�องจากชุีดิข้้อมููลที�ใชีส้ิอนระบบคอมูพิวัเตอรถ์ูกจำากัดิเวัลาการเรยีนรูอ้ยู่
แค่หา้ปีัเท่านั�น เพื�อตอบข้้อสิงสิัยนี� ศาลรฐั์ซึ่าบาหแ์ละรฐั์ซึ่าราวักั พรอ้มูทั�งผูู้้พัฒนาซึ่อฟต์แวัร ์
Sarawak Information Systems Sdn. Bhd. จ่งพยายามูลดิควัามูเสิี�ยงข้องการมูีอคติ
โดิยลบตัวัแปัร “เชีื�อชีาติ” ออกจากคำาแนะนำาในการตัดิสิินคดิีในอนาคต

รฐับัาลัยังรว่มม่อกับัภูาคัเอกช้น้ใน้การดำาเนิ้น้โคัรงการข้น้าดใหญ่ เช้่น้ การวางผังเม่องแลัะการพัื่ฒน้า
เม่องด้วย โคัรงการ City Brain ข้อง Alibaba ซ่ิ�งเริ�มข้่�น้ท่ี่�เม่องหางโจัวข้องจ่ัน้ ได้เปิัดตัวใน้กรุง
กัวลัาลััมเปัอร ์เม่องหลัวงข้องมาเลัเซ่ิย ใน้ฐาน้ะโคัรงการคัวามรว่มม่อข้องบัรษัิที่ยักษ์ใหญ่ด้าน้เที่คัโน้โลัย ่
องค์ัการเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแห่งมาเลัเซ่ิย (MDEC) แลัะศาลัากลัางจัังหวดั ใน้ระยะแรก ภูาพื่จัากกล้ัอง 382 
ตัวแลัะข้้อมูลัจัากที่างแยกสัญญาณไฟิจัราจัร 281 แห่งใจักลัางเม่องกัวลัาลััมเปัอรจ์ัะป้ัอน้ข้้อมูลัสำาหรบัั
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การวเิคัราะห์ตามเวลัาจัรงิ (เรย่ลัไที่ม์) แลัะการคัาดการณ์การจัราจัรแม่น้ยำาข้่�น้ โคัรงการน่้�ม่วตัถุปัระสงค์ั
เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้การเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องมาเลัเซ่ิยโดยใช้้ระบับัคัลัาวด์แลัะซิอฟิต์แวร ์ AI 
ข้อง Alibaba ที่วา่ข้้อมูลัจัะกลัายเป็ัน้ข้องเม่องน่้� 298

อย่างไรก็ตาม ดังท่ี่�คัน้อ่�น้ๆ ได้ช้่�ให้เห็น้ การท่ี่� City Brain จัะเป็ัน้แพื่ลัตฟิอรม์น้วตักรรมแบับัเปิัดสำาหรบัั
องค์ักรธุีรกิจั ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ แลัะองค์ักรวจัิัยด้วย ที่ำาให้เกิดคัวามกังวลัเร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการ
สอดส่องดูแลั เน่้� องจัากข้้อมูลัท่ี่�โคัรงการเก็บัรวบัรวมใน้ตอน้แรกแลัะปัระมวลัผลัด้วยอัลักอรท่ิี่มสำาหรบัั
การใช้้งาน้สาธีารณะอาจัถูกน้ำาไปัใช้้ใน้การสรา้งโปัรไฟิล์ัแลัะเพ่ื่�อวตัถุปัระสงค์ัเช้ิงพื่าณิช้ย์ใน้ภูายหลััง299

3. ความท�าทายและโอกี่าส
ใน้ปีั 2021 การศ่กษาเก่�ยวกับัคัวามก้าวหน้้าข้องมาเลัเซ่ิยใน้ด้าน้การวเิคัราะห์ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่แลัะ AI น้ำา
เสน้อกรอบัจัรยิธีรรมด้าน้ AI ระดับัช้าติเพื่่�อเป็ัน้แน้วที่างสำาหรบััอุตสาหกรรมใน้การพัื่ฒน้าแลัะใช้้ AI ท่ี่� 
“โปัรง่ใส ปัราศจัากอคัติ แลัะเป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่อผู้คัน้จัำาน้วน้มากท่ี่�สุด” แน่้น้อน้วา่แน้วคิัดน่้� ไม่ใช้่เร่�องใหม่
แต่อย่างใด เน่้� องจัากรฐับัาลัมาเลัเซ่ิยตระหนั้กด่ถ่งคัวาม
จัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ใน้การบูัรณาการจัรยิธีรรมเข้้ากับัการใช้้ AI 
ตามแน้วที่างข้องเอกสารต่างๆ เช้่น้ AI-Rmap แลัะแผน้
ปัฏิิบััติการ Blueprint อย่างไรก็ตาม ผลัการศ่กษาแสดงให้
เห็น้ช้ัดเจัน้ว่ากรอบัการที่ำางาน้ดังกล่ัาวคัวรเป็ัน้มากกว่าแค่ั
เคัร่�องม่อเช้ิงบัรรทัี่ดฐาน้ท่ี่�องค์ักรระดับัภููมิภูาคัแลัะระดับั
น้าน้าช้าติ รวมถ่งบัรษัิที่ข้้ามช้าติด้าน้เที่คัโน้โลัย่ได้จััดที่ำาข้่�น้
แล้ัว กรอบัจัรยิธีรรมด้าน้ AI สำาหรบััมาเลัเซ่ิยคัวรม่หลัักการเพิื่�มเติมท่ี่� “ม่เอกลัักษณ์เฉีพื่าะท่ี่�สอดคัล้ัองกับั
ค่ัานิ้ยมแลัะคัวามมุ่งหวงัข้องช้าติ”300

แน้วที่างน่้�สมเหตุสมผลั เพื่ราะแม้แต่มาตรฐาน้สากลัท่ี่�เป็ัน้พ่ื่�น้ฐาน้ก็ยังต้องม่การปัรบััแก้ก่อน้ท่ี่�จัะน้ำามาใช้ ้
หรอ่เป็ัน้ส่วน้เสรมิให้กับักรอบัการที่ำางาน้ท่ี่�สอดคัล้ัองกับับัรบิัที่ข้องปัระเที่ศมากกวา่ ใน้กรณ่ข้องมาเลัเซ่ิย 
กรอบัการที่ำางาน้เหล่ัาน่้�คัวรจััดการกับัคัวามท้ี่าที่ายเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับัการจัำาแน้กปัระเภูที่ข้้อมูลัภูาคัรฐั การ
เปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้ข้องแรงงาน้ แลัะโดยเฉีพื่าะการนั้บัรวมทุี่กคัน้

ก�รจำ�แนกประเภทัข้อัมู่ลภ�คิรฐั

ข้้อมูลัเปิัดข้องรฐับัาลัเป็ัน้แน้วที่างปัฏิิบััติท่ี่�ด่ท่ี่�สุดใน้ยุคัดิจิัทัี่ลั เพื่ราะที่ำาให้ปัระช้าช้น้ทัี่�วไปัสามารถใช้้งาน้
ข้้อมูลัท่ี่�รฐับัาลัสรา้งข่้�น้หรอ่เก็บัรวบัรวมได้ แน้วที่างน่้� ส่งเสรมิหลัักธีรรมาภิูบัาลัท่ี่�ด่ใน้ด้าน้คัวามโปัรง่ใส
แลัะคัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง หากรฐับัาลัไม่อยู่ภูายใต้การบัังคัับัใช้้ข้องกฎหมาย
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้ปััจัจุับััน้ เช้่น้ใน้กรณ่ข้องมาเลัเซ่ิย แม้วา่คัวามต่งเคัรย่ดระหวา่งข้้อมูลัเปิัดข้องรฐับัาลักับั
ข้้อมูลัลัับัข้องรฐับัาลัจัะม่อยู่ทุี่กหน้ทุี่กแห่ง แต่น้โยบัายการจัำาแน้กปัระเภูที่ท่ี่�คัลุัมเคัรอ่อาจัที่ำาให้เร่�องน่้� ซัิบั
ซ้ิอน้มากข้่�น้ไปัอ่ก ซ่ิ�งอาจัส่งผลัให้ระบับัราช้การท่ี่�ม่คัวามระมัดระวงัมากเกิน้ไปัอยู่เป็ัน้ทุี่น้เดิมลัังเลัท่ี่�จัะเผย
แพื่รข่้้อมูลั แลัะอาจัส่งผลัเส่ยต่อคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลั AI หรอ่ชุ้ดข้้อมูลั แลัะที่ำาให้ม่การตัดสิน้ใจัอัตโน้มัติ
โดยอิงจัากข้้อมูลัท่ี่�ไม่สมบูัรณ์แลัะอาจัตรวจัสอบัไม่ได้ด้วยซิำ�า

กรอบจัรยิธรรมด้ัาน AI สำาหรบัมาเลเซึ่ยี
ควัรมีหลักการเพัิ�มเติมทีี่� “มีเอกลักษณี์
เฉีพัาะทีี่�สอดัคล้องกับค่านิยมและควัามมุ่ง
หวัังข้องชีาติ”
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ใน้ปีั 2021 รฐับัาลัมาเลัเซ่ิยดำาเนิ้น้การอ่กข้ั �น้ท่ี่�จัะน้ำาน้โยบัายคัลัาวด์ต้องมาก่อน้ (Cloud First Policy) มา
ใช้้ ด้วยคัวามรว่มม่อระหวา่ง MyGovCloud@PDSA ซ่ิ�งเป็ัน้ผู้ให้บัรกิารระบับัคัลัาวด์ข้องรฐับัาลั แลัะผู้ให้
บัรกิารเช้ิงพื่าณิช้ย์อ่กส่�ราย ได้แก่ Microsoft Azure, Google Cloud, TM Cloud Alpha แลัะ Amazon 
Web Services301 การตัดสิน้ใจัคัรั�งน่้� ม่ข้่�น้เพื่่�อใช้้ปัระโยช้น์้จัากศักยภูาพื่ข้องการวเิคัราะห์ข้้อมูลั AI แลัะ
เที่คัโน้โลัย่เกิดใหม่อ่�น้ๆ

แต่คัวามพื่ยายามยังคังไม่ไปัถ่งไหน้ ใน้ปีั 2019 การปัระชุ้มข้อง MDEC รว่มกับัหน่้วยงาน้ภูาคัรฐั 29 แห่ง
เผยให้เห็น้ถ่งข้้อกังวลัหลัายปัระการเก่�ยวกับัการใช้้ระบับัคัลัาวด์ ซ่ิ�งส่วน้ใหญ่เป็ัน้ข้้อกังวลัด้าน้การรกัษา
คัวามปัลัอดภัูย อย่างไรก็ตาม เร่�องน่้� ไม่เก่�ยวกับัคัำาสั�งข้อง MAMPU ใน้ปีั 2003 ท่ี่�สั�งให้ปัฏิิบััติตามชุ้ด
มาตรฐาน้ที่างเที่คันิ้คัข้ั�น้ตำ�าท่ี่�คัรอบัคัลุัมการรวมข้้อมูลั การเข้้าถ่งข้้อมูลั แลัะเมที่าดาที่า เป็ัน้ต้น้302

การข้าดคัวามช้ัดเจัน้ใน้การจัำาแน้กปัระเภูที่ข้้อมูลัข้องรัฐบัาลัใน้ระบับัคัลัาวด์ยังถูกระบุัว่าเป็ัน้ข้้อ
กังวลัท่ี่�สำาคััญใน้ระหว่างการปัระชุ้มดังกล่ัาวด้วย ปัระธีาน้เจ้ัาหน้้าท่ี่�ฝ่่ายคัวามมั�น้คังข้องรฐั (Chief  
Government Security Office, CGSO) ได้เผยแพื่รแ่น้วที่างการจัำาแน้กปัระเภูที่ข้้อมูลัสำาหรบััหน่้วยงาน้
ภูาคัรฐัใน้ปีั 2021 เพื่่�อให้สามารถแท็ี่ก จััดหมวดหมู่ แลัะจััดระเบั่ยบัข้้อมูลัเพื่่�อการปัระมวลัผลัอัตโน้มัติ
ท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่ยิ�งข่้�น้303 ทัี่�งน่้�  ผู้ให้ข้้อมูลัช้่�ให้เห็น้วา่ จัน้ถ่งบััดน่้�  คัวามคิัดรเิริ�มเร่�องการจัำาแน้กปัระเภูที่
ข้้อมูลัถูกข้ับัเคัล่ั�อน้โดยภูาคัเอกช้น้มากกวา่ภูาคัรฐั น้อกจัากน่้�  การข้าดฐาน้ข้้อมูลัแบับับูัรณาการใน้หน่้วย
งาน้ภูาคัรฐัหลัายแห่ง ตลัอดจัน้ข้ั�น้ตอน้การบัรหิารราช้การท่ี่�แตกต่างกัน้ เช้่น้ การเรย่กเก็บัค่ัาธีรรมเน่้ยม
เพื่่�อแลักกับัข้้อมูลักัน้ระหวา่งหน่้วยงาน้ต่างๆ ข้ัดข้วางคัวามพื่ยายามใน้การแบั่งปััน้ข้้อมูลัแลัะการจัำาแน้ก
ปัระเภูที่ข้้อมูลั304 

การระบุัตัวแปัรว่าคัวรแบ่ังปััน้หรอ่ไม่คัวรแบั่งปััน้ข้้อมูลัใดเป็ัน้มากกว่าแค่ัการปัรบััปัรุงการที่ำางาน้ข้อง
ระบับัราช้การ ซ่ิ�งม่คัวามหมายมากต่อการตัดสิน้ใจัอัตโน้มัติแลัะผลักระที่บัต่อช้่วติข้องผู้คัน้

ก�รเปล่�ย่นแปลงขอังแรงง�นแบบพลิกผัน

การศ่กษาใน้ปีั 2017 คัำาน้วณวา่ 54% ข้องงาน้ใน้ภูาคัเศรษฐกิจัหลัักทัี่�งหมดใน้มาเลัเซ่ิยอาจัม่คัวามเส่�ยง
สูงท่ี่�จัะถูกแที่น้ท่ี่�ด้วยเที่คัโน้โลัย่ใน้อ่ก 20 ปีัข้้างหน้้า จัากตัวเลัข้ดังกล่ัาว กวา่ 70% จัะเป็ัน้งาน้ก่�งทัี่กษะ 
แลัะ 80% จัะเป็ัน้งาน้ทัี่กษะตำ�า ผู้หญิงใน้ตำาแหน่้งเสม่ยน้จัะได้รบััผลักระที่บัอย่างไม่ได้สัดส่วน้ แต่ผู้ช้าย
ใน้อุตสาหกรรมท่ี่�ต้องใช้้แรงงาน้มาก เช้่น้ การเกษตร เหม่องแร ่ แลัะการก่อสรา้ง จัะม่คัวามเส่�ยงอย่าง
ท่ี่วมท้ี่น้ท่ี่�จัะตกงาน้เพื่ราะระบับัอัตโน้มัติ 305 การคัาดการณ์เหล่ัาน่้�สอดคัล้ัองกับัการศ่กษาอ่�น้ๆ โดยการ
ปัระมาณการหน่้�งแสดงให้เห็น้วา่ปัระมาณ 50% ข้องเวลัาที่ำางาน้ใน้มาเลัเซ่ิยถูกใช้้ไปักับักิจักรรมท่ี่�สามารถ
ใช้้ระบับัอัตโน้มัติที่ำาแที่น้ได้สูงมาก306

ใน้ข้ณะน่้�  เริ�มม่การใช้้กลัยุที่ธี์ป้ัองกัน้แลัะบัรรเที่าผลักระที่บัด้วยการจััดการศ่กษาแลัะการฝ่ึกอบัรมด้าน้
เที่คันิ้คัระดับัอาช้่วะ (Technical Vocational Education and Training, TVET) แลัะโคัรงการสอน้
ทัี่กษะใหม่307 น้อกจัากน่้�  ม่การคัาดการณ์ว่าจัะม่คัวามต้องการแรงงาน้ใหม่ๆ แม้ว่าจัะม่การใช้้ระบับั
อัตโน้มัติแลัะ AI เพื่ิ�มมากข้่�น้ทัี่�งใน้ภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ก็ตาม ปััจัจััยต่างๆ เช้่น้ การเติบัโตอย่างน่้าท่ี่�ง
ข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องมาเลัเซ่ิยแม้วา่จัะได้รบััผลักระที่บัที่างเศรษฐกิจัจัากการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิแลัะ
การลังทุี่น้ด้าน้พื่ลัังงาน้ที่ดแที่น้เพิื่�มมากข้่�น้ สามารถสรา้งงาน้ใน้พ่ื่�น้ท่ี่�ต่างๆ ได้มากข้่�น้เช้่น้กัน้308

แรงงาน้ข้องมาเลัเซ่ิยท่ี่�พื่รอ้มสำาหรบััการที่ำางาน้ใน้อน้าคัตได้อย่างม่ปัระสิที่ธีผิลัคัวรที่ำามากกวา่แค่ัการฝึ่ก
อบัรมหรอ่การเรย่น้รูทั้ี่กษะใหม่ๆ ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั งาน้ท่ี่�ต้องใช้้ทัี่กษะที่างสังคัม อารมณ์ ภูาษา แลัะ
สติปััญญาจัะช้่วยให้ลูักจ้ัางม่ตัวเล่ัอกท่ี่�หลัากหลัายมากข้่�น้ ใน้แผน้ปัฏิิบััติการ Blueprint ก็ม่การกล่ัาวถ่ง
เร่�องน่้� ไวเ้ช้่น้กัน้ เอกสารระบุัคัวามจัำาเป็ัน้ใน้การพื่ัฒน้าวธิี่คิัดสรา้งสรรค์ัสำาหรบัันั้กเรย่น้เพ่ื่�อให้กลัายเป็ัน้ 
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“แรงงาน้ท่ี่�ม่คัวามสามารถแลัะคัล่ัองแคัล่ัว” น้อกจัากน่้�ยังม่การกล่ัาวถ่งโคัรงการคิัดรเิริ�มเฉีพื่าะสำาหรบัั
การพื่ัฒน้าผู้ม่คัวามสามารถใน้อุตสาหกรรมศิลัปัะ บััน้เทิี่ง แลัะสัน้ที่น้าการ เพื่่�อยกระดับัน้วัตกรรมข้อง
ปัระเที่ศแลัะการส่งออกเน่้�อหาดิจิัทัี่ลัด้วย309

กระนั้�น้ แผน้ปัฏิิบััติการด้าน้การศ่กษาข้องมาเลัเซ่ิย (Malaysia Education Blueprint) 2013–2025 
เองก็ยอมรบััตรงๆ ใน้หลัักเหตุผลัข้องแผน้งาน้ว่า ระบับัการศ่กษาข้องปัระเที่ศปัระสบัปััญหาคัวามไม่
ย่ดหยุ่น้มาช้้าน้าน้ เน่้� องจัากแน้วที่างการเรย่น้รูแ้บับัท่ี่องจัำา เน้้น้การสอบั แลัะปัระเภูที่ท่ี่�หลัากหลัายข้อง
โรงเรย่น้ ตั�งแต่โรงเรย่น้รฐับัาลัแลัะโรงเรย่น้พื่่�น้เม่อง (ม่การเรย่น้การสอน้ใน้ภูาษาท้ี่องถิ�น้) ไปัจัน้ถ่ง
โรงเรย่น้น้าน้าช้าติแลัะโรงเรย่น้สอน้ศาสน้า310 ปััญหาหลัังสุดน่้� ได้เพื่ิ�มคัวามแตกแยกใน้กลุ่ัมคัน้รุน่้หลััง
ข้องมาเลัเซ่ิยคัวบัคู่ัไปักับัเส้น้แบั่งที่างเศรษฐกิจัแลัะสังคัมแลัะคัวามเป็ัน้ช้น้บัที่/เม่อง แม้วา่โรงเรย่น้หลัาย
ปัระเภูที่จัะม่คัวามย่ดหยุ่น้ข้องหลัักสูตรซ่ิ�งสะท้ี่อน้ถ่งคัวามหลัากหลัายข้องช้าติก็ตาม ปััญหาน่้�อาจัส่งผลัก
ระที่บัระยะยาวต่ออน้าคัตท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI ข้องปัระเที่ศใน้สองที่าง ได้แก่ ไม่สามารถเตรย่มคัวามพื่รอ้ม
ข้องช้าวมาเลัเซ่ิยได้เพื่่ยงพื่อต่อตลัาดแรงงาน้ท่ี่�เปัล่ั�ยน้ไปัอย่างพื่ลิักผัน้ แลัะที่ำาให้ผลัลััพื่ธีท่์ี่�มุ่งหวงัข้องการ
ใช้้เที่คัโน้โลัย่เพื่่�อสรา้งการเปัล่ั�ยน้แปัลังแลัะคัรอบัคัลุัมทุี่กคัน้ไม่เป็ัน้ไปัตามท่ี่�คัวร ซ่ิ�งจัะส่งผลัเส่ยต่อทัี่�ง
ปัระเที่ศ

อย่างไรก็ตาม ยังม่แงมุ่มท่ี่�น่้ากลััวสำาหรบััการเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้ข้องแรงงาน้ท่ี่�คัวรพื่ิจัารณา โดย
เฉีพื่าะอย่างยิ�งเม่�อโคัรงการ AI ด้าน้การเกษตรระดับัช้าติข้องมาเลัเซ่ิยมุ่งเน้้น้ไปัท่ี่�น้ำ�ามัน้ปัาล์ัม มาเลัเซ่ิย
เป็ัน้ผู้ส่งออกน้ำ�ามัน้ปัาล์ัมรายใหญ่อัน้ดับัสองข้องโลัก การเก็บัเก่�ยว การสกัด แลัะการจััดการห่วงโซ่ิอุปัที่าน้
แบับัอัตโน้มัติเพื่่�อ “คังไวซ่้ิ�งปัระสิที่ธีิภูาพื่การผลิัตแลัะรายได้ข้องบัรษัิที่ผู้ผลิัตแม้จัะข้าดแคัลัน้แรงงาน้” 
หากมองเพ่ื่ยงผิวเผิน้ จัะเป็ัน้การใช้้การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพื่ิวเตอรด้์วยตน้เอง การเรย่น้รูโ้ดยเล่ัยน้แบับั
การที่ำางาน้ข้องโคัรงข้่ายปัระสาที่ข้องมนุ้ษย์ แลัะคัอมพื่ิวเตอรว์ทัิี่ศน์้ได้อย่างเหมาะสม311

เม่�อม่การถกเถ่ยงเก่�ยวกับัข้้อกล่ัาวหาว่าม่การบัังคัับัใช้้แรงงาน้ท่ี่�ไม่ม่เอกสารใน้สวน้ปัาล์ัมน้ำ�ามัน้ข้อง
มาเลัเซ่ิย การใช้้ AI ใน้กระบัวน้การผลิัตเหล่ัาน่้�จัะสามารถบัรรเที่าปััญหาใน้เร่�องน่้�ข้องอุตสาหกรรมได้เป็ัน้
อย่างด่ ทัี่�งน่้� ทัี่�งนั้�น้ ดังท่ี่�ตัวอย่างอ่�น้ๆ ได้แสดงให้เห็น้ การใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ยังสามารถเสรมิคัวามแข้็งแกรง่
ให้กับัอำาน้าจัแลัะการคัวบัคุัมข้องบัรษัิที่ต่างๆ ท่ี่�ม่ต่อคัวามเส่ยหายข้องลูักจ้ัางค่ัาแรงตำ�าส่วน้ใหญ่ด้วย ซ่ิ�ง
อาจัส่งผลัให้เกิดคัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างรายได้มากข้่�น้ไปัอ่ก หรอ่ท่ี่�แย่กวา่นั้�น้ค่ัอ การเอารดัเอาเปัรย่บัลูักจ้ัาง
มากเกิน้ไปั312 หลัักจัรยิธีรรมใดก็ตามท่ี่�เป็ัน้แน้วที่างสำาหรบััการใช้้ AI ใน้อุตสาหกรรมน่้�แลัะอุตสาหกรรม
อ่�น้ๆ ท่ี่�ไม่ม่คัวามสมดุลัข้องอำาน้าจั จัะต้องคัำาน่้งถ่งผลัท่ี่�คัาดการณ์ได้แลัะผลัท่ี่�เกิดข้่�น้โดยไม่เจัตน้าจัากการ
ที่ำาให้เกิดคัวามไม่เสมอภูาคัท่ี่�ม่อยู่แล้ัวข้่�น้ซิำ�าแล้ัวซิำ�าอ่กข้องระบับัอัตโน้มัติ

กี่ารนื้ับรวมทุกี่คนื้

หน่้�งใน้คัวามเส่�ยงท่ี่�น่้ากังวลัท่ี่�สุดข้อง AI ใน้สังคัมท่ี่�ม่คัวามหลัากหลัายที่างช้าติพื่ัน้ธุีแ์ลัะศาสน้า ค่ัอคัวาม
สามารถท่ี่�ได้รบััการพื่ิสูจัน์้แล้ัวใน้การเผยแพื่รอ่คัติแลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติโดยใช้้อัลักอรท่ิี่มท่ี่�คัลุัมเคัรอ่ ใน้
บัรบิัที่ข้องมาเลัเซ่ิย เกิดคัำาถามท่ี่�เก่�ยวข้้องแลัะลัะเอ่ยดอ่อน้สองข้้อ ข้้อแรก คัวามสมดุลัท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้ 
ข้องคัวามสัมพัื่น้ธีใ์น้ชุ้มช้น้ข้องปัระเที่ศจัะม่บัที่บัาที่แลัะส่งผลัต่อชุ้ดข้้อมูลัอัลักอรท่ิี่มอย่างไร โดยท่ี่�ไม่ที่ำาให้
อคัติท่ี่�ม่อยู่แล้ัวแย่ลังไปัอ่ก ข้้อสอง แม้จัะม่การใช้้ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ แต่ด้วยข้้อจัำากัดด้าน้คัวามพื่รอ้มใช้้งาน้
แลัะคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลั มาเลัเซ่ิยจัะสามารถฝ่ึกอบัรมระบับั AI ได้อย่างน่้าเช้่�อถ่อหรอ่ไม่ แลัะเที่คัโน้โลัย่
เหล่ัาน่้�จัะสามารถแก้ไข้หรอ่เปัล่ั�ยน้แปัลังอคัติท่ี่�แฝ่งอยู่ใน้น้โยบัายได้หรอ่ไม่313



102 ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปั ญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้  ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้้อมูลัก็ยังคังเป็ัน้ภูาพื่สะท้ี่อน้คัวามเป็ัน้จัรงิที่างปัระวัติศาสตร ์ การเม่อง แลัะสังคัม
อยู่ด่ คัวามแตกแยกที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ ศาสน้า แลัะภูาษาท่ี่�มาเลัเซ่ิยยุคัหลัังอาณานิ้คัมได้รบััมาเม่�อม่การ
ปัระกาศอิสรภูาพื่ ยังคังเป็ัน้ปัระเด็น้ท่ี่�ก่อให้เกิดการโต้เถ่ยงใน้ทัี่�งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ใน้ด้าน้ข้องการ

ศ่กษา ระบับักฎหมายแลัะตุลัาการ แลัะน้โยบัายเศรษฐกิจั อ่ก
สาเหตุท่ี่�ที่ำาให้คัวามขั้ดแย้งเหล่ัาน่้� เพื่ิ�มมากข้่�น้อาจัเป็ัน้เพื่ราะ
พื่่�น้ท่ี่�ที่างการเม่องท่ี่�มากข้่�น้แลัะการถ่อกำาเนิ้ดข้องโซิเช้่ยลั 
ม่เด่ยตั�งแต่ช้่วงต้น้ยุคั 2000 การไม่แก้ไข้ปััญหาคัวาม
แตกแยกข้องชุ้มช้น้เหล่ัาน่้� ใน้คัวามเป็ัน้จัรงิ แต่มอบัหมายให้
อัลักอรท่ิี่มตัดสิน้ใจัแที่น้ จัะเป็ัน้การฝั่งอคัติไว้ภูายใต้คัวาม
เป็ัน้กลัางที่างเที่คัโน้โลัย่แบับัจัอมปัลัอมเท่ี่านั้�น้

วิธี่หน่้� งใน้การปัระเมิน้ว่าระบับัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI จัะให้
บัรกิารแก่ปัระช้ากรท่ี่�หลัากหลัายข้องมาเลัเซ่ิยได้อย่างเท่ี่า
เท่ี่ยมกัน้หรอ่ไม่ ค่ัอการตรวจัสอบัองค์ัปัระกอบัที่างช้าติพื่ัน้ธุี์

หรอ่ช้าติกำาเนิ้ดข้องชุ้มช้น้การวจัิัยที่างวทิี่ยาศาสตรใ์น้ปัระเที่ศ ซ่ิ�งจัะช้่�ให้เห็น้ถ่งการเปิัดรบััมุมมองท่ี่�แตก
ต่างกัน้ข้องการวจัิัยแลัะจัะช้่วยยกระดับัคุัณภูาพื่ข้องการวจัิัยได้

การศ่กษาใน้ปีั 2016 สรุปัว่าช้าวมลัายูม่ส่วน้รว่มใน้การวิจััยแลัะการต่พื่ิมพื่์งาน้วิจััยเพื่ิ�มข้่�น้อย่างมากใน้
มาเลัเซ่ิยใน้ช้่วงสามที่ศวรรษท่ี่�ผ่าน้มา จัาก 20% ใน้ปีั 1982–1984 กลัายเป็ัน้ 65% เปัอรเ์ซ็ิน้ต์ใน้ปีั 
2012–2014 แลัะม่การลัดลังท่ี่�สอดคัล้ัองกัน้ข้องจัำาน้วน้นั้กวจัิัยช้าวมาเลัเซ่ิยเช้่�อสายจ่ัน้แลัะอิน้เด่ย (แม้วา่
จัำาน้วน้รวมทัี่�งหมดข้องนั้กวจัิัยกลุ่ัมน่้�จัะมากข้่�น้เน่้� องจัากจัำาน้วน้งาน้วจัิัยที่างวทิี่ยาศาสตรข์้องมาเลัเซ่ิยท่ี่�
สูงข่้�น้ก็ตาม) นั้กวจัิัยช้าวมลัายูได้แสดงให้เห็น้ถ่งคัวามเช้่�ยวช้าญเป็ัน้พื่ิเศษใน้ด้าน้วศิวกรรม เที่คัโน้โลัย ่
แลัะฟิิสิกส์ แลัะจัำาน้วน้ข้องช้าวมลัายูท่ี่�ที่ำางาน้ด้าน้เวช้ศาสตรค์ัลิันิ้กก็เพิื่�มข้่�น้เป็ัน้สองเท่ี่า ซ่ิ�งแต่เดิมเป็ัน้
สาข้าวชิ้าท่ี่�ม่ช้าวอิน้เด่ยเป็ัน้ส่วน้ใหญ่

ไม่น่้าแปัลักใจัเลัยท่ี่�การวิจััยแลัะการเข้่ยน้งาน้วิจััยรว่มกับันั้กวิที่ยาศาสตรต่์างช้าติสะท้ี่อน้ให้เห็น้ถ่งการ
แบั่งแยกที่างช้าติพื่ัน้ธุี์ใน้มาเลัเซ่ิยได้อย่างช้ัดเจัน้ กล่ัาวค่ัอ คัน้เช้่�อสายมลัายู (ซ่ิ�งเป็ัน้ช้าวมุสลิัมตามท่ี่�
รฐัธีรรมนู้ญข้องมาเลัเซ่ิยกำาหน้ด) ช้อบัที่ำางาน้รว่มกับัคัน้จัากปัระเที่ศท่ี่�ปัระช้ากรส่วน้ใหญ่ก็เป็ัน้มุสลิัม คัน้
เช้่�อสายอิน้เด่ยช้อบัรว่มงาน้กับันั้กวทิี่ยาศาสตรจ์ัากอิน้เด่ย แลัะคัน้เช้่�อสายจ่ัน้ก็ช้อบัที่ำางาน้รว่มกับัคัน้ท่ี่�มา
จัากปัระเที่ศจ่ัน้ อัตราการเพื่ิ�มข้่�น้ข้องผลังาน้ที่างวทิี่ยาศาสตรข์้องช้าวมลัายูม่คัวามโดดเด่น้ เม่�อเท่ี่ยบักับั
อัตราการเติบัโตข้องปัระช้ากรช้าวมลัายูท่ี่�ค่ัอน้ข้้างคังท่ี่�ใน้ช้่วงเวลัาเด่ยวกัน้314

ตัวเลัข้จัากวงการวทิี่ยาศาสตรเ์หล่ัาน่้� เป็ัน้เคัร่�องพื่ิสูจัน์้ให้เห็น้ถ่งการดำาเนิ้น้งาน้ข้องปัระเที่ศตามแผน้ข้อง
น้โยบัายเศรษฐกิจัใหม่ (New Economic Policy) ใน้ปีั 1970 ท่ี่�ต้องการแก้ไข้คัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างคัวาม
มั�งคัั�งระหวา่งช้าติพื่ัน้ธุีต่์างๆ อย่างไรก็ตาม แน้วที่างท่ี่�เริ�มต้น้ด้วยคัวามตั�งใจัท่ี่�ด่เพ่ื่�อยกระดับัปัระช้ากรกลุ่ัม 
ภููมิบุัตร (บุัตรข้องแผ่น้ดิน้) ข้องมาเลัเซ่ิยได้พื่ิสูจัน์้ให้เห็น้ถ่งการแบั่งข้ั �วตลัอดหลัายปีัท่ี่�ผ่าน้มา315

ชุ้มช้น้ orang asal หรอ่ orang asli (ชุ้มช้น้พ่ื่�น้เม่อง) ข้องปัระเที่ศท่ี่�จััดวา่เป็ัน้ภููมิบุัตรยังคังปัระสบัปััญหา
คัวามยากจัน้อย่างหนั้ก ข้้อมูลัอย่างเป็ัน้ที่างการจัากปีั 2010 แสดงให้เห็น้ว่ากว่า 50% ข้องชุ้มช้น้ใน้
คัาบัสมุที่รมาเลัเซ่ิยจััดวา่ยากจัน้ แลัะ 33% ยากจัน้ข้ั�น้รุน้แรง เม่�อเปัรย่บัเท่ี่ยบัแล้ัว ม่คัน้ยากจัน้ข้ั�น้รุน้แรง
เฉีล่ั�ยคิัดเป็ัน้ 0.7% ข้องจัำาน้วน้ปัระช้ากรทัี่�งปัระเที่ศ316

ช้าว orang asli ใน้คัาบัสมุที่รมาเลัเซ่ิยไม่รวมอยู่ใน้การสำารวจัรายได้คัรวัเรอ่น้ข้อง DOSM ใน้ปีั 2016 
แม้วา่พื่วกเข้าจัะม่จัำาน้วน้ปัระมาณ 178,000 คัน้ก็ตาม ใน้ที่างกลัับักัน้ ม่การสำารวจัคัรวัเรอ่น้ 80,000 คัรวั
เรอ่น้ DOSM อธีบิัายวา่ฝ่่ายพื่ัฒน้า Orang Asli (Department of Orang Asli Development หรอ่ 

ควัามแตกแยกที่างชีาติพัันธุ์ ศึาสนา และ
ภาษาท่ีี่มาเลเซึ่ียยุคหลังอาณีานิคมได้ัรบั
มาเมื่อมีการปัระกาศึอิสรภาพั ยังคงเป็ัน

ปัระเด็ันท่ีี่ก่อให้เกิดัการโต้เถีึยงในทัี่้งภาค
รฐัและภาคเอกชีนในด้ัานข้องการศึึกษา 
ระบบกฎหมายและตุลาการ และนโยบาย

เศึรษฐกิจั
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JAKOA) ม่รายลัะเอ่ยดข้องสถิติเหล่ัานั้�น้ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลัวา่ที่ำาไมจ่ังไม่รวมคัน้กลุ่ัมน่้�ไวใ้น้การสำารวจั317 
ผู้สังเกตการณ์จ่ังช้่�ให้เห็น้ถ่งปััญหาข้องการไม่นั้บัรวมข้้อมูลัใน้ปัระเที่ศต่างๆ อย่างเช้่น้มาเลัเซ่ิย วา่เป็ัน้ข้้อ
กังวลัท่ี่�น่้ากลััวกวา่การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัแลัะคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว318 การข้าดข้้อมูลัท่ี่�ม่คุัณภูาพื่แลัะการเข้้าถ่งชุ้ด
ข้้อมูลัแบับักระจััดกระจัาย อาจัที่ำาให้กระบัวน้การสอน้หลัักอัลักอรท่ิี่มลัดคุัณภูาพื่ลัง แลัะที่ำาให้คุัณค่ัาข้อง
การตัดสิน้ใจัท่ี่�ได้จัากอัลักอรท่ิี่มนั้�น้ลัดลังตามไปัด้วย

เช้่น้เด่ยวกับัชุ้มช้น้พื่่�น้เม่องส่วน้ใหญ่ใน้ท่ี่�อ่�น้ๆ ชุ้มช้น้ orang asal/orang asli ข้องมาเลัเซ่ิยดำารงช้่วติด้วย
การหาเล่ั�ยงตน้เอง การล่ัาสัตว ์แลัะการเพื่าะปัลูักแบับัแค่ัพื่อม่กิน้บัน้ท่ี่�ดิน้ตามจัารต่ท่ี่�อยู่กัน้มาตั�งแต่เดิม 
อย่างไรก็ตาม การลัะเมิดสิที่ธีใิน้ท่ี่�ดิน้ข้องพื่วกเข้าซิำ�าแล้ัวซิำ�าเล่ัาด้วยการตัดไม้ที่ำาลัายป่ัา การที่ำาเหม่องแร ่
แลัะการปัลูักพื่่ช้เศรษฐกิจั ที่ำาให้พื่วกเข้าถูกทิี่�งให้อยู่ท่ี่�ช้ายข้อบัแลัะปัระสบัปััญหาข้าดสารอาหารแลัะข้าด
การเข้้าถ่งบัรกิารข้ั �น้พื่่�น้ฐาน้ แม้วา่รฐับัาลัจัะจััดตั�ง JAKOA เพ่ื่�อเป็ัน้หน่้วยงาน้สำาหรบัักิจัการข้องช้น้พ่ื่�น้
เม่องโดยเฉีพื่าะ แต่นั้กวชิ้าการแลัะองค์ัการน้อกภูาคัรฐัโต้แย้งวา่แน้วที่างข้อง JAKOA ค่ัอการพื่ยายาม
หลัอมรวมช้น้กลุ่ัมน้้อยให้เข้้ากับัคัน้ส่วน้ใหญ่แลัะโยกย้ายถิ�น้ฐาน้ข้องปัระช้ากรใน้น้ามข้องการพื่ัฒน้าท่ี่�
ยั �งย่น้

ใน้อด่ต รฐับัาลัให้เหตุผลัว่าคัวามยากจัน้อย่างต่อเน่้� องข้องชุ้มช้น้ orang asal/orang asli เป็ัน้ผลัมา
จัากการท่ี่�พื่วกเข้าไม่สามารถเข้้าใจัการพื่ัฒน้าไปัใน้ทิี่ศที่างเด่ยวกับัมุมมองข้องปัระเที่ศได้319 มุมมองน่้�
ตั�งคัำาถามถ่งคัวามหมายข้องคัวามสามัคัค่ั คัวามเจัรญิรุง่เรอ่ง คัวามยั�งย่น้ แลัะคัวามก้าวหน้้าท่ี่�กล่ัาว
อ้างใน้เอกสาร Envisioning Malaysia 2050 ซ่ิ�งกล่ัาวถ่ง “STI จัากภูายใน้” แลัะคัวามรูข้้องปัระช้าช้น้
ใน้ปัระเที่ศด้วย จัากข้้อสัน้นิ้ษฐาน้ น่้�อาจัรวมถ่งคัวามรูข้้องช้น้พื่่�น้เม่องใน้ชุ้มช้น้ดั�งเดิมข้องมาเลัเซ่ิยใน้
คัาบัสมุที่รแลัะมาเลัเซ่ิยฝั่� งตะวนั้ออกท่ี่�ม่คัวามสัมพื่ัน้ธีกั์บัธีรรมช้าติแลัะคัวามหลัากหลัายที่างช้่วภูาพื่อย่าง
ล่ักซ่ิ�ง

ข้้อบ่ังช้่�อ่กปัระการหน่้� งข้องการนั้บัรวมทุี่กคัน้ใน้การพัื่ฒน้าระบับันิ้เวศด้าน้ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมค่ัอ การม่
ส่วน้รว่มข้องผู้หญิงใน้สาข้าวชิ้า STEM (วทิี่ยาศาสตร ์เที่คัโน้โลัย่ วศิวกรรมศาสตร ์แลัะคัณิตศาสตร)์ ใน้
มาเลัเซ่ิย ผู้หญิงเป็ัน้รองผู้ช้ายทัี่�งใน้การศ่กษาระดับัอุดมศ่กษาแลัะการปัระกอบัอาช้่พื่ ผู้สำาเรจ็ัการศ่กษา
ระดับัอุดมศ่กษาใน้สาข้าวชิ้า STEM ใน้ปีั 2018 เป็ัน้ผู้หญิง 34.2% แลัะผู้ช้าย 65.8%320 

สิ�งท่ี่�น่้าสน้ใจั ค่ัอ ใน้ช้่วงต้น้ยุคั 2000 แม้วา่จัำาน้วน้ข้องผู้หญิงท่ี่�ศ่กษาวชิ้าวทิี่ยาการคัอมพิื่วเตอรใ์น้ระดับั
อุดมศ่กษาจัะลัดลังใน้ช้าติตะวนั้ตกหลัายปัระเที่ศ เน่้�องจัากคัวามเช้่�อท่ี่�วา่สาข้าวชิ้าน่้�เป็ัน้ข้อง “ผู้ช้าย” แต่
สถาน้การณ์ใน้มาเลัเซ่ิยกลัับัไม่เป็ัน้เช้่น้นั้�น้ ใน้เวลัานั้�น้ คัร่�งหน่้�งข้องจัำาน้วน้นั้กศ่กษาทัี่�งหมดแลัะนั้กศ่กษา
ส่วน้ใหญ่ข้องคัณะวทิี่ยาการคัอมพื่ิวเตอรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศ (IT) เป็ัน้ผู้หญิง321 การศ่กษาหน่้�งใน้ปีั 
2006 สรุปัวา่ ไม่ม่อคัติที่างเพื่ศวา่นั้กศ่กษาหญิงมองวชิ้าเหล่ัาน่้�อย่างไร อัน้ท่ี่�จัรงิ เม่�อเท่ี่ยบักับัศ่กษาช้าย 
นั้กศ่กษาหญิงม่คัวามแน่้วแน่้มากกวา่วา่จัะปัระกอบัอาช้่พื่ด้าน้คัอมพื่ิวเตอรห์รอ่ IT322 

แต่ภูาพื่รวมยังคังซัิบัซ้ิอน้กว่านั้�น้เล็ักน้้อย มาเลัเซ่ิยม่น้โยบัายระดับัช้าติเก่�ยวกับัผู้หญิงมาตั�งแต่ปีั 
1989 เพื่่�อให้เกิดคัวามเสมอภูาคัที่างเพื่ศ แต่ม่อัตราข้องแรงงาน้หญิงตำ�าท่ี่�สุดเป็ัน้อัน้ดับัสามใน้ภููมิภูาคั
อาเซ่ิยน้323 ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ ปัระเที่ศน่้� ก็ม่ช้่องว่างที่างเพื่ศใน้การลังที่ะเบั่ยน้เรย่น้ใน้สถาบััน้การศ่กษา
ทุี่กระดับั โดยผู้ช้ายท่ี่�ลังที่ะเบั่ยน้เรย่น้ใน้มหาวทิี่ยาลััยข้องรฐัม่จัำาน้วน้น้้อยกวา่ผู้หญิงมากใน้ทุี่กสาข้าวชิ้า 
ยกเวน้้วศิวกรรมศาสตร ์ การผลิัต แลัะการก่อสรา้ง น้อกจัากน่้�ยังม่แน้วโน้้มวา่นั้กเรย่น้ช้ายเรย่น้เก่งน้้อย
กวา่นั้กเรย่น้หญิงใน้การศ่กษาระดับัมัธียมด้วย324 ดังนั้�น้ เม่�อมาเลัเซ่ิยต้องการให้ผู้หญิงจัำาน้วน้มากข้่�น้ได้
เข้้าเรย่น้ใน้สาข้าวชิ้า STEM เพื่่�อสรา้งระบับั AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมสูงข้่�น้ สังคัมก็คัวรท่ี่�จัะรบััรองด้วยวา่จัะให้
ผู้ช้ายได้รบััการศ่กษามากข้่�น้เป็ัน้สองเท่ี่าด้วย เพื่่�อไม่ก่อให้เกิด  “เด็กช้ายท่ี่�หลังที่าง” หรอ่ช้ายหนุ้่มท่ี่�ไรก้าร
ศ่กษา325
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4. สรุป
เอกสาร AI-Rmap ข้องมาเลัเซ่ิย พื่รอ้มทัี่�งข้้อเสน้อเก่�ยวกับัหลัักจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์แลัะกรอบัการ
ที่ำางาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติท่ี่�รอดำาเนิ้น้การ เป็ัน้การส่งเสรมิให้ม่การบูัรณาการหลัักการแลัะ
มาตรฐาน้ที่างจัรยิธีรรมเข้้ากับัการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ข้องปัระเที่ศ ชุ้ดกลัยุที่ธี ์น้โยบัาย แลัะ
แผน้งาน้ด้าน้ดิจิัทัี่ลัเสรมิอ่�น้ๆ จัะช้่วยให้แน้วที่างน่้�ดำาเนิ้น้ต่อไปัได้ใน้ระยะยาว

อย่างไรก็ตาม น่้�ยังคังเป็ัน้การก้าวกระโดดคัรั�งใหญ่จัากจุัดท่ี่�คัาดการณ์ไวใ้น้ตอน้แรกเม่�อม่การเปิัดตัวข้อง
โคัรงการที่างด่วน้มัลัติม่เด่ย (Multimedia Super Corridor, MSC) ซ่ิ�งเตรย่มคัวามพื่รอ้มให้กับัคัวาม
มุ่งหวังแลัะน้โยบัายด้าน้ดิจิัทัี่ลัข้องมาเลัเซ่ิยเก่อบัทัี่�งหมด ซ่ิ�งเป็ัน้ระบับันิ้เวศด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศ
แลัะการส่�อสาร (ICT) ท่ี่�เช้่�อมโยงกัน้ แลัะอุตสาหกรรมท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยเที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศ (IT) ซ่ิ�งจัะ 
“พื่ัฒน้าหลัักจัรยิธีรรมใหม่ๆ ใน้โลักท่ี่�แคับัลัง” “กำาหน้ดมาตรฐาน้สากลัใน้การใช้้งาน้ท่ี่�สำาคััญๆ” แลัะอำาน้วย
คัวามสะดวกให้กับั “ผู้น้ำาตลัาดโลัก” แลัะ “สรา้งมาตรฐาน้สากลัสำาหรบัักรอบักฎหมายที่างไซิเบัอร”์326

แม้ว่ามาเลัเซ่ิยจัะเป็ัน้สมาช้ิกข้องสหภูาพื่โที่รคัมน้าคัมระหว่างปัระเที่ศ (ITU) มาตั�งแต่ปีั 1958 แลัะ
สำานั้กงาน้มาตรฐาน้มาเลัเซ่ิย (Department of Standards Malaysia) เป็ัน้สมาช้ิกข้องทัี่�งองค์ัการ
ระหว่างปัระเที่ศว่าด้วยการมาตรฐาน้ (ISO) แลัะคัณะกรรมาธีิการระหว่างปัระเที่ศว่าด้วยมาตรฐาน้
เที่คัโน้โลัย่อิเล็ักที่รอนิ้กส์ (IEC) แต่ใน้ปััจัจุับััน้ไม่ได้เข้้ารว่มคัณะกรรมการด้าน้เที่คันิ้คัรว่ม (Joint Tech-
nical Committee, JTC) ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ข้อง ISO แลัะ IEC JTC ที่ำาหน้้าท่ี่�เป็ัน้ศูน้ย์กลัางข้องคัณะ
กรรมการโคัรงการกำาหน้ดมาตรฐาน้เก่�ยวกับั AI แลัะจัรยิธีรรม แลัะให้คัำาแน้ะน้ำาเก่�ยวกับัการพัื่ฒน้า
แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI การรา่งหลัักจัรยิธีรรมใหม่ๆ แลัะมาตรฐาน้สากลัต้องม่การปัรากฏิตัวแลัะการเข้้ารว่ม
ปัระชุ้มข้องคัน้กลุ่ัมน่้�

แต่ต้องเริ�มจัากการปัรก่ษาหารอ่กับัผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยระดับัช้าติหลัายฝ่่ายก่อน้ ซ่ิ�งจัะต้องม่การสน้ที่น้า
ท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้เก่�ยวกับัปัระเภูที่ข้องค่ัานิ้ยมแลัะหลัักการท่ี่�สนั้บัสนุ้น้คัวามหลัากหลัายที่างวัฒน้ธีรรมข้อง
มาเลัเซ่ิย ซ่ิ�งจัากนั้�น้จัะแปัลัเป็ัน้หลัักจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์สำาหรบััใช้้กำากับัดูแลัเที่คัโน้โลัย่ได้ การที่ำา
เช้่น้น่้�จัะช้่วยรบััปัระกัน้การสรุปัคัวามท้ี่าที่ายเก้าปัระการท่ี่�ระบุัไวค้ัรั �งแรกใน้ Vision 2020 แลัะม่การยำ�า
เต่อน้ถ่งเอกสาร Envisioning Malaysia 2050 วา่เป็ัน้หัวข้้อท่ี่�เกิดซิำ�าข้อง “สังคัมท่ี่�ม่คัวามสามัคัค่ั เป็ัน้
ปัระช้าธีปิัไตย ม่คุัณธีรรมแลัะจัรยิธีรรม ม่เสรภู่าพื่แลัะยอมรบััทุี่กคัน้ ยุติธีรรมแลัะเสมอภูาคั เจัรญิรุง่เรอ่ง 
ม่คัวามเป็ัน้วทิี่ยาศาสตร ์แลัะก้าวหน้้า”327 ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งกล่ัาววา่ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมใน้ปัระเที่ศท่ี่�ม่คัวาม
หลัากหลัายจัะเกิดข้่�น้ได้ก็ต่อเม่�อม่การยอมรบััคัวามหลัากหลัายนั้�น้ก่อน้ ซ่ิ�งข้้อพื่ิสูจัน์้จัะอยู่ใน้การเข้่ยน้รหัส
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สิงคโปร์
1. ประวัติความเป็นื้มา
ใน้ฐาน้ะผู้น้ำาด้าน้เที่คัโน้โลัย่ข้องเอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ ไม่แปัลักเลัยท่ี่�สิงคัโปัรจ์ัะม่เที่คัโน้โลัย่ AI ท่ี่�ก้าว
ลัำ�าท่ี่�สุดใน้กลุ่ัมปัระเที่ศอาเซ่ิยน้ คัวามก้าวหน้้าอย่างรวดเรว็ข้องน้คัรรฐัแห่งน่้�แลัะแน้วที่างท่ี่�คัล่ัองแคัล่ัว
วอ่งไวสำาหรบััการพัื่ฒน้าด้าน้เที่คันิ้คัแลัะการกำาหน้ดน้โยบัายข้อง AI ได้รบััการกล่ัาวถ่งทัี่�วภููมิภูาคัเอเช้่ย
แปัซิิฟิิก ข้น้าดที่างภููมิศาสตรข์้องสิงคัโปัร ์ การผสมผสาน้ข้องคัวามหลัากหลัายที่างวัฒน้ธีรรม แลัะช้่�อ
เส่ยงใน้ฐาน้ะแหล่ังรวมน้วตักรรมที่างเที่คัโน้โลัย่ระดับัภููมิภูาคัที่ำาให้ท่ี่�น่้� เป็ัน้ห้องปัฏิิบััติการ AI ใน้อุดมคัติ 
ที่ำาให้เป็ัน้ท่ี่�สน้ใจัแลัะช้่�น้ช้มข้องปัระเที่ศอ่�น้ๆ เช้่น้ ออสเตรเล่ัย ญ่�ปุ่ัน้ แลัะเกาหล่ัใต้ ใน้ข้ณะท่ี่�สิงคัโปัรข์้ับั
เคัล่ั�อน้ด้วยคัวามก้าวหน้้าที่างเที่คัโน้โลัย่ด้าน้ AI สิงคัโปัรก็์เริ�มม่มาตรการป้ัองกัน้เพ่ื่�อเพิื่�มปัระโยช้น์้สูงสุด
แลัะลัดอัน้ตรายท่ี่�ไม่คัวรจัะเกิด

ใน้เด่อน้มิถุน้ายน้ 2018 สิงคัโปัรป์ัระกาศวา่จัะเริ�มดำาเนิ้น้โคัรงการรเิริ�มด้าน้การกำากับัดูแลัแลัะจัรยิธีรรม
ปััญญาปัระดิษฐ์สามโคัรงการ ได้แก่328 (1) สภูาท่ี่�ปัรก่ษาด้าน้การใช้้ AI แลัะข้้อมูลัอย่างม่จัรยิธีรรม 
(Advisory Council on the Ethical Use of AI and Data) จััดตั�งข้่�น้ใน้เด่อน้สิงหาคัม 2018 ปัระกอบั
ด้วยตัวแที่น้จัากภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้ (2) เอกสารการอภิูปัรายข้องคัณะกรรมาธีกิารคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้
บุัคัคัลั (Personal Data Protection Commission, PDPC) เก่�ยวกับัการพัื่ฒน้าแลัะการน้ำา AI มาใช้้
อย่างรบััผิดช้อบั ซ่ิ�งสภูาจัะใช้้ใน้การกำาหน้ดกรอบัการพิื่จัารณา แลัะ (3) โคัรงการวจัิัยเก่�ยวกับัการกำากับั
ดูแลั AI แลัะการใช้้ข้้อมูลัเพื่่�อพื่ัฒน้าแลัะให้ข้้อมูลัแก่การวจัิัยที่างวชิ้าการเก่�ยวกับัปััญหาการกำากับัดูแลั AI

ใน้ปีั 2019 สิงคัโปัรอ์อกยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (National AI Strategy, NAIS) ภูายใต้
ช้่�อปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) แลัะสำานั้กงาน้ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติข้องสำานั้กงาน้รฐับัาลัดิจิัทัี่ลั 
ใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้�งข้องวิสัยทัี่ศน์้สามปัระการข้องการใช้้ AI ใน้การปัฏิิรูปัเศรษฐกิจัข้องปัระเที่ศแลัะช้่วิต
ข้องปัระช้าช้น้ NAIS จัะใช้้ AI ใน้ระดับัปัระเที่ศเพื่่�อให้สิงคัโปัรก์ลัายเป็ัน้ศูน้ย์กลัางระดับัโลักด้าน้โซิลูัช้ัน้ 
AI สรา้งแบับัจัำาลัองธุีรกิจัใหม่ๆ ให้บัรกิารท่ี่�เปีั� ยมน้วตักรรมแก่ปัระช้ากรใน้ท้ี่องถิ�น้ แลัะฝึ่กอบัรมแรงงาน้
ช้าวสิงคัโปัรใ์ห้สามารถปัรบััตัวเข้้ากับัเศรษฐกิจัท่ี่�ต้องพ่ื่�งพื่าคัวามรูท่้ี่�กำาลัังพื่ัฒน้า329 เพ่ื่�อสรา้งระบับันิ้เวศ
ด้าน้ AI ท่ี่�ที่ำางาน้ได้จัรงิ NAIS จััดที่ำาโคัรงการด้าน้ AI ระดับัช้าติ 7 โคัรงการ ได้แก่ การดูแลัสุข้ภูาพื่ 
อสังหารมิที่รพัื่ย์อัจัฉีรยิะ การศ่กษา การรกัษาคัวามมั�น้คังช้ายแดน้ ระบับัโลัจิัสติกส์ การเงนิ้ แลัะรฐับัาลั330 
ซ่ิ�งจัะได้รบััการสนั้บัสนุ้น้จัากปััจัจััยหลัักๆ ได้แก่ คัวามรว่มม่อข้องผู้ม่ส่วน้เก่�ยวข้้องจัากหลัายฝ่่าย ผู้ม่คัวาม
สามารถแลัะสถาบััน้การศ่กษาด้าน้สถาปััตยกรรมข้้อมูลั สภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�เช้่�อถ่อได้ แลัะการที่ำางาน้รว่มกัน้
ระหวา่งปัระเที่ศ331

โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) ข้องสิงคัโปัรเ์ป็ัน้ผลัมาจัากคัวามพื่ยายามใน้อด่ตท่ี่�จัะที่ำาให้
การให้บัรกิารสาธีารณะหรอ่รฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์เป็ัน้ดิจิัทัี่ลั332 แต่ต่างจัากคัวามพื่ยายามคัรั�งก่อน้ๆ 
โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) น่้� ม่จุัดมุ่งหมายเพ่ื่�อการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั
โดยสมบูัรณ์ใน้แง่มุมต่างๆ ข้องช้่วิตใน้เม่อง333 แรงผลัักดัน้สำาหรบััโคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart 
Nation) ใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่อัจัฉีรยิะม่รากฐาน้มาจัากการบัรรจับักัน้ข้องเหตุการณ์ภูายใน้แลัะภูายน้อก 
ทัี่�วโลัก ม่แน้วโน้้มข้องการใช้้ปัระโยช้น์้จัากการสรา้งมูลัค่ัาข้องข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ การ
อภิูปัรายที่างการเม่องใน้ปัระเที่ศเก่�ยวกับัการพื่ัฒน้าเม่องก็ที่วค่ัวามรุน้แรงข้่�น้334 คัวามหน้าแน่้น้ท่ี่�สูงข้อง
ปัระช้ากรแลัะการย้ายถิ�น้ฐาน้เข้้ามาใน้ปัระเที่ศเป็ัน้ปััจัจััยสองปัระการท่ี่�น้ำาไปัสู่คัวามไม่พื่อใจัข้องปัระช้าช้น้ 
ซ่ิ�งส่งผลัให้ พื่รรคั People's Action Party ท่ี่�เป็ัน้พื่รรคัผู้น้ำารฐับัาลัได้รบััคัะแน้น้เส่ยงลัดลังใน้การเล่ัอก



106 ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปั ญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้  ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE

ตั�งทัี่�วไปัใน้ปีั 2011335 โอกาสที่างเศรษฐกิจัจัากการใช้้ข้้อมูลักัน้อย่างแพื่รห่ลัายทัี่�วโลักท่ี่�เห็น้อยู่ รวมกับัแรง
กดดัน้จัากปัระช้าช้น้ท่ี่�ม่สิที่ธีิ�เล่ัอกตั�งข้องสิงคัโปัรใ์ห้จััดการกับัปััญหาคัวามแออัดข้องปัระช้ากรใน้น้คัรรฐั
บัังคัับัให้รฐับัาลัต้องเริ�มดำาเนิ้น้โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) แต่เนิ้�น้ๆ336

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
การลังทุี่น้ใน้การวจัิัยแลัะการพัื่ฒน้าแลัะที่รพัื่ยากรบุัคัคัลัถูกน้ำามารวมกัน้เพื่่�อให้โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ 
(Smart Nation) ข้องสิงคัโปัรบ์ัรรลุัผลัสำาเรจ็ั เฮง สว่เก่ยต รองน้ายกรฐัมน้ตรแ่ลัะรฐัมน้ตรป่ัระสาน้
งาน้ข้องกระที่รวงน้โยบัายเศรษฐกิจัปัระกาศใน้เด่อน้พื่ฤศจิักายน้ 2019 วา่รฐับัาลักำาลัังลังทุี่น้ 500 ล้ัาน้
ดอลัลัารสิ์งคัโปัร ์ (ปัระมาณ 364 ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐั) เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้โคัรงการด้าน้ AI ภูายใต้แผน้การ

วิจััย น้วัตกรรม แลัะองค์ักรธุีรกิจั 2020337 ใน้การย่น้ยัน้ 
วิสัยทัี่ศน์้ข้องสิงคัโปัรใ์น้การเป็ัน้ศูน้ย์กลัาง AI ระดับัโลัก
ภูายใน้ปีั 2030 เฮง กล่ัาววา่สาธีารณรฐัสิงคัโปัรจ์ัะพื่ยายาม
เป็ัน้ผู้น้ำาใน้การพัื่ฒน้าแลัะการใช้้โซิลูัช้ัน้ AI ท่ี่�ปัรบััข้น้าดแลัะ
สรา้งผลักระที่บัได้338 คัวามที่ะเยอที่ะยาน้ข้องสิงคัโปัรท่์ี่�จัะ
เป็ัน้ผู้น้ำาใน้น้วัตกรรม AI นั้�น้จ่ังม่การรบััปัระกัน้ว่าจัะปัระสบั
คัวามสำาเรจ็ั McKinsey พื่บัว่าสิงคัโปัรจ์ัะเป็ัน้ผู้น้ำาใน้การ
ที่ดลัองใช้้ AI ใน้ด้าน้บัรกิารที่างการเงนิ้ โที่รคัมน้าคัมไฮเที่คั 

การผลิัต แลัะการเดิน้ที่างใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้339 บัรษัิที่ Accenture ปัระมาณการวา่ AI ม่ศักยภูาพื่
ท่ี่�จัะกระตุ้น้การเติบัโตที่างเศรษฐกิจัต่อปีัข้องสิงคัโปัรจ์ัาก 3.2% เป็ัน้ 5.4% แลัะเพิื่�มปัระสิที่ธีภิูาพื่การผลิัต
ข้องแรงงาน้เป็ัน้ 41% ภูายใน้ปีั 2025340

เม่�อเวลัาผ่าน้ไปั จัำาน้วน้ข้องปััจัจััยสนั้บัสนุ้น้หลัักข้องคัวามพื่ยายามใน้การที่ำาให้เป็ัน้ดิจิัทัี่ลัข้องสิงคัโปัร์
ภูายใต้โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Nation program) ได้เพื่ิ�มข้่�น้แลัะได้รบััการสนั้บัสนุ้น้จัากคัวามรว่ม
ม่อท่ี่�แข็้งแกรง่ระหว่างรฐับัาลั อุตสาหกรรม แลัะสถาบััน้การศ่กษา341 ยกตัวอย่างเช้่น้ องค์ัการเงิน้ตรา
แห่งปัระเที่ศสิงคัโปัร ์(Monetary Authority of Singapore, MAS) ดำาเนิ้น้โคัรงการที่ดลัองการกำากับั
ดูแลัโดยรว่มม่อกับั PayPal เพื่่�อส่งเสรมิการพื่ัฒน้าธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ที่างการเงิน้ คัวาม
รว่มม่อท่ี่�เกิดจัาก PolicyPal ซ่ิ�งเป็ัน้แอปัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI ช้่วยอำาน้วยคัวามสะดวกใน้การจัดที่ะเบั่ยน้
กรมธีรรม์ปัระกัน้ภัูย342 นั้บัตั�งแต่นั้�น้ โคัรงการที่ดลัองการกำากับัดูแลัน่้� ได้ถูกน้ำาไปัใช้้เป็ัน้เคัร่�องม่อท่ี่�ม่
ปัระโยช้น์้สำาหรบััการกำาหน้ดน้โยบัายใน้โคัรงการเม่องอัจัฉีรยิะข้องสิงคัโปัร ์ เพื่่�อให้หน่้วยงาน้ภูาคัรฐัต่างๆ 
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง ภูาคัเอกช้น้ แลัะผู้กำาหน้ดน้โยบัายน้ำาไปัใช้้สรา้งโซิลูัช้ัน้รว่มกัน้343 

น้อกจัากน่้�  NAIS ยังเสน้อคัวามคิัดใน้การสรา้งคัลัังข้้อมูลัรวมเพ่ื่�อจััดการกับัอสังหารมิที่รพัื่ย์อัจัฉีรยิะ 
(Smart Estates) ใน้สิงคัโปัรด้์วย อสังหารมิที่รพัื่ย์อัจัฉีรยิะ (Smart Estates) หมายถ่ง การใช้้เที่คัโน้โลัย่
อัจัฉีรยิะใน้การเก็บัรวบัรวม วิเคัราะห์ แลัะปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีิภูาพื่การใช้้ข้้อมูลั เพื่่�อป้ัองกัน้ปััญหาหรอ่
ที่ำาน้ายแน้วโน้้มใน้โคัรงการบ้ัาน้จััดสรร การใช้้อสังหารมิที่รพัื่ย์อัจัฉีรยิะ (Smart Estates) จัะที่ำาให้
รฐับัาลัสิงคัโปัรส์ามารถใช้้ข้้อมูลัเพื่่�อระบุัการใช้้พื่ลัังงาน้ไฟิฟ้ิาเพื่่�อแสงสว่างแลัะระบับัระบัายคัวามรอ้น้
ได้344 หน่้วยงาน้พัื่ฒน้าส่�อ Infocomm (Infocomm Media Development Authority, IMDA) แลัะ
มหาวทิี่ยาลััยเที่คัโน้โลัย่แลัะการออกแบับัแห่งสิงคัโปัร ์ Singapore University of Technology and 
Design) จัะลัองใช้้คัลัังข้้อมูลัรวมเหล่ัาน่้� เพ่ื่�อปัรบััปัรุงการเข้้าถ่งข้้อมูลั แลัะใช้้เป็ัน้คัลัังเก็บัข้้อมูลัเก่�ยวกับั
มาตรฐาน้ข้้อมูลัท่ี่�ใช้้รว่มกัน้แลัะกรอบัการกำากับัดูแลั ลัักษณะที่างธีรรมช้าติท่ี่�เปัล่ั�ยน้แปัลังง่ายแลัะผลั 
กระที่บัท่ี่�คัาดการณ์ไม่ได้ข้อง AI ที่ำาให้ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (NAIS) ยังคังเป็ัน้เพ่ื่ยง
เอกสารท่ี่�ถูกเปิัดอ่าน้ที่บัที่วน้อยู่เสมอเพื่่�อพื่ิจัารณามิติด้าน้เที่คันิ้คั จัรยิธีรรม เศรษฐกิจั แลัะสังคัมท่ี่�ม่การ
เปัล่ั�ยน้แปัลังอยู่ตลัอดเวลัาข้อง AI

AI มีศัึกยภาพัท่ีี่จัะกระตุ้น 
การเติบโตที่างเศึรษฐกิจัต่อปีั 

ข้องสิงคโปัรจ์ัาก 3.2% เป็ัน 5.4% 
และเพัิ่มปัระสิที่ธิภาพัการผิลิตข้อง 
แรงงานเป็ัน 41% ภายในปีั 2025
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กรณีีศึึกษา
การใช้้ AI ในการวางผู้ังเมูือง

ในควัามูพยายามูข้องรฐั์บาลสิิงคโปัรที์�จะสิรา้งเมูืองอัจฉีรยิะมูีการวัางแผู้นวัา่จะติดิตั�งเสิาไฟ
อัจฉีรยิะทั�วัทั�งเมูือง เสิาไฟเหล่านี�จะติดิตั�งเซึ่น็เซึ่อรแ์ละกล้องหลายตัวัที�เชีื�อมูต่อกัน ซึ่่�งเป็ัน
ข้องหน่วัยงานภาครฐั์ต่างๆ เพื�อใชีใ้นการตรวัจจับทุกสิิ�งทุกอย่าง ตั�งแต่ผูู้้คนที�ข้าดิระเบียบ
วันัิยและสิกูตเตอรไ์ฟฟา้ที�แล่นอย่างรวัดิเรว็ั ไปัจนถ่งสิภาพอากาศข้มุูกข้มูัวั เทคโนโลยี AI 
เชีน่ การวัเิคราะหข์้้อมููลข้นาดิใหญ่และการเรยีนรูโ้ดิยเลียนแบบการทำางานข้องโครงข้่าย
ปัระสิาทข้องมูนุษย์ (deep learning) จะวัเิคราะหข์้้อมููลทั�งหมูดิที�เก็บรวับรวัมูมูาเพื�อชีว่ัย
ใหห้น่วัยงานภาครฐั์ต่างๆ ที�ต้องปัระสิานงานกันสิามูารถทำาการตัดิสิินใจเกี�ยวักับการวัาง
ผู้ังเมูืองไดิ้ดิีข้่�นโดิยใชีข้้้อมููลดิังกล่าวั

มูีการยกปัระเดิ็นข้้อกังวัลเกี�ยวักับกล้องวังจรปิัดิและเทคโนโลยีระบบจดิจำาใบหน้าที�จะติดิ
ตั�งไวัใ้นเสิาไฟ แต่นายกรฐั์มูนตร ีลี เซึ่ยีนลุง กล่าวัวัา่โครงการนี�มูีวัตัถุปัระสิงค์เพื�อปัรบัปัรุง
คุณภาพชีวีัติข้องพลเมูือง และไมู่ไดิ้มูีไวัเ้พื�อทำาผู้ิดิหลักจรยิธรรมูหรอืล่วังลำ�าใดิๆ โฆษกข้อง 
GovTech กล่าวัวัา่ “ควัามูจำาเป็ันในการคุ้มูครองข้้อมููลสิ่วันบุคคลและรกัษาควัามูเป็ันสิ่วัน
ตัวัเป็ันข้้อพิจารณาหลักข้องการใชีง้านดิ้านเทคนิคข้องโครงการ” เพื�อรบัปัระกันการรกัษา
ควัามูปัลอดิภัยข้องข้้อมููลที�เก็บรวับรวัมู รฐั์บาลจ่งดิ่งผูู้้มูีสิ่วันไดิ้สิ่วันเสิียดิ้านการรกัษา
ควัามูปัลอดิภัยเชีงิพาณิชีย์เข้้ามูามูีสิ่วันรว่ัมูดิ้วัย เชีน่ แพลตฟอรม์ู NextGen SIEM ข้อง 
LogRhythm เพื�อเฝ้ึาสิังเกตและตรวัจจับภัยคุกคามูดิ้านควัามูปัลอดิภัยทางไซึ่เบอรที์�อาจ
เกิดิข้่�น345 แพลตฟอรม์ูนี�ทำาใหแ้หล่งที�มูาข้องข้้อมููลทั�งหมูดิ ไดิ้แก่ กล้อง เซึ่น็เซึ่อร ์เครอืข้่าย
ระบบคลาวัดิ์ เซึ่ริฟ์เวัอร ์และคอมูพิวัเตอรข์้องศูนย์ปัฏิิบัติการดิ้านการรกัษาควัามูปัลอดิภัย 
ผู้สิานรวัมูอยู่ในแพลตฟอรม์ูเดิียวั ทำาใหที้มูรกัษาควัามูปัลอดิภัยสิามูารถระบุกิจกรรมูที�มูี
ควัามูเสิี�ยงสิูงในเครอืข้่ายและยืนยันตัวับ่งชีี�ภัยคุกคามูไดิ้

สิงคัโปัรภู์ูมิใจักับัการเป็ัน้ปัระเที่ศแรกใน้เอเช้่ยท่ี่�ผลัักดัน้กรอบัการที่ำางาน้ด้าน้ AI346 เพ่ื่�อจััดการกับั
ปััญญายุ่งยากด้าน้การกำากับัดูแลัการพื่ัฒน้า AI กรอบัการกำากับัดูแลัปััญญาปัระดิษฐ์ต้น้แบับั (Model 
AI Governance Framework) ม่เป้ัาหมายเพื่่�อจััดการกับัคัวามสัมพื่ัน้ธีท่์ี่�ซัิบัซ้ิอน้ระหวา่งน้วตักรรมแลัะ
กฎระเบั่ยบั ใน้แงข่้องมาตรการกำากับัดูแลัภูายใน้แลัะภูายน้อก การจััดการคัวามเส่�ยง แลัะการจััดการการ
ดำาเนิ้น้งาน้ กรอบัการกำากับัดูแลัปััญญาปัระดิษฐ์ต้น้แบับัจััดหาเคัร่�องม่อท่ี่�ใช้้งาน้ได้จัรงิให้แก่ผู้กำาหน้ด
น้โยบัายแลัะผู้ปัระกอบัการใน้อุตสาหกรรม เพื่่�อใช้้ใน้การจััดการแลัะเอาช้น้ะอุปัสรรคัท่ี่�เกิดจัาก AI ใน้
อน้าคัต เน่้�องจัากเที่คัโน้โลัย่ม่ลัักษณะตามธีรรมช้าติท่ี่�มักจัะก่อให้เกิดการเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้347 348 

ใน้การสรา้งคัวามเช้่�อมั�น้ท่ี่�ม่ต่อ AI กรอบัการที่ำางาน้น่้�อยู่บัน้พ่ื่�น้ฐาน้ข้องหลัักการระดับัสูงสองปัระการ 
ปัระการแรก กระบัวน้การตัดสิน้ใจัข้องโซิลูัช้ัน้ AI คัวรจัะอธีบิัายได้ โปัรง่ใส แลัะเป็ัน้ธีรรม ปัระการท่ี่�สอง 
กระบัวน้การเหล่ัาน่้� ต้อง “ให้คัวามสำาคััญกับัมนุ้ษย์เป็ัน้หลััก”349 องค์ักรต่างๆ ต้องช้่วยให้ปัระช้าช้น้เข้้าใจั
วา่การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพื่ิวเตอรด้์วยตน้เอง (machine learning) แลัะการเรย่น้รูโ้ดยเล่ัยน้แบับัการ
ที่ำางาน้ข้องโคัรงข้่ายปัระสาที่ข้องมนุ้ษย์ (deep learning) ที่ำาการที่ำาน้ายได้อย่างไร น้อกจัากน่้�ยังต้อง
กำากับัดูแลักระบัวน้การโดยรวมด้วยวา่แบับัจัำาลัอง AI ใช้้ข้้อมูลัใน้การที่ำาน้ายแลัะเสน้อผลัการปัระเมิน้หรอ่
ผลัลััพื่ธีท่์ี่�เป็ัน้ธีรรมอย่างไร การให้คัวามสำาคััญกับัมนุ้ษย์เป็ัน้หลััก หมายถ่ง ข้้อกำาหน้ดท่ี่�ระบุัวา่ AI คัวรเป็ัน้
ปัระโยช้น์้แก่สุข้ภูาวะแลัะคัวามปัลัอดภัูยข้องสังคัม350
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เพื่่�อช้่�แน้ะแน้วที่างให้กับัอุตสาหกรรมต่อไปัใน้การใช้้แน้วที่างกำากับัดูแลัตน้เองเพ่ื่�อการพื่ัฒน้า การ 
เตรย่มการ แลัะการใช้้ AI รฐับัาลัสิงคัโปัรจ่์ังจััดที่ำาบัที่สรุปักรณ่ตัวอย่าง (Compendium of Use Cases) 
แลัะแน้วที่างการใช้้แลัะการปัระเมิน้ตน้เองสำาหรบััองค์ักร (Implementation and Self-Assessment 
Guide for Organisations, ISAGO) เพ่ื่�อเป็ัน้เอกสารปัระกอบั351 เอกสารทัี่�งสองฉีบัับัน่้� ม่ตัวอย่างท่ี่�ใช้้
งาน้ได้จัรงิ เพื่่�อช้่วยให้องค์ักรสามารถปัรบััการกำากับัดูแลัด้าน้ AI ข้องตน้ให้สอดคัล้ัองกับักรอบัการที่ำางาน้
ต้น้แบับั (Model Framework)

ใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้�งข้องการช้่วยอุตสาหกรรมต่างๆ องค์ัการเงิน้ตราแห่งปัระเที่ศสิงคัโปัร ์ (MAS) เข้้ารว่ม
โคัรงการคัวามรว่มม่อแบับัหลัายระยะกับัอุตสาหกรรมภูาคัการเงิน้เพื่่�อปัระเมิน้ปััญญาปัระดิษฐ์แลัะการ
วเิคัราะห์ข้้อมูลั (Artificial Intelligence and Data Analytics, AIDA) แลัะเพื่่�อสรา้งหลัักการรว่มใน้
แงข่้องคัวามเป็ัน้ธีรรม จัรยิธีรรม คัวามรบััผิดช้อบัใน้ผลัลััพื่ธี ์แลัะคัวามโปัรง่ใส ซ่ิ�งสามารถน้ำาไปัใช้้ได้กับั
ธุีรกิจัธีน้าคัาร (การปัระเมิน้คัวามเส่�ยงการผิดช้ำาระหน่้�แลัะการตลัาดแบับัเน้้น้ลูักค้ัา) แลัะธุีรกิจัปัระกัน้ 
(การรบััปัระกัน้ภัูยเช้ิงคัาดการณ์แลัะการตรวจัจัับัการโกงปัระกัน้)352 

น้อกจัากน่้�  สิงค์ัโปัรย์ังปัระสบัคัวามสำาเรจ็ับัน้เวท่ี่สำาหรบััการกำาหน้ดมาตรฐาน้สากลัด้าน้ AI ท่ี่�กำาลัังเกิดข่้�น้
ด้วยการเข้้ารว่มใน้คัณะกรรมการมาตรฐาน้ ISO/IEC JTC 1/SC 42 ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์353 ใน้ข้ณะท่ี่�เข่้ยน้
รายงาน้น่้�  ใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ ม่เพื่่ยงสิงคัโปัรแ์ลัะอิน้โดน่้เซ่ิยเท่ี่านั้�น้ท่ี่�เข้้ารว่มใน้คัณะกรรมการ 
โดยสิงคัโปัรเ์ข้้ารว่มใน้ฐาน้ะสมาช้ิกอย่างเต็มตัวแลัะม่สิที่ธีิ�ลังคัะแน้น้ ส่วน้อิน้โดน่้เซ่ิยเป็ัน้เพื่่ยงสมาช้ิก
สังเกตการณ์ ข้่ดคัวามสามารถด้าน้เที่คัโน้โลัย่ข้ั �น้สูงแลัะการลังทุี่น้มหาศาลัใน้การวจัิัยแลัะการพัื่ฒน้า AI 
ที่ำาให้สิงคัโปัรส์ามารถใช้้ปัระโยช้น์้จัากคัวามเช้่�ยวช้าญใน้การม่ส่วน้รว่มอย่างม่ปัระสิที่ธีผิลัการหารอ่ระดับั
โลักเก่�ยวกับัมาตรฐาน้ต่างๆ354

3. ความท�าทายและโอกี่าส
สิงคัโปัรม่์คัวามได้เปัรย่บัท่ี่�เริ�มพื่ัฒน้า AI ก่อน้ปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้ภููมิภูาคั แต่ยังคังม่คัวามท้ี่าที่ายบัางปัระการ 
อุปัสรรคัเหล่ัาน่้�  ได้แก่ การข้าดแคัลัน้ผู้ม่คัวามสามารถ อุบััติการณ์การลัะเมิดข้้อมูลัท่ี่�เกิดข้่�น้ซิำ�าแล้ัวซิำ�าอ่ก 
แน้วที่างข้องรฐับัาลัท่ี่�เน้้น้การรวมศูน้ย์มากเกิน้ไปั แลัะปััญหาอ่�น้ๆ เก่�ยวกับัการย่ดมั�น้ใน้คัวามโปัรง่ใส การ
นั้บัรวมทุี่กคัน้ แลัะคัวามเสมอภูาคั

แรงงานื้ AI

เพื่่�อท่ี่�จัะยกระดับัคัวามสามารถใน้การแข่้งข้ัน้ใน้วงการ AI สิงคัโปัรต้์องจััดการกับัการข้าดแคัลัน้แรงงาน้
ท่ี่�ม่คัวามสามารถก่อน้ ม่การคัาดการณ์วา่ สิงคัโปัรจ์ัะข้าดแคัลัน้แรงงาน้ท่ี่�ม่คัวามสามารถสูงถ่ง 600,000 
คัน้ใน้อ่กไม่ก่�ปีัข้้างหน้้า355 แม้วา่รฐับัาลัจัะจััดให้ม่การฝึ่กงาน้ ทุี่น้การศ่กษาสำาหรบัับััณฑิต แลัะโคัรงการ
แลักเปัล่ั�ยน้กับัภูาคัเอกช้น้ แต่สิงคัโปัรก็์ต้องหาวิธี่ท่ี่�สรา้งสรรค์ัใน้การด่งดูดผู้ม่คัวามสามารถจัากต่าง
ปัระเที่ศ 356 มิฉีะนั้�น้ น้คัรรฐัแห่งน่้�จัะเส่�ยงต่อการสูญเส่ยรายได้ปัระมาณ 1.07 แสน้ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐั
ภูายใน้ปีั 2030 เน่้�องจัากการข้าดแคัลัน้แรงงาน้357 ใน้ข้ณะท่ี่�โซิลูัช้ัน้ AI ท่ี่�ม่จัำาหน่้ายทัี่�วไปัยังเป็ัน้ตัวเล่ัอก
ท่ี่�ใช้้การได้ด่ แต่ AI ถ่อเป็ัน้คัวามพื่ยายามท่ี่�ต้องใช้้ฝี่ม่อแลัะต้องใช้้ “การม่ปัฏิิสัมพัื่น้ธี์ข้องมนุ้ษย์” เพื่่�อ
รบััรองคัวามสามารถใน้การอธีิบัายผลัลััพื่ธี์จัากระบับัคัอมพื่ิวเตอรใ์ห้มนุ้ษย์เข้้าใจัได้แลัะคัวามน่้าเช้่�อ
ถ่อข้องแบับัจัำาลัอง AI การม่ปัฏิิสัมพื่ัน้ธี์ข้องมนุ้ษย์สามารถตรวจัสอบั รบััรองคัวามถูกต้อง แลัะเปัล่ั�ยน้ 
แปัลังอัลักอรท่ิี่มใน้ขั้�น้ตอน้ต่างๆ ข้องวงจัรได้ เพ่ื่�อสรา้งแบับัจัำาลัอง AI คุัณภูาพื่สูงท่ี่�ม่ทัี่�งคัวามเป็ัน้ธีรรม
แลัะคัวามโปัรง่ใส ผู้ม่คัวามสามารถท่ี่�ม่ทัี่กษะสูงเป็ัน้รากฐาน้ข้องการคัวบัคุัมพื่ลัังข้อง AI เพื่่�อลัดอัน้ตราย
หรอ่อคัติท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้



109ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE  ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปัญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก�รโจม่ต่้ทั�งไซเบอัร์

อุบััติการณ์การลัะเมิดข้้อมูลัคัรั �งใหญ่ท่ี่�เกิดข่้�น้กับับัรษัิที่ด้าน้ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ก่อตั�งใน้ปัระเที่ศสิงคัโปัรท่์ี่�ใช้้โซิลูัช้ัน้ 
AI อย่าง Grab สามารถที่ำาลัายคัวามเช่้�อมั�น้ข้องปัระช้าช้น้ท่ี่�ม่ต่อ AI ได้เลัย358 การลัะเมิดคัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัวข้องข้้อมูลัท่ี่�เกิดซิำ�าแล้ัวซิำ�าอ่กอาจัส่งผลักระที่บัท่ี่�น่้าวติกต่อคัวามรว่มม่อระหวา่งภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้
ท่ี่�ใช้้ข้้อมูลัใน้การที่ดสอบัโคัรงการน้ำารอ่ง โคัรงการที่ดลัองการกำากับัดูแลั แลัะการสรา้งโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้
อย่างเช้่น้ คัลัังข้้อมูลัรวม การโจัมต่ที่างไซิเบัอรผ์่าน้ที่าง AI ฝ่่ายตรงข้้ามเป็ัน้ภัูยคุักคัามท่ี่�เกิดข้่�น้ใหม่ แลัะ
กำาลัังท้ี่าที่ายปัระสิที่ธีิภูาพื่ข้องกฎหมายคุ้ัมคัรองข้้อมูลัใน้ปััจัจุับััน้ เอิง เอ็ง เฮ็น้ รฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวง
กลัาโหม เรย่กรอ้งให้ม่การที่บัที่วน้มาตรฐาน้แลัะกรอบัการที่ำางาน้ด้าน้คัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรอ์่ก
คัรั �ง เพื่่�อเป็ัน้แน้วที่างให้กับัปัระช้าช้น้แลัะภูาคัเอกช้น้ท่ี่�ใช้้ AI แลัะข้้อมูลัข้น้าดใหญ่มากข้่�น้เร่�อยๆ359 ภูาคั
เอกช้น้ข้องสิงคัโปัรก็์ม่คัวามคิัดเห็น้ท่ี่�คัล้ัายคัล่ังกัน้โดยกล่ัาววา่ คัวามสามารถท่ี่�เพิื่�มข้่�น้ข้องเที่คัโน้โลัย่ใน้
การฟ้ิ� น้ตัวจัากวกิฤตจัะที่ำาให้เกิดการโจัมต่ที่างไซิเบัอรม์ากข้่�น้เช้่น้กัน้360 ปัฏิิกิรยิาตอบัโต้อย่างรุน้แรงข้อง
ปัระช้าช้น้เม่�อไม่น้าน้มาน่้�เก่�ยวกับัแอปั TraceTogether หรอ่การลัะเมิดข้้อมูลัข้องบัรษัิที่ช้่�อดังอ่�น้ๆ ที่ำาให้
ช้าวสิงคัโปัรเ์กิดคัวามลัังเลัมากข้่�น้ท่ี่�จัะแบั่งปััน้ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลักับัรฐับัาลั361

ก�รสิอัดสิ่อังดูแล คิว�ม่รบัผิดชีอับต่้อัผลลัพธิ์ และคิว�ม่เชีื�อัม่ั�นขอังประชี�ชีน

รฐับัาลัสิงคัโปัรเ์ล็ังเห็น้ถ่งคัวามกังข้าท่ี่�เพื่ิ�มข่้�น้ข้องปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัข้อบัเข้ตแลัะผลักระที่บัข้อง AI แลัะ
ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ รวมทัี่�งการเส่�อมถอยข้องคัวามเช้่�อมั�น้ใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลั ซ่ิ�งอาจัเป็ัน้เร่�องยากสำาหรบัั
พื่วกเข้าท่ี่�จัะช้ักช้วน้ให้ปัระช้าช้น้เห็น้ช้อบัแลัะอยากม่ส่วน้รว่มใน้การเปิัดตัวโคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ 
(Smart Nation) โคัรงการต่อๆ ไปั เพื่ราะปัระช้าช้น้เริ�มพุ่ื่งเป้ัาไปัท่ี่�ปัระเด็น้ท่ี่�ล่ักยิ�งข้่�น้เก่�ยวกับัการสอด
ส่องดูแลั คัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี ์คัวามเช้่�อมั�น้ข้องปัระช้าช้น้ แลัะการนั้บัรวมทุี่กคัน้

การใช้้ระบับัจัดจัำาใบัหน้้าแลัะโซิลูัช้ัน้เม่องอัจัฉีริยะข้องสิงคัโปัร์นั้�น้ม่มาก่อน้การริเริ�มโคัรงการเม่อง
อัจัฉีรยิะ เน่้� องจัากม่การใช้้ระบับัตรวจัสอบัใบัหน้้าแลัะโคัมไฟิอัจัฉีรยิะเป็ัน้ส่วน้ปัระกอบัข้องการวเิคัราะห์
ผู้คัน้ จ่ังเกิดการวพิื่ากษ์วจิัารณ์มากข้่�น้วา่ระบับัจัดจัำาใบัหน้้าจัะช้่วยให้เกิดการเล่ัอกปัฏิิบััติโดยไม่เจัตน้าบัน้
พื่่�น้ฐาน้ข้องเพื่ศแลัะอคัติด้าน้ช้าติพื่ัน้ธุี์ได้อย่างไรบั้าง362 ลัักษณะตามธีรรมช้าติท่ี่�รุกลัำ�าข้องเที่คัโน้โลัย่ดัง
กล่ัาวท่ี่�ข้ยายคัรอบัคัลุัมไปัถ่งอารมณ์ข้องมนุ้ษย์ก็เป็ัน้ปััญหาเช้่น้กัน้ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้กรณ่ท่ี่�ไม่ม่คัวาม
ยิน้ยอมข้องผู้ใช้้363 

แลัะยังม่ปััญหาเร่�องคัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์แลัะคัวามเช้่�อมั�น้ข้องปัระช้าช้น้อ่กด้วย แม้จัะม่คัำากล่ัาว
อ้างวา่กรอบัการกำากับัดูแลัปััญญาปัระดิษฐ์ต้น้แบับั (Model AI Governance Framework) ไม่ข้่�น้อยู่
กับัภูาคัส่วน้ เที่คัโน้โลัย่ แลัะอัลักอรท่ิี่มใดโดยเฉีพื่าะ ซ่ิ�งหมายคัวามวา่ กรอบัการกำากับัดูแลัม่จุัดมุ่งเน้้น้
ทัี่�วไปัท่ี่�การวเิคัราะห์ข้้อมูลัด้วย AI ระบับั แลัะซิอฟิต์แวร ์ แลัะใช้้เป็ัน้เกณฑ์มาตรฐาน้สำาหรบััองค์ักรต่างๆ 
ทัี่�วทุี่กภูาคัส่วน้364 แต่ก็ยังถ่อว่ายังไม่แข็้งแกรง่พื่อ การน้ำาไปัใช้้ยังคังเป็ัน้ไปัโดยสมัคัรใจัใน้ภูาคัเอกช้น้ 
แลัะไม่ม่คัวามเข้้าใจัอย่างช้ัดเจัน้เก่�ยวกับัข้อบัเข้ตการใช้้งาน้365 เน่้� องจัากกรอบัการกำากับัดูแลัม่น่้� ลัักษณะ
ตามธีรรมช้าติท่ี่�ไรข้้้อผูกมัด จ่ังสามารถน้ำามาใช้้ใน้ช้่วงแรกข้องการเริ�มใช้้เที่คัโน้โลัย่ แต่สุดท้ี่ายแล้ัวผู้
พื่ัฒน้า AI จัะสามารถออกจัากกรอบัการกำากับัดูแลัน่้�ใน้ระหวา่งกระบัวน้การ ดังนั้�น้ ต้องใช้้การกำากับัดูแลั
ท่ี่�แข็้งแกรง่กวา่น่้�เพื่่�อจััดการกับัข้้อกังวลัด้าน้คัวามปัลัอดภัูย เน่้�องจัากม่การบูัรณาการองค์ัปัระกอบัท่ี่�ใช้้ AI 
ไวใ้น้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ท่ี่�ม่อยู่ทัี่�วไปัเพื่ิ�มข้่�น้อย่างรวดเรว็366

ข้้อกังวลัเหล่ัาน่้�ที่ำาให้ม่คัวามจัำาเป็ัน้อย่างยิ�งท่ี่�ต้องม่กฎหมายท่ี่�ช้ัดเจัน้เพื่่�อแก้ไข้ผลักระที่บัข้อง AI ท่ี่�เกิด
ข้่�น้โดยไม่เจัตน้า คัณะกรรมการปัฏิิรูปักฎหมาย (Law Reform Committee) ข้องสำานั้กวชิ้านิ้ติศาสตร์
แห่งสิงคัโปัร ์ (Singapore Academy of Law) เรย่กรอ้งให้ม่แน้วที่างท่ี่�เป็ัน้เช้ิงรุกมากข้่�น้ใน้การจััดการ
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กับัปััญหาด้าน้การพื่ัฒน้า การใช้้ แลัะการปัรบััข้น้าดแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI คัณะกรรมดังกล่ัาวเผยแพื่รร่ายงาน้
หลัายฉีบัับัท่ี่�เรย่กรอ้งให้ม่การผ่าน้ “รา่งกฎหมายท่ี่�คัวรปัฏิิบััติตามแต่ไม่บัังคัับัใช้้ (soft law)” เพื่่�อพัื่ฒน้า
เที่คัโน้โลัย่ AI “ท่ี่�สนั้บัสนุ้น้การพัื่ฒน้าท่ี่�เกิดปัระโยช้น์้ต่อสังคัมแลัะเศรษฐกิจั แลัะการใช้้เที่คัโน้โลัย่หุ่น้
ยน้ต์แลัะเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI”367 รายงาน้เหล่ัาน่้� ให้คัวามสำาคััญเป็ัน้พิื่เศษกับัเร่�องคัวามเส่�ยงท่ี่�
อาจัเกิดข้่�น้จัากระบับัหุ่น้ยน้ต์อัตโน้มัติแลัะปััญญาปัระดิษฐ์ (RAI) ท่ี่�ม่ต่อมนุ้ษย์แลัะที่รพัื่ย์สิน้ แลัะเร่�องข้อง
การบัังคัับัใช้้กฎหมายอาญาแลัะคัวามรบััผิดที่างอาญาท่ี่�ม่อยู่แล้ัว ใน้บัที่สรุปัข้องรายงาน้ คัณะกรรมการ
เห็น้วา่ RAI อาจัก่อให้เกิดอัน้ตรายรูปัแบับัใหม่ๆ ท่ี่�จัะท้ี่าที่ายกฎหมายแลัะข้้อบัังคัับัท่ี่�ม่อยู่อย่างเล่ั�ยงไม่ได้ 
ด้วยเหตุน่้�  คัณะกรรมการจ่ังรอ้งข้อให้ผู้กำากับัดูแลัแลัะผู้บััญญัติกฎหมายทุี่กคัน้ที่ำางาน้อย่างรวดเรว็ใน้การ
จััดการกับัคัวามเส่�ยงใหม่ๆ ท่ี่�เกิดข้่�น้368

ปััญหาท่ี่�ซ่ิอน้อยู่ภูายใต้กรอบัการกำากับัดูแลัแลัะการบััญญัติกฎหมายท่ี่�อ่อน้แอน้ำาไปัสู่ข้้อกังวลัท่ี่�ช้อบัด้วย
กฎหมายเก่�ยวกับัการสอดส่องดูแลัแลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติ แลัะจัะม่ผลัคัรอบัคัลุัมไปัไกลัถ่งการรบััรูเ้ก่�ยว
กับั AI ข้องช้าวสิงคัโปัร ์การสำารวจัข้อง Pew ย่น้ยัน้วา่ โดยรวมแล้ัว 72% ข้องช้าวสิงคัโปัรม์องวา่ AI ม่
ปัระโยช้น์้ต่อสังคัมข้องพื่วกเข้า แต่ม่คัวามเห็น้ท่ี่�แตกต่างกัน้เก่�ยวกับัการใช้้หุ่น้ยน้ต์มาที่ำางาน้อัตโน้มัติ 
โดย 48% กล่ัาววา่หุ่น้ยน้ต์จัะเป็ัน้สิ�งท่ี่�ด่ แต่อ่ก 42% ไม่เห็น้ด้วยกับัคัวามคิัดน่้�369 ผลัสำารวจัท่ี่�ม่ส่วน้ผสม
ข้องคัวามคิัดเห็น้ท่ี่�หลัากหลัายแสดงให้เห็น้วา่การใช้้งาน้จัรงิข้องเที่คัโน้โลัย่ AI จัะเป็ัน้ไปัตามว่�แววท่ี่�เห็น้
หรอ่ไม่370 

ก�รนับรวม่ทัุกคินและคิว�ม่เสิม่อัภ�คิ

อย่างท่ี่�กล่ัาวไว ้IMDA จััดตั�งสภูาท่ี่�ปัรก่ษาด้าน้การใช้้ AI แลัะข้้อมูลัอย่างม่จัรยิธีรรม (Advisory Council 
on the Ethical Use of AI and Data) เพื่่�อสนั้บัสนุ้น้การสรา้งระบับันิ้เวศด้าน้ AI ท่ี่�เช้่�อถ่อได้371 น่้� เป็ัน้
ก้าวย่างท่ี่�ด่ไปัสู่การแก้ไข้ข้้อบักพื่รอ่งใน้การนั้บัรวมทุี่กคัน้แลัะคัวามไวว้างใจัใน้หมู่สมาช้ิกท่ี่�หลัากหลัาย372 
แต่ผู้เช้่�ยวช้าญแย้งว่าการท่ี่�รฐับัาลัไม่ใส่ใจัใน้การช้่�แน้ะแน้วที่างให้แก่สภูายังคังที่ำาให้ม่ข้้อสงสัยเก่�ยวกับั
คัวามสามารถท่ี่�แท้ี่จัรงิข้องรฐับัาลัใน้การค้ัน้หาแลัะจััดการกับัสาเหตุต้น้ตอข้องคัวามเส่�ยงท่ี่�อาจัเกิดข้่�น้
โดยไม่เจัตน้าข้อง AI โดยไม่ได้รบััอิที่ธีพิื่ลัจัากปัระเด็น้ด้าน้การเม่องแลัะผลักำาไร373 ใน้การปัรก่ษาหารอ่กับั
ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยหลัายฝ่่ายใน้การจััดที่ำารายงาน้ฉีบัับัน่้�  ผู้ให้ข้้อมูลัเต่อน้วา่ การท่ี่�รฐับัาลัต้องการท่ี่�จัะใช้้
เที่คัโน้โลัย่เป็ัน้อย่างมากคัวรม่การถ่วงดุลัด้วยการไตรต่รองเช้ิงวพิื่ากษ์ใน้ระดับัท่ี่�ล่ักกวา่น่้�เพื่่�อส่งเสรมิการ
นั้บัรวมทุี่กคัน้แลัะคัวามเสมอภูาคั

คัวามพื่ยายามข้องรัฐบัาลัใน้การที่ำาให้เป็ัน้ดิจิัทัี่ลัแบับับัน้ลังล่ัางตัดโอกาสข้องภูาคัเอกช้น้ ซ่ิ�งส่งผลั 
กระที่บัอย่างไม่ได้สัดส่วน้ต่อธุีรกิจัข้น้าดเล็ัก ผู้ปัระกอบัการ แลัะธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่374 ผลัข้องแน้วที่างแบับั
รวมศูน้ย์ข้องรฐับัาลัปัรากฏิออกมาแล้ัว ซ่ิ�งก็ค่ัอ โคัรงการปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ (Smart Nation) ท่ี่�กำาลััง
พื่ยายามอย่างหนั้กเพื่่�อเรย่กรอ้งคัวามสน้ใจัข้องช้าวสิงคัโปัร ์ เน่้� องจัากข้าดเร่�องราวแห่งคัวามสำาเรจ็ัอ่�น้ๆ 
ท่ี่�น้อกเหน่้อไปัจัากอุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่ที่างการเงนิ้ (ฟิิน้เที่คั) ใน้ท้ี่องถิ�น้375 การสรา้งโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้
ที่างดิจิัทัี่ลัอย่างเพื่่ยงพื่อแลัะการจััดหาแหล่ังเงนิ้ทุี่น้เป็ัน้สิ�งจัำาเป็ัน้ แต่รฐับัาลัคัวรอนุ้ญาตให้ธุีรกิจัสตารท์ี่
อัพื่ได้ “เล่ัน้” แลัะม่อิสระที่างคัวามคิัดสรา้งสรรค์ัได้พื่อสมคัวรเพ่ื่�อกระตุ้น้ให้เกิดน้วตักรรมใหม่ๆ376

องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักแลัะข้น้าดกลัาง (SME) ยังคังเผช้ิญกับัอุปัสรรคัใน้การเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั
อย่างต่อเน่้�องใน้สิงคัโปัร ์ ใน้บัรบิัที่น่้�  องค์ักรธุีรกิจัข้น้าดเล็ักมาก ข้น้าดเล็ัก แลัะข้น้าดกลัาง (MSME) คิัด
เป็ัน้ 99% ข้องบัรษัิที่ทัี่�งหมด จ้ัางงาน้ถ่ง 72% ข้องแรงงาน้ทัี่�งหมด แลัะสรา้งรายได้ปัระมาณ 50% ข้อง
ผลิัตภัูณฑ์มวลัรวมข้องปัระเที่ศ (GDP) แม้วา่ SME ใน้น้คัรรฐัแห่งน่้�จัะมองโลักใน้แงด่่เก่�ยวกับัการท่ี่�พื่วก
เข้าจัะเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั377 แต่ก็พื่บัวา่พื่วกเข้ายังม่ต้น้ทุี่น้ท่ี่�สูงกวา่ใน้การน้ำาเที่คัโน้โลัย่มาใช้้ ม่
คัวามจัำาเป็ัน้เรง่ด่วน้ท่ี่�ต้องเพื่ิ�มทัี่กษะให้แก่พื่นั้กงาน้ แลัะต้องจ่ัายค่ัาคัวามปัลัอดภัูยที่างไซิเบัอรเ์พื่ิ�มข้่�น้
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เพื่่�อป้ัองกัน้คัวามเส่�ยงท่ี่�อาจัเกิดข่้�น้378 สิงคัโปัรอ์าจัให้คัวามสน้ใจัเพิื่�มข้่�น้ใน้บัที่บัาที่ข้องธุีรกิจัท่ี่�ม่ผู้หญิง
เป็ัน้ผู้น้ำา แม้วา่รฐับัาลัจัะรณรงค์ัให้ม่คัวามคัรอบัคัลุัมที่างดิจิัทัี่ลั (นั้บัรวมทุี่กคัน้) เช้่น้ โคัรงการ Digital 
for Life379 แลัะโคัรงการรเิริ�มท่ี่�เน้้น้ไปัท่ี่�ผู้หญิงอย่าง SG Women in Tech380 แต่ก็คัวรม่การดำาเนิ้น้งาน้
เพื่ิ�มเติมเพื่่�อลัดคัวามไม่สมดุลัระหวา่งเพื่ศ การศ่กษาข้องบัรษัิที่ Accenture เผยวา่ธุีรกิจัท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้
เจ้ัาข้องคิัดเป็ัน้ 27% ข้องธุีรกิจัทัี่�งหมดแลัะ 13% ข้องยอดข้าย381 การดำาเนิ้น้การด้าน้คัวามเสมอภูาคัที่าง
เพื่ศด้วยการให้โอกาสแก่ธุีรกิจัท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องอาจัสรา้งรายได้เพิื่�มเติมอ่ก 20% ให้กับั GDP ข้อง
สิงคัโปัร3์82 

อ่กมิติหน่้�งข้องการนั้บัรวมทุี่กคัน้ท่ี่�แพื่รก่ระจัายอยู่ทัี่�วการพื่ัฒน้า AI ใน้สิงคัโปัร ์ค่ัอ แน้วคิัดเร่�องการคัรอบั
คัรองข้้อมูลั383 บั่อยคัรั �งท่ี่�สิงคัโปัรถู์กมองว่าเป็ัน้น้คัรรฐัท่ี่�ม่การเช้่�อมโยงภูายใน้ท่ี่�ด่มากแลัะสามารถเก็บั
รวบัรวมกระแสข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ได้สบัาย แต่ข้้อกังวลัหลัักใน้หมู่ผู้เช่้�ยวช้าญ ค่ัอ การเป็ัน้ตัวแที่น้มากเกิน้
ไปัแลัะการเป็ัน้ตัวแที่น้น้้อยเกิน้ไปัข้องกลุ่ัมเฉีพื่าะหรอ่โปัรไฟิล์ัข้องบุัคัคัลัแลัะชุ้มช้น้ใน้สิงคัโปัรท่์ี่�อาจัที่ำาให้
บัางคัน้หรอ่บัางกลุ่ัมถูกทิี่�งไวท่้ี่�ช้ายข้อบัหรอ่ไม่ถูกนั้บัรวม คัำาวา่ ‘การคัรอบัคัรองข้้อมูลั’ ม่แงมุ่มท่ี่�รา้ยแรง
มากข้่�น้เม่�อพูื่ดถ่งการนั้บัรวมหรอ่การไม่นั้บัรวมข้้อมูลัข้องทุี่กคัน้ เน่้�องจัากการคัรอบัคัรองข้้อมูลัแสดงให้
เห็น้วา่การเป็ัน้ตัวแที่น้มากเกิน้ไปัแลัะการเป็ัน้ตัวแที่น้น้้อยเกิน้ไปัใน้ชุ้ดข้้อมูลัจัะส่งเสรมิทัี่ศน้คัติแบับัเหมา
รวมแลัะการแบั่งแยกใน้โลักดิจิัทัี่ลัได้อย่างไร

สิงคัโปัรป์ัระกอบัด้วยชุ้มช้น้ท่ี่�หลัากหลัายท่ี่�ม่ผู้คัน้ช้าติพื่ัน้ธุี์ต่างๆ ท่ี่�ม่คัวามเช้่�อแตกต่างกัน้ไปั น้อกจัากน่้� 
สิงคัโปัรย์ังเป็ัน้บั้าน้ข้องผู้ม่คัวามสามารถช้าวต่างช้าติอ่กนั้บัพื่ัน้ท่ี่�ที่ำางาน้ทัี่�งใน้อุตสาหกรรมท่ี่�ต้องใช้้ทัี่กษะ
สูงแลัะอุตสาหกรรมท่ี่�ต้องใช้้แรงงาน้มาก เน่้�องจัากม่การผสมผสาน้ด้าน้วฒัน้ธีรรมท่ี่�เป็ัน้เอกลัักษณ์แลัะ
ข้น้าดที่างภููมิศาสตรท่์ี่�จััดการได้ สิงคัโปัรจ่์ังเป็ัน้ห้องปัฏิิบััติการ AI ท่ี่�ม่ช้่วิตแลัะม่คัวามสามารถใน้การ
ที่ดสอบั พื่ัฒน้า ใช้้ แลัะปัรบััข้น้าดโซิลูัช้ัน้ AI อย่างไรก็ตาม หากไม่บัรหิารจััดการด้วยคัวามระมัดระวงั การ
คัรอบัคัรองข้้อมูลัอาจัให้ปัระโยช้น์้แก่ชุ้มช้น้หน่้�งมากกวา่อ่กชุ้มช้น้หน่้�ง แลัะอาจัส่งผลักระที่บัอย่างไม่สม
เหตุสมผลัต่อผู้ท่ี่�อยู่ใน้ตำาแหน่้งเปัราะบัางอยู่แล้ัว384

ข้้อถกเถ่ยงเก่�ยวกับัแอปั TraceTogether แสดงให้เห็น้วา่ แพื่ลัตฟิอรม์ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI สามารถส่ง
ผลักระที่บัอย่างไรบั้างต่อแรงงาน้ข้้ามช้าติท่ี่�เปัราะบัางใน้มหาน้คัรอย่างสิงคัโปัรใ์น้ยุคัโลักาภิูวฒัน์้ แม้วา่
สิงคัโปัรจ์ัะเป็ัน้ปัระเที่ศหน่้�งใน้โลักท่ี่�ตอบัสน้องต่อการแพื่รร่ะบัาดข้องโคัโรน้าไวรสัได้อย่างม่ปัระสิที่ธีภิูาพื่
สูงท่ี่�สุด แต่โคัรงการท่ี่�เป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่อเพื่่ยงบัางกลุ่ัมม่ไวเ้พ่ื่�อเฝ้่าสังเกตการเคัล่ั�อน้ย้ายข้องแรงงาน้ข้้าม
ช้าติโดยเฉีพื่าะ ซ่ิ�งแสดงให้เห็น้ถ่งการมองวา่แรงงาน้ต่างช้าติเป็ัน้คัวามเส่�ยงมากกวา่เป็ัน้ผู้ท่ี่�กำาลัังตกอยู่
ใน้คัวามเส่�ยง385 ท่ี่�สำาคััญกวา่นั้�น้ ค่ัอ เร่�องน่้�แสดงให้เห็น้วา่เที่คัโน้โลัย่สามารถเพิื่�มหรอ่ข้ยายการเหย่ยด
เช้่�อช้าติแลัะคัวามหวาดกลััวช้าวต่างช้าติได้อย่างไร ส่งผลัให้เกิด “การเล่ัอกปัฏิิบััติแลัะคัวามไม่เสมอภูาคั
ใน้รูปัแบับัท่ี่�หลัากหลัายท่ี่�ม่จุัดตัดรว่มกัน้ ข้้อจัำากัดเฉีพื่าะเพื่ศใน้น้โยบัายการเข้้าเม่อง [เง่�อน้ไข้]สำาหรบัั
แรงงาน้กลุ่ัมเปัราะบัางแลัะแรงงาน้น้อกระบับั”386

คัวามท้ี่าที่ายด้าน้การนั้บัรวมทุี่กคัน้แลัะคัวามเสมอภูาคัไม่ได้เป็ัน้สิ�งท่ี่�เกิดข้่�น้ใน้สิงคัโปัรเ์ท่ี่านั้�น้ ปััญหาข้อง
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ที่ำาให้การข้าดสมดุลัข้องอำาน้าจัเช้ิงโคัรงสรา้งแลัะคัวามอยุติธีรรมที่างสังคัมใน้ปััจัจุับััน้
ยังคังดำาเนิ้น้ต่อไปัได้รบััคัวามสน้ใจัใน้วงกวา้งมากข้่�น้คัวบัคู่ัไปักับัการมอง AI ใน้แงด่่ท่ี่�เกิดข้่�น้เป็ัน้ระลัอก387 
เน่้� องจัากม่การบูัรณาการ AI อย่างท่ี่�ไม่เคัยม่มาก่อน้แลัะเริ�มม่สังคัมท่ี่�เน้้น้การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัเกิด
ข้่�น้ การกำาหน้ดนิ้ยามใหม่ให้กับั ‘การเป็ัน้พื่ลัเม่อง’ ใน้ยุคัน่้� จ่ังเป็ัน้สิ�งสำาคััญสูงสุด ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งแย้ง
วา่ พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลัต้องรูทั้ี่�งวธิี่เป็ัน้มนุ้ษย์แลัะต้องม่มนุ้ษยธีรรมใน้สังคัมดิจิัทัี่ลัทุี่กวนั้น่้�แลัะต้องเข้้าใจัสิที่ธีิ
ที่างดิจิัทัี่ลัข้องผู้อ่�น้ การม่คัวามรูดั้งกล่ัาวจัะที่ำาให้มนุ้ษยช้าติสามารถดำารงช้่วิตแลัะเติบัโตไปัพื่รอ้มกับั
เคัร่�องจัักรท่ี่�คัรอบัคัรองคัวามสามารถเหม่อน้มนุ้ษย์ได้ การไตรต่รองวา่การเป็ัน้พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลัหมายคัวาม
ว่าอะไรจัะต้องการมากกว่าแค่ัรายการตรวจัสอบัหรอ่แน้วที่าง เพื่ราะต้องม่พื่่�น้ท่ี่�เพื่ิ�มเติมสำาหรบััการ
สน้ที่น้าแลัะการพื่ิจัารณาอย่างลัะเอ่ยดด้วย388
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ผู้ให้ข้้อมูลัแน้ะน้ำาให้จััดตั�ง “คัณะที่ำางาน้ด้าน้สังคัม” ซ่ิ�งดำาเนิ้น้งาน้ตามแน้วที่างการผสมผสาน้ระหว่าง
สังคัมแลัะเที่คันิ้คั เพื่่�อคัวบัคุัมพื่ลัวัตข้องปัฏิิสัมพัื่น้ธี์ระหว่างมนุ้ษย์กับัเคัร่�องจัักรอย่างเต็มท่ี่�แลัะคัลัาย
คัวามกังวลัเก่�ยวกับัการสอดส่องดูแลัแลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติ389 ใน้ที่างปัฏิิบััติ คัณะที่ำางาน้ด้าน้สังคัมอาจั
ที่ำาได้โดยการจััดปัระชุ้มใน้ชุ้มช้น้เพื่่�อช้่วยให้ผู้สรา้งแลัะผู้คิัดค้ัน้น้วตักรรมข้องเที่คัโน้โลัย่ AI ตลัอดจัน้ผู้ใช้้
โดยตรงแลัะปัระช้าช้น้ทัี่�วไปัใน้วงกวา้งได้ม่ปัฏิิสัมพื่ัน้ธี์แลัะม่คัวามเข้้าใจักัน้มากข้่�น้390 การเจัรจัาหรอ่การ
ปัระชุ้มใน้ชุ้มช้น้จัะเปิัดช้่องที่างการส่�อสารโดยตรงระหวา่งผู้เช้่�ยวช้าญที่างเที่คันิ้คั เช้่น้ วศิวกร AI แลัะนั้ก
วทิี่ยาศาสตรข้์้อมูลั ตลัอดจัน้ผู้ท่ี่�ไม่ม่พื่่�น้ฐาน้คัวามรูท้ี่างเที่คันิ้คั391 การปัระชุ้มเหล่ัาน่้�จัะช้่วยให้ผู้เช้่�ยวช้าญ
ที่างเที่คันิ้คัเข้้าใจัการที่ำางาน้ข้องรหัสหรอ่แบับัจัำาลัองข้องตน้ใน้โลักแห่งคัวามเป็ัน้จัรงิ แลัะผู้ท่ี่�ไม่ม่คัวามรู้
ที่างเที่คันิ้คัก็จัะสามารถให้ข้้อเสน้อแน้ะได้392

คัณะที่ำางาน้อาจัรวมแน้วที่างด้าน้ปัรชั้ญาเก่�ยวกับัการม่สติแลัะคัวามช้ัดเจัน้ไว้กับัข้่ดคัวามสามารถที่าง
เที่คันิ้คัขั้�น้สูงด้วยก็ได้ คัวามช้ัดเจัน้ หมายถ่ง การรูว้า่ข้้อมูลัปัระเภูที่ใดท่ี่�บุัคัคัลัต้องใช้้เพ่ื่�อเป็ัน้แน้วที่างให้
กับัการปัระพื่ฤติตน้ข้องพื่วกเข้า แลัะการม่สติหมายถ่ง การเป็ัน้ผู้น้ำา AI ไม่ใช้้ให้ AI เป็ัน้ผู้น้ำา393 การสน้ที่น้า
หรอ่การพื่ิจัารณาอย่างลัะเอ่ยดเป็ัน้กุญแจัสำาคััญใน้การแปัลัคัวามหมายข้องคัวามช้ัดเจัน้แลัะการม่สติให้
ช้ัดเจัน้ยิ�งข้่�น้ แลัะใน้การที่ำาให้เกิดคัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลั394 คัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลัจัะช้่วยแก้ปััญหา
คัวามเหล่ั�อมลัำ�าระหวา่ง “คัน้ท่ี่�สามารถ” กับั “คัน้ท่ี่�ไม่สามารถ” เข้้าถ่งเที่คัโน้โลัย่ แลัะลัดช้่องวา่งระหวา่ง
วยัข้องผู้สูงอายุกับัเยาวช้น้ท่ี่�เกิดมาพื่รอ้มกับัเที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องสิงคัโปัรด้์วย395

การจััดการสน้ที่น้าเก่�ยวกับัอน้าคัตข้อง AI ข้องภูาคัเอกช้น้เพื่่ยงอย่างเด่ยวนั้�น้ไม่เพื่่ยงพื่อ แต่ต้องดำาเนิ้น้
การใน้เช้ิงรุกท่ี่�จัะด่งปัระช้าช้น้ทัี่�วไปัเข้้ามาม่ส่วน้รว่มใน้การพื่ิจัารณาหารอ่ดังกล่ัาวด้วย เพื่ราะจัะช้่วย
ให้ปัระช้าช้น้เห็น้ด้วยแลัะรูส่้กถ่งคัวามเป็ัน้เจ้ัาข้องมากข้่�น้396 เม่�อรวมกับัทัี่กษะคัวามเข้้าใจัใน้การใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัแลัะการศ่กษาด้าน้ดิจิัทัี่ลัแล้ัว การท่ี่�บุัคัคัลัหน่้�งเข้้าใจัวา่การเป็ัน้พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลัต้องเป็ัน้
อย่างไรจัะเป็ัน้กุญแจัสำาคััญไปัสู่ AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรมแลัะยั�งย่น้มากข้่�น้ใน้อน้าคัต397

4. สรุป
หลัังจัากตรวจัสอบัแน้วที่างต่างๆ เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูยข้องข้้อมูลัแลัะ
มาตรฐาน้ด้าน้ AI ข้องสิงคัโปัรอ์ย่างลัะเอ่ยดแล้ัวพื่บัวา่ม่คัวามเช้่�อมโยงพื่่�น้ฐาน้ข้องสองสิ�งน่้�  เน่้� องจัาก
สิ�งเหล่ัาน่้� ค่ัอรากฐาน้ใน้การพัื่ฒน้า AI สิงคัโปัรจ่์ังดำาเนิ้น้การเพื่่�อให้มั�น้ใจัได้วา่องค์ัปัระกอบัพ่ื่�น้ฐาน้ข้อง
การรกัษาคัวามลัับั คัวามถูกต้องสมบูัรณ์ แลัะคัวามสามารถใน้การเข้้าถ่งข้้อมูลัที่ำางาน้ได้ด่ แลัะท่ี่�สำาคััญ
กว่านั้�น้ค่ัอ ม่การคุ้ัมคัรองสิที่ธีิส่วน้บุัคัคัลัใน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะคัวามปัลัอดภัูย แม้ว่ากรอบัการกำากับั
ดูแลัปััญญาปัระดิษฐ์ต้น้แบับั (Model AI Governance Framework) จัะไม่ม่ข้้อผูกมัดให้ปัฏิิบััติตาม 
แต่มาตรการที่างกฎหมายท่ี่�เข้้มงวดกวา่ข้อง PDPA จัะเป็ัน้พื่่�น้ฐาน้ท่ี่�รบััรองวา่องค์ักรต่างๆ จัะปัฏิิบััติตาม
หน้้าท่ี่�ใน้การคุ้ัมคัรองข้้อมูลัเม่�อปัระมวลัผลัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั ใน้แง่ข้องการปัฏิิบััติจัรงิ PDPA ที่ำาหน้้าท่ี่�
เป็ัน้กรอบัแน้วที่างท่ี่�ช้่วยให้บัรษัิที่ต่างๆ สามารถกำาหน้ดวิธี่ปัฏิิบััติด้าน้การจััดการข้้อมูลัแลัะการคุ้ัมคัรอง
ข้้อมูลัอย่างรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์ได้ หากบัรษัิที่เหล่ัานั้�น้ไม่ปัรบััน้โยบัาย โคัรงสรา้ง แลัะกระบัวน้การข้อง
ตน้ให้สอดคัล้ัองกับัหลัักการสำาคััญข้อง PDPA พื่วกเข้าก็จัะเส่�ยงต่อปััญหาที่างกฎหมาย จัรยิธีรรม แลัะ
การกำากับัดูแลั ซ่ิ�งอาจับ่ัอน้ที่ำาลัายคัวามเช้่�อมั�น้ใน้ AI ข้องปัระช้าช้น้ การบัังคัับัใช้้ PDPA จ่ังให้การรบัั
ปัระกัน้อย่างเป้ัน้รูปัธีรรมวา่เที่คัโน้โลัย่ AI ท่ี่�สรา้งหรอ่ใช้้ใน้สิงคัโปัรนั์้�น้ย่ดมั�น้ใน้มาตรฐาน้ระดับัสูง
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ภูาพื่รวมทัี่�วไปัข้องสภูาพื่แวดล้ัอมด้าน้ข้้อมูลัใน้ปััจัจุับััน้ข้องภููมิภูาคัน่้�แสดงให้เห็น้ถ่งแน้วโน้้มท่ี่�เพิื่�มสูง
ข้่�น้ข้องการใช้้ GDPR ข้องสหภูาพื่ยุโรปัเป็ัน้มาตรฐาน้ที่องคัำาสำาหรบััคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องข้้อมูลัแลัะการ
คุ้ัมคัรองข้้อมูลั แม้เร่�องน่้�จัะส่งสัญญาณให้เห็น้ถ่งคัวามก้าวหน้้าใน้เช้ิงบัวก แต่โดยทัี่�วไปัยังม่ข้้อกังวลัหลััก
เก่�ยวกับัวิธี่ปัรบัักรอบัการที่ำางาน้ระดับัสากลัให้เหมาะสมกับัการพัื่ฒน้าใน้เอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ โดย
เฉีพื่าะอย่างยิ�ง คัวามเป็ัน้ไปัได้ใน้การสรา้งระบับันิ้เวศด้าน้ AI ระดับัภููมิภูาคัท่ี่�ที่ำางาน้รว่มกัน้ได้ท่ี่ามกลัาง
คัวามต่งเคัรย่ดระหวา่งการเก็บัข้้อมูลัไวภู้ายใน้ปัระเที่ศต้น้กำาเนิ้ดข้องข้้อมูลั (data localization) แลัะ
การไหลัข้องข้้อมูลัข้้ามแดน้ ระหวา่งสองสิ�งน่้�  สิงคัโปัรเ์อน้เอ่ยงไปัด้าน้การไหลัข้องข้้อมูลัอย่างอิสระแลัะ
เปิัดเผย เม่�อพื่ิจัารณาจัากการเข้้ารว่มข้้อตกลังเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัแบับัที่วภิูาค่ัต่างๆ แลัะการเป็ัน้สมาช้ิกใน้
กรอบัการที่ำางาน้ด้าน้การค้ัาระดับัภููมิภูาคั

การเปิัดตัวเม่�อไม่น้าน้มาน่้�ข้องการคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องบุัคัคัลัระหว่างการข้้ามแดน้ (Global 
Cross-Border Privacy Rules, CBPR) ท่ี่�พื่ัฒน้ามาจัาก CBPR ท่ี่�ม่อยู่เดิมข้องคัวามรว่มม่อที่างเศรษฐกิจั
ใน้เอเช้่ยแปัซิิฟิิก (APEC) แลัะการรับัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวสำาหรับัผู้ปัระมวลัผลัข้้อมูลั (Privacy 
Recognition for Processors) จัะที่ำาให้อาเซ่ิยน้ม่ที่างสายกลัาง398 การเป็ัน้สมาช้ิกข้องสิงคัโปัรแ์ลัะ
ฟิิลิัปัปิัน้ส์ใน้ Global CBPR จัะสรา้งโอกาสใน้การหารอ่ข้องปัระเที่ศสมาช้ิกอาเซ่ิยน้ท่ี่�เป็ัน้สมาช้ิกข้อง 
APEC ด้วยแลัะเข้้ารว่ม CBPR ข้อง APEC ท่ี่�ม่อยู่เดิม การหาที่างออกอย่างช้าญฉีลัาดแลัะให้ปัระโยช้น์้กับั
ทุี่กฝ่่ายเพ่ื่�ออำาน้วยคัวามสะดวกแก่มาตรการด้าน้คัวามเท่ี่าเท่ี่ยมหรอ่การพ่ื่�งพื่าอาศัยกัน้ใน้เร่�องการไหลั
ข้องข้้อมูลัจัะช้่วยภููมิภูาคัน่้�ใน้การวางรากฐาน้สำาหรบััระบับันิ้เวศด้าน้ AI ท่ี่�ที่ำางาน้รว่มกัน้ได้

ใน้ข้ณะท่ี่�สิงคัโปัรย์ังคังดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้ AI ท่ี่�ไม่คุ้ัน้เคัยอย่างต่อเน่้�อง แลัะใน้บัรบิัที่ท่ี่�กวา้งข้่�น้ข้องเศรษฐกิจั
ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลั คัวามที่ะเยอที่ะยาน้ข้องสิงคัโปัรท่์ี่�ต้องการเป็ัน้ศูน้ย์กลัางข้องโลักอาจัสนั้บัสนุ้น้
ได้โดยการสรา้งการม่ส่วน้รว่มแลัะให้การศ่กษาแก่ปัระช้าช้น้อย่างทัี่�วถ่งแลัะย่ดหยุ่น้ คัวามพื่ยายามท่ี่�ม่
อยู่เก่�ยวกับัทัี่กษะคัวามเข้้าใจัใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัแลัะการรณรงค์ัด้าน้สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร
อาจัเสรมิเพื่ิ�มได้ด้วยการสน้ที่น้าอย่างล่ักซ่ิ�งแลัะม่คัวามหมาย ซ่ิ�งตั�งคัำาถามท่ี่�สมเหตุสมผลัแลัะเก่�ยวข้้อง
มากข้่�น้เก่�ยวกับัพื่ลัเม่องข้องปัระเที่ศ เช้่น้ “ที่ำาไมฉัีน้จ่ังต้อง
ใส่ใจั” แลัะ “คัวามเข้้าใจัข้องฉัีน้จัะส่งผลัต่อการตัดสิน้ใจัข้อง
ฉัีน้อย่างไร” ใน้ข้ณะท่ี่�สิงคัโปัรมุ่์งหวังท่ี่�จัะเป็ัน้ศูน้ย์กลัางด้าน้
น้วตักรรม AI ใน้ภููมิภูาคั ไม่วา่จัะด้วยการส่งออกเที่คัโน้โลัย่ AI 
ข้ั �น้สูง หร่อการเป็ัน้ผู้น้ำาด้าน้กลัยุที่ธี์ใน้การกำาหน้ดกฎเกณฑ์
เก่�ยวกับัการกำากับัดูแลั AI ใน้การกำาหน้ดมาตรฐาน้สากลัหรอ่
การกำาหน้ดน้โยบัายก็ตาม สิงคัโปัรย์ังคังต้องเผช้ิญกับัคัวาม
ต่งเคัร่ยดท่ี่�เพื่ิ�มสูงข่้�น้ระหว่างน้วัตกรรมแลัะการคัวบัคุัมด้วย
กฎระเบั่ยบั แต่ท่ี่�สำาคััญท่ี่�สุดก็ค่ัอ ผู้ให้ข้้อมูลัข้องเรากล่ัาวว่า 
สิงคัโปัรจ์ัะต้องต่อสู้กับัปััญหาแลัะคัวามท้ี่าที่ายท่ี่�ยุ่งยากลัำาบัาก
ใจัมากกว่าน่้� ใน้เร่�องคัวามเสมอภูาคัที่างดิจิัทัี่ลั คัวามเป็ัน้
พื่ลัเม่องดิจิัทัี่ลั แลัะคัวามยั�งย่น้ข้อง AI ซ่ิ�งยังไม่ม่การดำาเนิ้น้งาน้จัากบัน้ลังล่ัางอย่างเพ่ื่ยงพื่อ

สิงคโปัรจ์ัะต้องต่อสู้กับปััญหาและ
ควัามท้ี่าที่ายทีี่�ยุ่งยากลำาบากใจัมาก 
กวั่านี�ในเรื�องควัามเสมอภาคที่าง
ดิัจัิทัี่ล ควัามเปั็นพัลเมืองดิัจัิทัี่ล และ
ควัามยั�งยืนข้อง AI ซึ่ึ�งยังไม่มีการ
ดัำาเนินงานจัากบนลงล่างอย่างเพัียง
พัอ
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ไทย
1. ประวัติความเป็นื้มา
การเริ�มดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) ข้องปัระเที่ศไที่ยเริ�มข้่�น้ใน้ช้่วงยุคั 1970 โดยปัรากฏิให้เห็น้
ใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้แลัะคัวามรว่มม่ออย่างค่ัอยเป็ัน้ค่ัอยไปัแลัะยั�งย่น้ระหว่างรฐับัาลั สถาบััน้การศ่กษา 
แลัะสถาบััน้วิจััยต่างๆ แม้ว่าจัะม่การจััดสรรเงิน้ทุี่น้แลัะที่รพัื่ยากรให้อย่างจัำากัด แต่การพัื่ฒน้า AI ข้อง
ไที่ยก็ม่การเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างคังท่ี่� โดยนั้กวชิ้าการบัางคัน้ช้่�ให้เห็น้ถ่งช้่วงเวลัาท่ี่�สำาคััญๆ ดังน่้�  ช้่วงบุักเบัิก  
(1988–1999) การสรา้งแผน้งาน้สำาหรบััการวิจััย (2000–2005) การปัระสาน้พื่ลัังแลัะการปัรบััคัวาม
สอดคัล้ัอง (2006–2010) แลัะการใช้้งาน้จัรงิข้องผลัการวจัิัยด้าน้ AI (2011 เป็ัน้ต้น้ไปั)399

ใน้ไม่ก่�ปีัท่ี่�ผ่าน้มาน่้�  รฐับัาลัไที่ยได้เผยแพื่รก่รอบัน้โยบัายแลัะโคัรงการรเิริ�มเพื่่�อเพื่ิ�มข้่ดคัวามสามารถใน้
การแข้่งข้ัน้ด้าน้ AI ข้องปัระเที่ศ สภูาน้โยบัายการอุดมศ่กษา วทิี่ยาศาสตร ์ วจัิัยแลัะน้วตักรรมแห่งช้าติ 
(สภูาน้โยบัาย) อนุ้มัติรา่งแผน้แม่บัที่ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติ 2021–2027 ท่ี่�กำาหน้ดการพื่ัฒน้าไวเ้ป็ัน้สอง
ระยะ400 ใน้ระยะท่ี่� 1 (2021–2022) ปัระเที่ศไที่ยจัะกำาหน้ดปัระเด็น้หลัักๆ เก่�ยวกับัการพื่ัฒน้า AI ตั�งแต่
แน้วที่างการกำากับัดูแลัข้้อมูลั การวเิคัราะห์ข้้อมูลัแลัะโคัรงสรา้งพ่ื่�น้ฐาน้ด้าน้ AI ไปัจัน้ถ่งเร่�องที่รพัื่ยากร
บุัคัคัลั ผู้ปัระกอบัการ การเกษตร แลัะการให้บัรกิารข้องรฐั ใน้ระยะท่ี่� 2 (2023–2027) การดำาเนิ้น้งาน้จัะ
ข้ยายคัรอบัคัลุัมถ่งการวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้า รวมถ่งการใช้้ AI ทัี่�วทัี่�งภูาคัอุตสาหกรรมเป้ัาหมาย401

ช้่วงต้น้ปีั 2022 ใน้ท่ี่�สุดก็ม่การเผยแพื่รยุ่ที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ (NAIS) ซ่ิ�งระบุักรอบัการ
ที่ำางาน้เพื่่�อเพื่ิ�มข่้ดคัวามสามารถใน้การแข้่งข้ัน้ด้าน้การพื่ัฒน้า AI ข้องไที่ย แลัะคัวามพื่รอ้มข้องไที่ยต่อ
การใช้้ AI ใน้ด้าน้สังคัม ช้าติพื่ัน้ธุี ์กฎหมาย แลัะการกำากับัดูแลัอ่�น้ๆ ท่ี่�ม่การเปัล่ั�ยน้แปัลังอยู่ตลัอดเวลัา402 
เพื่่� อดำา เ นิ้น้การตามยุที่ธีศาสตร์น่้�  ม่การจััดตั�งคัณะกรรมการปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติแลัะ
คัณะกรรมการย่อยใน้ด้าน้ (1) กฎระเบั่ยบัแลัะสังคัม (2) ข้้อมูลัแลัะโคัรงสรา้งพ่ื่�น้ฐาน้ (3) ที่รพัื่ยากรบุัคัคัลั
แลัะการวิจััย การพื่ัฒน้า แลัะน้วัตกรรม (4) การส่งเสรมิอุตสาหกรรมแลัะการลังทีุ่น้ เพื่่�ออำาน้วยคัวาม
สะดวกใน้การที่ำางาน้รว่มกัน้ข้องกระที่รวงต่างๆ403 ใน้ข้ณะท่ี่�เข้่ยน้รายงาน้น่้�  ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติด้าน้
ปััญญาปัระดิษฐ์ (NAIS) 404 กำาลัังอยู่ใน้ระหวา่งรอการอนุ้มติจัากคัณะรฐัมน้ตร่

ร่างแผน้แม่บัที่ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งช้าติแลัะสิ�งท่ี่�เกิดข่้�น้
หลัังจัากนั้�น้ ยุที่ธีศาสตร์แห่งช้าติด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์ 
(NAIS) จััดที่ำาข้่�น้จัากเอกสารสำาคััญๆ เช้่น้ ยุที่ธีศาสตร์
ช้าติ 20 ปีั ท่ี่�ออกใน้ปีั 2017 โดยม่เป้ัาหมายเพ่ื่�อพื่ัฒน้า
เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัข้องไที่ยใน้ระยะยาว405 ใน้ยุที่ธีศาสตรช์้าติ  
(2018–2037) ระบุัว่า AI เป็ัน้ตัวข้ับัเคัล่ั�อน้หลัักอ่กหน่้� ง

ปัระการสำาหรบััการพื่ัฒน้าเศรษฐกิจัข้องปัระเที่ศ คัวบัคู่ัไปักับัอิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง การวิเคัราะห์ข้้อมูลั
ข้น้าดใหญ่ ระบับัหุ่น้ยน้ต์ แลัะเที่คัโน้โลัย่โดรน้406 เม่�อพื่ิจัารณาจัากการเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างก้าวกระโดด
ข้องจัำาน้วน้ปัระช้ากรผู้สูงอายุใน้ปัระเที่ศไที่ย ม่การคัาดหวงัวา่ AI จัะปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีิภูาพื่ข้องภูาคัการ
ดูแลัสุข้ภูาพื่ข้องปัระเที่ศให้ด่ข้่�น้ทัี่�งใน้มหาน้คัรแลัะพ่ื่�น้ท่ี่�ช้น้บัที่ท่ี่�ห่างไกลั407 น้อกจัากน่้�  AI ยังเป็ัน้ส่วน้หน่้�ง
ข้องการพื่ัฒน้าด้าน้วทิี่ยาศาสตร ์เที่คัโน้โลัย่ แลัะน้วตักรรมด้วย ตามท่ี่�ระบุัไวใ้น้แผน้พื่ัฒน้าเศรษฐกิจัแลัะ
สังคัมแห่งช้าติฉีบัับัท่ี่� 12 (2017–2021)408 

AI เปั็นองค์ปัระกอบสำาคัญข้องการ
พััฒนาด้ัานวัิที่ยาศึาสตร ์เที่คโนโลยี และ

นวััตกรรมด้ัวัย ตามทีี่�ระบุไวั้ในแผินพััฒนา
เศึรษฐกิจัและสังคมแห่งชีาติฉีบับทีี่� 12
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แม้วา่ปัระเที่ศไที่ยจัะเริ�มการวจัิัยแลัะการพื่ัฒน้า AI เรว็กวา่ท่ี่�อ่�น้ๆ แต่การหารอ่เก่�ยวกับัจัรยิธีรรมปััญญา
ปัระดิษฐ์เพื่ิ�งเกิดข่้�น้เม่�อไม่น้าน้มาน่้�  ใน้ปีั 2019 ม่การรา่งแน้วที่างสำาหรบััจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ภูายใต้
คัวามรว่มม่อระหวา่งรฐับัาลั สถาบััน้การศ่กษา แลัะภูาคัเอกช้น้ คัณะกรรมการดิจิัทัี่ลัเพ่ื่�อเศรษฐกิจัแลัะ
สังคัมแห่งช้าติ (DES) ข้องไที่ยเป็ัน้แกน้น้ำาใน้การรา่งแน้วที่างสำาหรบััจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ข้่�น้เป็ัน้
คัรั �งแรกโดยรว่มม่อกับัมหาวิที่ยาลััยมหิดลัแลัะบัรษัิที่ Microsoft Thailand409 หลัักจัรยิธีรรมปััญญา
ปัระดิษฐ์ฉีบัับัรา่งเน้้น้เร่�องการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้ คัวามเท่ี่าเท่ี่ยม แลัะคัวามเป็ัน้ธีรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับักฎหมาย
ข้องปัระเที่ศแลัะมาตรฐาน้สากลั410 แน้วที่างน่้�ม่ไวส้ำาหรบัันั้กวจัิัย นั้กพัื่ฒน้า แลัะผู้ให้บัรกิารท่ี่�ม่ส่วน้รว่มใน้
การพื่ัฒน้าเที่คัโน้โลัย่ใน้ปัระเที่ศไที่ย411 หลัักจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์กำาลัังรอให้คัณะรฐัมน้ตรอ่นุ้มัติ เช้่น้
เด่ยวกับั NAIS412

2. กี่ารใช้�งานื้และผู้ลกี่ระทบ
ภูายใต้แผน้ 20 ปีัข้องไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ม่คัวามคัาดหวงัวา่ AI จัะช้่วยให้ปัระเที่ศก้าวลัำ�าใน้ภูาคัยุที่ธีศาสตร์
หลัักๆ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ภูาคัอุตสาหกรรม การบัรกิาร แลัะการเกษตร413 เน่้� องจัากปัระเที่ศไที่ยม่การ
ใช้้อุปักรณ์ 5G แลัะอิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT) เพื่ิ�มข้่�น้ ภูาคัธุีรกิจัส่วน้ใหญ่จ่ังเริ�มสรา้งการม่ส่วน้รว่ม
ข้องลูักค้ัาผ่าน้ที่างแพื่ลัตฟิอรม์ออน้ไลัน์้ แลัะเที่คัโน้โลัย่ AI ท่ี่�ม่จัำาหน่้ายทัี่�วไปัมากข้่�น้ก็ที่ำาให้การใช้้ระบับั
อัตโน้มัติเป็ัน้ไปัได้อย่างงา่ยดาย414

เพื่่�อตอบัสน้องคัวามต้องการข้องห่วงโซ่ิอุปัที่าน้ระดับัโลัก อุตสาหกรรมการผลิัตข้องไที่ยเริ�มเปัล่ั�ยน้มา
ใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัมาน้าน้แล้ัว ใน้สองที่ศวรรษท่ี่�ผ่าน้มา ม่การผสาน้รวมคัวามสามารถข้องเที่คัโน้โลัย่
สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) ข้ั �น้สูงเกิดข้่�น้มาก ไม่วา่จัะเป็ัน้อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT) เคัร่�องจัักร
กลั แลัะอุปักรณ์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ ข้้อได้เปัรย่บัเหล่ัาน่้�ที่ำาให้ไที่ยก้าวลัำ�ากว่าปัระเที่ศอ่�น้ๆ ใน้อาเซ่ิยน้ใน้ด้าน้ 
AI แลัะโปัรแกรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับั AI ซ่ิ�งก็ค่ัอ ระบับัหุ่น้ยน้ต์ สหพัื่น้ธี์หุ่น้ยน้ต์น้าน้าช้าติ (International 
Federation of Robotics) ระบุัไวใ้น้ปีั 2019 วา่ปัระเที่ศไที่ยม่หุ่น้ยน้ต์อุตสาหกรรมมากท่ี่�สุดใน้อาเซ่ิยน้ 
ซ่ิ�งมากถ่ง 3,000 ตัว เม่�อเท่ี่ยบักับัทัี่�วโลัก จัำาน้วน้หุ่น้ยน้ต์ใน้ปัระเที่ศไที่ยคิัดเป็ัน้เก่อบัรอ้ยลัะหน่้�งข้องหุ่น้
ยน้ต์อุตสาหกรรมทัี่�งหมด 373,000 ตัวท่ี่�ม่การใช้้งาน้415

เน่้�องจัากภูาคัการผลิัตเปิัดรบััการเปัล่ั�ยน้แปัลังไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัมากข้่�น้เร่�อยๆ จ่ังคัาดวา่เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�
ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI แลัะระบับัหุ่น้ยน้ต์ใน้ระบับัอุตสาหกรรมอัตโน้มัติจัะช้่วยปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่ข้องห่วงโซ่ิ
อุปัที่าน้ทัี่�วทัี่�งอุตสาหกรรมหลัักๆ ข้องไที่ย เช้่น้ อุตสาหกรรมยาน้ยน้ต์ อาหารแลัะการแปัรรูปัอาหาร แลัะ
อิเล็ักที่รอนิ้กส์ เป็ัน้ต้น้416 สหพื่ัน้ธีห์ุ่น้ยน้ต์น้าน้าช้าติคัาดวา่ อ่กไม่น้าน้ปัระเที่ศไที่ยจัะใช้้พื่าหน้ะไรค้ัน้ข้ับัเพ่ื่�อ
อำาน้วยคัวามสะดวกให้กับัการข้น้ส่งสิน้ค้ัาระหว่างท่ี่าเรอ่แลัะท่ี่าอากาศยาน้ไปัยังโรงงาน้แลัะคัลัังสิน้ค้ัา
ต่างๆ ซ่ิ�งจัะเพื่ิ�มการใช้้งาน้ข้องพื่าหน้ะท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ได้โดยอัตโน้มัติได้สูงถ่ง 60% ต่อปีัหรอ่กวา่ 700,000 
หน่้วยภูายใน้ปีั 2022417

การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัโดยอาศัยเที่คัโน้โลัย่ AI นั้�น้ก็ม่การใช้้งาน้กัน้อย่างเต็มท่ี่�ใน้ภูาคัการ
พื่าณิช้ย์ข้องปัระเที่ศไที่ยเช้่น้กัน้ ตั�งแต่ปีั 2018 กลุ่ัมบัรษัิที่ด้าน้การธีน้าคัาร โที่รคัมน้าคัม แลัะการค้ัาปัล่ัก
ข้องไที่ยใช้้ปัระโยช้น์้จัาก AI ใน้การปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีิภูาพื่การที่ำางาน้ การข้าย แลัะการตลัาด ตลัอดจัน้
น้ำาเสน้อคุัณค่ัาใหม่ๆ ท่ี่�ม่ทัี่�งคัวามสะดวกแลัะม่ปัระสิที่ธีิภูาพื่ให้กับัลูักค้ัา418 ใน้ภูาคัการธีน้าคัาร ม่การใช้้
ระบับัจัดจัำาใบัหน้้าสำาหรบัักฎระเบั่ยบัด้าน้อิเล็ักที่รอนิ้กส์วา่ด้วยการรูจั้ักตัวตน้ข้องลูักค้ัา พื่รอ้มทัี่�งม่การใช้้
ปัระโยช้น์้จัากการเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพิื่วเตอรด้์วยตน้เอง (machine learning) แลัะบัล็ัอกเช้น้ใน้การ
ตรวจัจัับัการฉ้ีอโกงด้วย เที่คัโน้โลัย่ AI ช้่วยอุตสาหกรรมน้ำ�ามัน้แลัะก๊าซิธีรรมช้าติใน้เร่�องคัวามปัลัอดภัูย
บัน้ท้ี่องถน้น้ด้วยการตรวจัจัับัอัน้ตรายข้องคัน้ขั้บัรถ ใน้ข้ณะท่ี่�องค์ักรธุีรกิจัค้ัาปัล่ักใช้้อัลักอรท่ิี่ม AI ข้ั �น้สูง
ใน้การรกัษาคัวามสัมพัื่น้ธีร์ะหวา่งแบัรน้ด์แลัะลูักค้ัา (loyalty program) แลัะการพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์
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เน่้� องจัากม่คัวามกระต่อรอ่รน้้เพิื่�มมากข้่�น้เก่�ยวกับัการบูัรณาการเที่คัโน้โลัย่อัจัฉีรยิะแลัะการวิเคัราะห์
ข้้อมูลั จ่ังม่การดำาเนิ้น้งาน้ตามแผน้กรุงเที่พื่มหาน้คัรเม่องอัจัฉีรยิะ (Bangkok Smart City) เพ่ื่�อปัรบััปัรุง
การวางผังแลัะการพื่ัฒน้าเม่องให้ยั �งย่น้มากข้่�น้419 ภูายใต้ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ม่อ่กหกจัังหวัดท่ี่�เข้้ารว่มการ
พื่ัฒน้าเม่องอัจัฉีรยิะ ได้แก่ ภููเก็ต เช้่ยงใหม่ ข้อน้แก่น้ ช้ลับุัร ่ระยอง แลัะฉีะเช้ิงเที่รา ซ่ิ�งจัังหวดัทัี่�งหมดน่้�
จัะรวมอยู่ใน้เคัรอ่ข่้ายเม่องอัจัฉีรยิะ (Smart Cities Network) ข้องอาเซ่ิยน้ด้วย420

การใช้้ AI ท่ี่�เพื่ิ�มมากข้่�น้ที่ำาให้บัรษัิที่ข้น้าดใหญ่ต้องจััดตั�งท่ี่ม AI ภูายใน้หรอ่จััดจ้ัางผู้ให้บัรกิารด้าน้ AI จัาก
ภูายน้อก บัรษัิที่อ่�น้ๆ อย่างเช้่น้ ธีน้าคัารกรุงเที่พื่ หัน้มารว่มม่อกับัธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ที่างการ
เงนิ้ (ฟิิน้เที่คั) เพื่่�อเปิัดตัวโคัรงการบั่มเพื่าะธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ท่ี่�เรย่กวา่ “InnoHub” เพ่ื่�อสำารวจัโซิลูัช้ัน้ท่ี่�
ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยเที่คัโน้โลัย่สำาหรบััการบัรหิารคัวามมั�งคัั�ง421 เพ่ื่�อส่งเสรมิการม่ส่วน้รว่มใน้วงกวา้งข้องภูาคั
ธุีรกิจัต่างๆ ใน้ปัระเที่ศไที่ย โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้หมู่ SME สำานั้กงาน้ส่งเสรมิเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลั (Digital 
Economy Promotion Agency, DEPA) จ่ังลังน้ามใน้คัวามรว่มม่อกับั VISAI เพื่่�อสรา้งสถาบััน้วิจััย
ปััญญาปัระดิษฐ์แห่งปัระเที่ศไที่ย (Thailand AI Research Institute)422 

ภูายใต้แน้วคิัด “AI สำาหรบััทุี่กคัน้” สถาบััน้น่้�พื่ยายามที่ำาให้ SME สามารถใช้้โซิลูัช้ัน้ท่ี่�ใช้้ AI ได้โดยลัดการ
พื่่�งพื่าผู้เช้่�ยวช้าญด้าน้ AI ข้ั �น้สูงแลัะจััดหาแบับัจัำาลัอง AI ท่ี่�ม่จัำาหน่้ายทัี่�วไปั ซ่ิ�งสามารถผสาน้รวมเข้้ากับั
แบับัจัำาลัองธุีรกิจัแลัะการดำาเนิ้น้งาน้ข้องพื่วกเข้าได้อย่างงา่ยดาย423 บัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะ
การส่�อสาร (ICT) บัางแห่งอย่าง IBM Thailand ข้ยายการให้บัรกิารระบับัมัลัติคัลัาวด์แลัะซิอฟิต์แวร ์
AI สำาหรบััสนั้บัสนุ้น้ช้่องที่างใหม่ๆ เพื่่�อสรา้งการม่ส่วน้รว่มข้องลูักค้ัา พื่ัฒน้าผลิัตภัูณฑ์ แลัะการที่ำางาน้
อัตโน้มัติ424

ใน้ปััจัจุับััน้ ปัระเที่ศไที่ยม่คัวามพื่ยายามรว่มระหว่างภูาคัรฐักับัภูาคัเอกช้น้ ท่ี่�ม่บัรษัิที่ยักษ์ใหญ่อย่าง 
Microsoft แลัะ IBM เข้้ามาเก่�ยวข้้องใน้การที่ำาให้การใช้้ AI กลัายเป็ัน้กระแสหลัักแลัะการกำาหน้ด
มาตรฐาน้ด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ ก่อน้ท่ี่�บัรษัิที่ข้้ามช้าติดังกล่ัาวจัะเข้้ามาม่ส่วน้รว่ม การที่ำางาน้รว่ม
กัน้ระหวา่งรฐับัาลักับัมหาวทิี่ยาลััยแลัะศูน้ย์วจัิัยต่างๆ เป็ัน้แรงขั้บัหลัักข้องการพัื่ฒน้า AI ใน้ปัระเที่ศ ผลั
จัากคัวามรว่มม่อดังกล่ัาวเป็ัน้พื่่�น้ฐาน้คัวามสำาเรจ็ัอย่างรวดเรว็ข้องไที่ยใน้การสรา้งแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI เพื่่�อ
ส่งมอบัสิน้ค้ัาสาธีารณะ แลัะที่ำาหน้้าท่ี่�ส่งเสรมิอุตสาหกรรม AI ใน้ปัระเที่ศด้วย

ใน้ช้่วงต้น้ยุคั 1990 คัวามพื่ยายามใน้ตอน้แรกข้องการพื่ัฒน้า AI มุ่งเน้้น้ไปัท่ี่�การปัระมวลัผลัข้้อมูลั
ภูาษาไที่ย คัวามพื่ยายามน่้� ก่อให้เกิดหนั้งส่อเก่�ยวกับัการปัระมวลัผลัภูาษาธีรรมช้าติเล่ัมแรกข้องไที่ย
แลัะโคัรงการวิจััยระดับัปัระเที่ศโคัรงการแรกท่ี่� มุ่งปัระเด็น้ไปัท่ี่�การแปัลัภูาษาด้วยระบับัคัอมพื่ิวเตอร ์
(machine translation) 425 ใน้ช้่วงต้น้ยุคั 2000 การม่ส่วน้รว่มโดยตรงข้องศูน้ย์เที่คัโน้โลัย่อิเล็ักที่รอนิ้กส์
แลัะคัอมพิื่วเตอรแ์ห่งช้าติ (National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC) 
เป็ัน้แรงผลัักดัน้ให้เกิดการกำาหน้ดแผน้การพื่ัฒน้างาน้วิจััยใน้ท่ี่�สุด การดำาเนิ้น้งาน้ตามแผน้พื่ัฒน้าท่ี่�ที่ำา
หน้้าท่ี่�เป็ัน้แผน้กลัยุที่ธี์ก่อให้เกิดการม่ส่วน้รว่มมากข้่�น้ข้องมหาวทิี่ยาลััยต่างๆ ข้องปัระเที่ศไที่ย ซ่ิ�งน้ำาไปัสู่
งาน้วจัิัยด้าน้ AI ท่ี่�เจัาะล่ักยิ�งข้่�น้426

ใน้ปีั 2010 การพื่ัฒน้า AI ได้ข้ยายคัรอบัคัลุัมมาถ่งการปัระมวลัผลัภูาพื่อัจัฉีรยิะ (intelligence image 
processing) การปัระมวลัผลัคัำาพูื่ด (speech processing) การเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพื่ิวเตอรด้์วย
ตน้เอง ระบับัหุ่น้ยน้ต์ การใช้้คัอมพิื่วเตอรอ์ัจัฉีรยิะช้่วยสอน้ (intelligence computer-aided instruc-
tion) แลัะระบับัพื่ยากรณ์ (forecasting system)427 คัวามก้าวหน้้าใน้การวจัิัยปัระยุกต์เก่�ยวกับั AI ที่ำาให้
ปัระเที่ศไที่ยเริ�มม่อุตสาหกรรมด้าน้ AI ใน้ท่ี่�สุด โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง เที่คัโน้โลัย่ด้าน้การดูแลัสุข้ภูาพื่แลัะ
การเกษตร
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แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI ยุคับุักเบัิกสองแอปั ได้แก่ Vaja แลัะ CyberBrain Vaja เป็ัน้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้สรา้งเส่ยงพูื่ด
จัากข้้อคัวาม (text-to-speech) สองภูาษาทัี่�งไที่ยแลัะอังกฤษ ซ่ิ�งม่การใช้้งาน้ใน้โรงพื่ยาบัาลัรฐักว่า  
70 แห่งสำาหรบััการลังที่ะเบั่ยน้ผู้ป่ัวย แลัะการให้บัรกิารข้้อมูลัแลัะคัำาปัรก่ษา ผู้ท่ี่�ม่คัวามบักพื่รอ่งที่างการ
มองเห็น้ใช้้อิน้เที่อรเ์ฟิซิข้องแอปัน่้�ใน้การเข้้าถ่งข้้อมูลัใน้หนั้งส่อพิื่มพ์ื่ออน้ไลัน์้ น้อกจัากน่้�  การแปัลัคัำาพูื่ด
หลัายภูาษาข้อง Vaja ยังเปิัดโอกาสให้คัน้ไที่ยใน้ท้ี่องถิ�น้ได้ม่ส่วน้รว่มใน้กลุ่ัมผู้ฟัิงระดับัสากลัด้วย428 
เน่้� องจัากภูาษาไที่ยม่เอกลัักษณ์เฉีพื่าะ คัวามก้าวหน้้าข้องแอปั Vaja จ่ังแสดงให้เห็น้ว่าปัระเที่ศไที่ยม่
คัวามพื่รอ้มมากพื่อท่ี่�จัะสรา้งเที่คัโน้โลัย่ AI เองได้แล้ัว

แม้วา่จัะม่คัวามก้าวหน้้าที่างเที่คัโน้โลัย่อย่างก้าวกระโดดใน้ปััจัจุับััน้ แต่การเกษตรยังคังเป็ัน้เสาหลัักข้อง
เศรษฐกิจัข้องไที่ย CyberBrain ซ่ิ�งเป็ัน้แพื่ลัตฟิอรม์ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI เป็ัน้โคัรงการรเิริ�มด้าน้เที่คัโน้โลัย่
ที่างการเกษตรรุน่้บุักเบัิกข้องไที่ย แพื่ลัตฟิอรม์น่้�อำาน้วยคัวามสะดวกใน้การแบ่ังปััน้คัวามรูใ้น้ชุ้มช้น้แลัะ
การให้บัรกิารผ่าน้ที่างโคัรงสรา้งพื่่�น้ฐาน้รวมด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศ การแบ่ังปััน้ข้้อมูลัรายลัะเอ่ยด 
แลัะการที่ำางาน้รว่มกัน้ระหว่างหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัแลัะพื่ัน้ธีมิตรต่างๆ การใช้้ CyberBrain ช้่วยให้หน่้วย
งาน้ปักคัรองระดับัปัระเที่ศ จัังหวดั แลัะท้ี่องถิ�น้สามารถหล่ักเล่ั�ยงการที่ำางาน้ซิำ�าซ้ิอน้แลัะม่การบูัรณาการ
ที่รพัื่ยากรด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศอย่างเหมาะสม429 สำาหรบััสหกรณ์การเกษตร CyberBrain กำาหน้ด
กรอบัการจััดระเบั่ยบัเพื่่�อแบั่งปััน้แน้วที่างปัฏิิบััติท่ี่� ด่ท่ี่� สุด
สำาหรับัการวินิ้จัฉัียโรคัข้้าวแลัะการให้บัริการรักษาโรคัพ่ื่ช้ 
การให้บัรกิารปุั�ยสูตรเฉีพื่าะ แลัะการวเิคัราะห์ดิน้430 

ใน้การพื่ัฒน้า AI ข้องไที่ยตลัอดสามที่ศวรรษท่ี่�ผ่าน้มา 
น้โยบัายแลัะกรอบัการที่ำางาน้ข้องรฐัม่บัที่บัาที่สำาคััญใน้การ
ข้ับัเคัล่ั�อน้ระบับันิ้เวศด้าน้ AI ข้องปัระเที่ศให้ก้าวหน้้า ใน้ช้่วง
ต้น้ยุคั 2000 โคัรงการ SchoolNet ข้องไที่ยช้่วยเรง่ให้ม่การ
เช้่�อมต่ออิน้เที่อรเ์น็้ตใน้โรงเรย่น้ทัี่�วปัระเที่ศ431 ใน้ปีัเด่ยวกัน้ 
รฐับัาลัได้เปิัดตัวแผน้แม่บัที่เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสารแห่งช้าติ ซ่ิ�งเป็ัน้แผน้งาน้ท่ี่�วางรากฐาน้
ให้กับัโคัรงการอิน้เที่อรเ์น็้ตบัรอดแบัน้ด์ปัระจัำาหมู่บั้าน้432 ภูายใต้ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 การเปิัดตัวแผน้งาน้ 5G ท่ี่�
คัาดหวงักัน้ไวสู้งจัะช้่วยเรง่ให้เกิดโซิลูัช้ัน้ท่ี่�เปีั� ยมน้วตักรรมทัี่�วปัระเที่ศเรว็ข้่�น้

จัากคัวามสำาเรจ็ัใน้การวจัิัยด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) เหล่ัาน่้�แลัะการพื่ัฒน้าตลัอด 
25 ปีัท่ี่�ผ่าน้มา กระที่รวงเที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (MICT) ซ่ิ�งภูายหลัังกลัายเป็ัน้กระที่รวง
ดิจิัทัี่ลัเพื่่�อเศรษฐกิจัแลัะสังคัม (MDES) เป็ัน้ผู้น้ำาใน้การช้่วยให้ปัระเที่ศก้าวไปัสู่น้วตักรรมการบัรกิารแบับั
บูัรณาการเพื่่�อบัรรลุัแผน้ปัระเที่ศไที่ยอัจัฉีรยิะ (Smart Thailand) ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้โดยแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้อัจัฉีรยิะ
ต่างๆ ตั�งแต่ด้าน้สุข้ภูาพื่ การศ่กษา แลัะพื่ลัังงาน้ ไปัจัน้ถ่งการท่ี่องเท่ี่�ยวแลัะการเกษตร433

ใน้ปีั 2020 ธีน้าคัารเพื่่�อการเกษตรแลัะสหกรณ์การเกษตรท่ี่�ตั�งอยู่ใน้กรุงเที่พื่ปัระกาศแผน้ว่าจัะใช้้การ
ที่ำาฟิารม์อัจัฉีรยิะใน้ชุ้มช้น้คัน้ไที่ย 4,500 แห่ง เซ็ิน้เซิอรท่์ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI แลัะ ML ให้ข้้อมูลัเช้ิงล่ักท่ี่�ได้
จัากข้้อมูลัท่ี่�เก็บัรวบัรวมมา สำาหรบััใช้้ใน้การระบุัคัวามผิดปักติหรอ่คัวามบักพื่รอ่งแลัะหาวธิีแ่ที่รกแซิงเพื่่�อ
ปัรบััปัรุงผลัผลิัตที่างการเกษตรโดยคัำาน่้งถ่งสภูาพื่ดิน้ อุณหภููมิ ปัรมิาณน้ำ�าฝ่น้ แลัะคัวามช้่�น้434

ในการพััฒนา AI ข้องไที่ยตลอดัสาม
ที่ศึวัรรษท่ีี่ผิ่านมา นโยบายและกรอบการ
ที่ำางานข้องรฐัมีบที่บาที่สำาคัญในการข้ับ
เคล่ือนระบบนิเวัศึด้ัาน AI ข้องปัระเที่ศึให้
ก้าวัหน้า



118 ยกระดั บมาตรฐาน: ข้ อมู ลและปั ญญาประดิ ษฐ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้  ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE

กรณีีศึึกษา
การใช้้ AI ในการเกษตัร

การเกษตรมูีบทบาทสิำาคัญมูากในเศรษฐ์กิจข้องไทย ยุทธศาสิตรช์ีาติ 20 ปีัดิ้านการเกษตร
ข้องไทย หรอืที�เรยีกกันวัา่ยุทธศาสิตรเ์กษตรและสิหกรณ์ (2017 ถ่ง 2036) ข้องกระทรวัง
เกษตรและสิหกรณ์ มูีวัตัถุปัระสิงค์เพื�อปัฏิิรูปัภาคการเกษตรข้องไทยโดิยการนำาเทคโนโลยี
มูาใชีแ้ละมุู่งเน้นไปัที�การเกษตรอัจฉีรยิะ บางเรื�องที�ปััญญาปัระดิิษฐ์์และเทคโนโลยีสิามูารถ
ควับคุมูไดิ้ ไดิ้แก่ การพยากรณ์อากาศ การเฝ้ึาระวังัศัตรูพืชี และการวัเิคราะหก์ารเจรญิเติบโต
ข้องต้นพืชี ในปีั 2019 สิำานักงานพัฒนาวัทิยาศาสิตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชีาติ (สิวัทชี.) ซึ่่�งเป็ัน
ศูนย์วัจิัยข้องรฐั์บาล ไดิ้พัฒนาระบบเกษตรอัจฉีรยิะสิำาหรบัเรอืนกระจกที�สิามูารถเฝ้ึาสิังเกต
ตัวัแปัรสิำาคัญๆ ทางสิิ�งแวัดิล้อมูแล้วัควับคุมูการชีลปัระทานใหเ้หมูาะกับตัวัแปัรเหล่านั�น ระบบ
นี�เพิ�มูปัระสิิทธภิาพข้องเกษตรกรและทำาใหส้ิามูารถใชีแ้รงงานและทรพัยากรอื�นๆ ไดิ้อย่างมูี
ปัระสิิทธภิาพมูากข้่�นดิ้วัย

ในภาคเอกชีน บรษัิทต่างๆ ก็สิรา้งโซึ่ลูชีนัดิ้านเทคโนโลยีที�ชีว่ัยอำานวัยควัามูสิะดิวักในการทำา
ฟารม์ูอัจฉีรยิะเชีน่กัน Ricult ซึ่่�งเป็ันธุรกิจสิตารท์อัพข้องไทย ใชี ้AI และการเรยีนรูข้้องระบบ
คอมูพิวัเตอรด์ิ้วัยตนเอง (machine learning) ในการวัเิคราะหร์ูปัแบบข้องสิภาพอากาศ
เพื�อใหค้ำาแนะนำาแก่เกษตรกรวัา่จะเพิ�มูผู้ลผู้ลิตทางการเกษตรไดิ้อย่างไร435 ในปีั 2021 มูี
เกษตรกรกวัา่ 400,000 รายที�ใชีแ้อปัพลิเคชีนันี� นอกจากนี� บรษัิทยังระมูัดิระวังัในเรื�องการ
คุ้มูครองข้้อมููลสิ่วันบุคคลข้องเกษตรกรดิ้วัย ทั�งยังข้อควัามูยินยอมูจากเกษตรกรก่อนที�จะ
อนุญาตใหป้ัล่อยข้้อมููลสิ่วันบุคคลดิังกล่าวัไปัใหกั้บธนาคาร บรษัิทปัระกัน และผูู้้ซึ่ื�อผู้ลผู้ลิต 
ListenField เป็ันธุรกิจสิตารท์อัพดิ้านเทคโนโลยีทางการเกษตรที�คล้ายกันอีกแหง่ที�ใชี ้AI 
และการเรยีนรูข้้องระบบคอมูพิวัเตอรด์ิ้วัยตนเอง (machine learning) เพื�อจัดิหาโซึ่ลูชีนั
สิำาหรบัการทำาฟารม์ูแบบแมู่นยำาใหแ้ก่เกษตรกรชีาวัไทย ซึ่่�งชีว่ัยใหพ้วักเข้าสิามูารถลดิต้นทุน
ในการดิำาเนินงานและทำานายปัรมิูาณข้องผู้ลผู้ลิตไดิ้436

โคัรงข่้ายปัระสาที่เท่ี่ยม ซ่ิ�งเป็ัน้อัลักอรท่ิี่มข้ั�น้สูงปัระเภูที่หน่้�งข้อง ML ถูกน้ำาไปัใช้้ใน้การจัำาแน้กปัระเภูที่
ภูาพื่ถ่ายดาวเท่ี่ยมเพื่่�อปัรบััปัรุงข้้อมูลัเช้ิงสถิติสำาหรบััสรา้งแผน้ท่ี่�คัวามยากจัน้ข้องปัระเที่ศไที่ย การใช้้
โคัรงข่้ายปัระสาที่เท่ี่ยมช้่วยเพื่ิ�มคัวามลัะเอ่ยดข้องข้้อมูลัเช้ิงสถิติเก่�ยวกับัคัวามยากจัน้ท่ี่�รฐับัาลัเผยแพื่ร ่
ซ่ิ�งเที่คันิ้คัการหาข้้อมูลัแบับัเดิมอย่างการตอบัแบับัสอบัถามไม่สามารถเก็บัมาได้ทัี่�งหมด437 การท่ี่�ม่ข้้อมูลั
อย่างลัะเอ่ยดน่้�จัะช้่วยให้เกิดน้โยบัายแลัะกลัยุที่ธี์ท่ี่�สอดคัล้ัองกับัท้ี่องถิ�น้มากข่้�น้สำาหรับัการปัรับัปัรุง
โคัรงการแก้ไข้ปััญหาคัวามยากจัน้438

ม่การใช้้อุปักรณ์อัจัฉีรยิะใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้�งข้องแผน้งาน้เม่องอัจัฉีรยิะข้องข้อน้แก่น้เพ่ื่�อเรง่การปัล่ัอยรถ
พื่ยาบัาลั วนิิ้จัฉัียผู้ป่ัวยก่อน้ท่ี่�พื่วกเข้าจัะมาถ่งโรงพื่ยาบัาลั แลัะแม้แต่เฝ้่าสังเกตอาการข้องผู้ป่ัวยใน้หอ
อภิูบัาลัผู้ป่ัวยหนั้ก439 สำาหรบััการดูแลัสุข้ภูาพื่เช้ิงป้ัองกัน้ องค์ัการบัรหิารส่วน้จัังหวดัวางแผน้ท่ี่�จัะแจักสาย
รดัข้้อม่ออัจัฉีรยิะให้แก่ปัระช้าช้น้ เพ่ื่�อเฝ้่าสังเกตแลัะเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัสุข้ภูาพื่ข้องปัระช้าช้น้แลัะเพื่่�อให้
ที่างเล่ัอกหรอ่คัำาแน้ะน้ำาใน้การรกัษาพื่ยาบัาลั
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ใน้ช้่วงการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ-19 รฐับัาลัไที่ยพื่่�งพื่าเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI ท่ี่�จััดหาโดยผู้ให้บัรกิาร
โที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อข้องไที่ย ได้แก่ แอดวาน้ซ์ิ อิน้โฟิร ์เซิอรว์สิ แลัะ ที่รู คัอรป์ัอเรช้ั �น้440 บัรษัิที่โที่รคัมน้าคัมยักษ์
ใหญ่ข้องไที่ยทัี่�งสองติดตั�งเคัรอ่ข่้าย 5G ใน้โรงพื่ยาบัาลักวา่ 158 แห่งทัี่�วไที่ย ซ่ิ�งให้คัวามช้่วยเหล่ัอท่ี่�จัำาเป็ัน้
แก่บุัคัลัากรที่างการแพื่ที่ย์ คัวามคัรอบัคัลุัมข้อง 5G ที่ำาให้สถาน้พื่ยาบัาลัต่างๆ สามารถให้บัรกิารที่างการ
แพื่ที่ย์จัากระยะไกลั (telemedicine) แลัะการใช้้หุ่น้ยน้ต์ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย 5G ช้่วยให้แพื่ที่ย์แลัะผู้ป่ัวยไม่
ต้องสัมผัสใกล้ัช้ิดกัน้โดยตรง441

แลัะ AI ก็ที่ำาให้ศาลัไที่ยกลัายเป็ัน้ศาลัดิจิัทัี่ลัเช้่น้เด่ยวกับัใน้มาเลัเซ่ิยแลัะสิงคัโปัร ์ ใน้ระหวา่งการระบัาด
ใหญ่ข้องโคัวดิ การไต่สวน้คัด่แพื่่งแลัะคัด่อาญาใน้ศาลัที่างไกลัแบับัออน้ไลัน์้ท่ี่�เพื่ิ�มมากข้่�น้กระตุ้น้ให้ม่การ
สำารวจัการใช้้ AI ใน้การพิื่จัารณาคัด่ เพื่่�อช้่วยใน้การระงับัข้้อพื่ิพื่าที่ทัี่�งใน้ศาลัแลัะน้อกศาลั442 ไสลัเกษ 
วฒัน้พัื่น้ธุี ์ปัระธีาน้ศาลัฎ่กา กำาลัังพื่ิจัารณาวา่จัะใช้้อัลักอรท่ิี่ม ML เพื่่�อวเิคัราะห์คัวามเป็ัน้ไปัได้โดยอาศัย
ข้้อมูลัจัากกฎหมายแลัะคัด่ตัวอย่างใน้อด่ตจัำาน้วน้นั้บัรอ้ยเพ่ื่�อปัระกาศคัำาพื่ิพื่ากษาศาลัฎ่กา443

น้อกจัากน่้�ยังม่การคัาดหวังให้ AI ช้่วยงาน้ข้องผู้พื่ิพื่ากษา ช้่วยงาน้ธุีรการ เก็บัข้้อมูลัเช้ิงสถิติ แลัะ
ตรวจัสอบัคัวามค่ับัหน้้าข้องคัด่เน่้� องจัากอาจัม่คัด่ท่ี่�ยังคัั�งค้ัาง444 อย่างไรก็ตาม การบูัรณาการ
ซิอฟิต์แวร ์ AI ให้เป็ัน้ส่วน้หน่้� งข้องกระแสระบับัยุติธีรรมเช้ิงคัาดการณ์ท่ี่�เติบัโตข้่�น้เร่�อยๆ ใน้เอเช้่ย
ตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ยังคังเป็ัน้ปััญหา เน่้� องจัากม่คัวามกังวลัอยู่แล้ัวเก่�ยวกับัคัวามสามารถข้อง AI ใน้
การตัดสิน้คัด่อย่างยุติธีรรมแลัะโปัรง่ใส

3. ความท�าทายและโอกี่าส
วสัิยทัี่ศน์้ท่ี่�จัะที่ำาให้ปัระเที่ศไที่ยเป็ัน้ปัระเที่ศอัจัฉีรยิะ หรอ่ท่ี่�เรย่กวา่ Smart Thailand จัะที่ำาให้การพื่่�งพื่า
เที่คัโน้โลัย่ AI ข้องปัระเที่ศเพื่ิ�มข้่�น้อย่างรวดเรว็ต่อไปั แต่ใน้ข้ณะท่ี่� AI ได้รบััคัวามสน้ใจัมากข้่�น้ ผลักระ
ที่บัท่ี่�สรา้งคัวามพื่ลิักผัน้ข้อง AI ก็จัะเห็น้ได้ช้ัดข่้�น้อย่างเล่ั�ยงไม่ได้ คัวามท้ี่าที่ายหลัักๆ เก่�ยวกับัการถูกแย่ง
งาน้แลัะข้่ดคัวามสามารถด้าน้ดิจิัทัี่ลัม่อยู่แล้ัวโดยทัี่�วไปั แต่สิ�งท่ี่�น่้ากังวลัไม่แพื่้กัน้ค่ัอปััญหาใน้การกำากับั
ดูแลัท่ี่�ส่งผลัระยะยาวแลัะเป็ัน้ระบับัต่อกระบัวน้การยุติธีรรม คัวามเสมอภูาคั แลัะการสอดส่องดูแลั การ
เปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้เหล่ัาน่้�จัะท้ี่าที่ายให้รฐับัาลัไที่ยดำาเนิ้น้การเพ่ื่�อรบััปัระกัน้วา่จัะม่การใช้้เที่คัโน้โลัย่
เหล่ัาน่้�เพื่่�อการนั้บัรวมทุี่กคัน้ คัวามเสมอภูาคั แลัะคัวามยั �งย่น้ใน้แผน้เศรษฐกิจัข้องปัระเที่ศตามสัญญา445

ก�รเปล่�ย่นแปลงอัย่่�งพลิกผันขอังอั�ชี่พก�รง�น

สถาบััน้วจัิัยเพื่่�อการพัื่ฒน้าปัระเที่ศไที่ย (TDRI) ปัระมาณการวา่คัน้ไที่ย 8.3 ล้ัาน้คัน้หรอ่ปัระมาณ 70% 
ม่คัวามเส่�ยงสูงท่ี่�จัะถูก AI แย่งงาน้ แรงงาน้ไรฝี้่ม่อข้องไที่ยจัะเป็ัน้ผู้เส่ยหายกลุ่ัมแรกจัากการใช้้ระบับั
อัตโน้มัติแลัะระบับัหุ่น้ยน้ต์อย่างแพื่รห่ลัาย สภูาท่ี่�ปัรก่ษาเพื่่�อพื่ัฒน้าแรงงาน้แห่งช้าติปัระมาณการว่า
แรงงาน้ไรฝี้่ม่อ 16.9 ล้ัาน้คัน้หรอ่ 45% ข้องจัำาน้วน้แรงงาน้ทัี่�งหมดจัะตกงาน้เน่้�องจัากเคัร่�องจัักรดิจิัทัี่ลั446

แม้ว่าการศ่กษาข้ององค์ัการแรงงาน้ระหว่างปัระเที่ศ (International Labor Organization, ILO) 
จัะที่ำาน้ายว่า คัวามเป็ัน้ไปัได้ท่ี่�จัะม่การใช้้ระบับัอัตโน้มัติใน้ปัระเที่ศไที่ยยังคังตำ�าท่ี่�สุด (44%) เม่�อเท่ี่ยบั
กับัปัระเที่ศเพื่่�อน้บั้าน้ใน้อาเซ่ิยน้ แต่แท้ี่จัรงิแล้ัวการใช้้หุ่น้ยน้ต์แลัะระบับัอัตโน้มัติท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI ท่ี่�
เพื่ิ�มข้่�น้เร่�อยๆ อย่างค่ัอยเป็ัน้ค่ัอยไปันั้�น้ม่แน้วโน้้มวา่จัะพุื่่งสูงข้่�น้อย่างรวดเรว็ใน้อ่ก 5 ถ่ง 10 ปีัข้้างหน้้า447 
สัญญาณแรกข้องการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัใน้ปัระเที่ศไที่ยได้เริ�มข้่�น้แล้ัว ได้แก่ การใช้้ระบับัหุ่น้
ยน้ต์อัตโน้มัติ (robotic process automation) หรอ่ซิอฟิต์แวรบ์ัอที่ใน้การที่ำางาน้ท่ี่�เป็ัน้กิจัวตัรใน้ฝ่่าย
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ที่รพัื่ยากรบุัคัคัลัแลัะฝ่่ายบััญช้่ แลัะการใช้้ระบับัอัจัฉีรยิะอัตโน้มัติ (intelligent process automation) 
เพื่่�อช้่วยมนุ้ษย์ที่ำางาน้ท่ี่�ซิำ�าซิากแลัะงาน้ท่ี่�ต้องที่ำาด้วยม่อ448 การใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ท่ี่�ม่จัำาหน่้ายทัี่�วไปัเพิื่�ม
มากข่้�น้ ปัระกอบักับัการบูัรณาการหุ่น้ยน้ต์แลัะระบับัอัตโน้มัติท่ี่�เกิดข้่�น้อย่างรวดเรว็ ที่ำาให้การปัฏิิรูปั
กระบัวน้การปัระกอบัใน้อุตสาหกรรมหลัักๆ ข้องปัระเที่ศมุ่งไปัสู่ที่ศวรรษหน้้าได้อย่างมั�น้คัง449

หากมองใน้แง่บัวก การเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้เน่้� องจัาก AI ใน้ปัระเที่ศไที่ยอาจัน้ำาไปัสู่การสรา้ง
งาน้ใหม่ๆ ท่ี่�เหมาะสมกับัยุคัดิจิัทัี่ลั การศ่กษาข้อง Microsoft-IDC พื่บัวา่ 30% ข้องงาน้จัะจััดจ้ัางจัาก
ภูายน้อก ที่ำาโดยอัตโน้มัติ หรอ่ไม่ม่อ่กต่อไปั แต่จัะม่การสรา้งบัที่บัาที่ใหม่ๆ ให้กับัแรงงาน้ใน้จัำาน้วน้ท่ี่�
เท่ี่ากัน้450 หากโคัรงการเพื่ิ�มทัี่กษะหรอ่สอน้ทัี่กษะใหม่ม่การดำาเนิ้น้งาน้อย่างเหมาะสมภูายใต้โคัรงการ
ปัฏิิรูปัแรงงาน้ จัะรกัษาตำาแหน่้งงาน้ใหม่ไว้ได้เพื่ิ�มอ่ก 35%451 แต่การใช้้ AI ใน้ปัระเที่ศไที่ยจัะส่งผลัให้
เกิดคัวามวุ่น้วายใน้ตลัาดแรงงาน้หรอ่ว่าก่อให้เกิดการปัฏิิรูปัแรงงาน้นั้�น้ข้่�น้อยู่กับัคัวามพื่รอ้มโดยรวม
แลัะการเตรย่มพื่รอ้มรบััม่อ AI ข้องปัระช้ากรทัี่�งรุน่้เยาวแ์ลัะรุน่้ใหญ่ข้องปัระเที่ศ452 ผลัการศ่กษาเสน้อวา่
ปัระช้าช้น้รุน่้เยาวเ์ปิัดรบััระบับัอัตโน้มัติมากกวา่ แต่ปัระช้าช้น้รุน่้ใหญ่ไม่ค่ัอยเปิัดรบััการเปัล่ั�ยน้แปัลังที่าง
เที่คัโน้โลัย่มากนั้ก453 การปัรบััลัดคัวามแตกต่างดังกล่ัาวจัะเป็ัน้สิ�งสำาคััญมากเม่�อพิื่จัารณาจัากปัระช้ากรท่ี่�
เต็มไปัด้วยผู้สูงอายุใน้ปัระเที่ศไที่ย

เร่�องท่ี่�น่้ากังวลักว่าเก่�ยวกับัแน้วโน้้มใน้การถูกแย่งงาน้ก็ค่ัอ คัวามไม่มั�น้คังข้องผู้หญิงท่ี่�ที่ำางาน้ท่ี่�ต้องใช้้
ทัี่กษะตำ�า องค์ัการแรงงาน้ระหว่างปัระเที่ศ ย่น้ยัน้ว่าผู้หญิงจัะปัระสบักับัคัวามยากลัำาบัากมากกว่าเม่�อ
เท่ี่ยบักับัผู้ช้าย454 การท่ี่�ผู้หญิงใน้ปััจัจุับััน้ข้าดการเข้้าถ่งการศ่กษาแลัะโอกาสใน้การฝึ่กอบัรมด้าน้ STEM 
(วทิี่ยาศาสตร ์ เที่คัโน้โลัย่ วศิวกรรมศาสตร ์ แลัะคัณิตศาสตร)์ ที่ำาให้ผู้หญิงอยู่ใน้จุัดท่ี่�เส่ยเปัรย่บัใน้การ
ที่ำางาน้ใน้ตำาแหน่้งท่ี่�ต้องใช้้ทัี่กษะสูงข้่�น้ การเริ�มใช้้ระบับัอัตโน้มัติที่ำาให้โอกาสได้งาน้ที่ำาข้องผู้หญิงใน้สาข้า
ท่ี่�เพื่ิ�งเติบัโตข้่�น้มาใหม่จัะยังคังลัดน้้อยลังต่อไปัอ่ก หากไม่รบ่ัแก้ไข้เร่�องน่้�อย่างเรง่ด่วน้455

ก�รนับรวม่ทัุกคินและคิว�ม่ไม่่เสิม่อัภ�คิ

ผลัท่ี่�ที่ำาให้เกิดการเปัล่ั�ยน้แปัลังอย่างพื่ลิักผัน้ข้อง AI ที่ำาให้ต้องม่การพื่ิจัารณาเพิื่�มเติมเก่�ยวกับัจัรยิธีรรม
แลัะการกำากับัดูแลั โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเร่�องคัวามเส่�ยงข้องการสอดส่องดูแลัแลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติ แน้วโน้้ม
ท่ี่�คัน้ไที่ยจัะใช้้เที่คัโน้โลัย่อัจัฉีรยิะใน้กิจัวตัรตามปักติข้องตน้เป็ัน้เร่�องท่ี่�น่้ากังข้าเน่้� องจัากช้น้กลุ่ัมน้้อยช้าว
มุสลิัมเช้่�อสายมลัายูใน้จัังหวดัช้ายแดน้ภูาคัใต้ข้องปัระเที่ศไที่ย ได้แก่ ปััตตาน่้ ยะลัา น้ราธีิวาส แลัะอ่กส่�
อำาเภูอข้องจัังหวดัสงข้ลัาถูกตรวจัสอบัการใช้้งาน้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างลัะเอ่ยดเข้้มข้้น้456

นั้กเคัล่ั�อน้ไหวด้าน้สิที่ธีิมนุ้ษยช้น้แลัะนั้กวิช้าการให้เหตุผลัว่าเที่คัโน้โลัย่ข้ั �น้สูงอย่าง AI คัวรจัะช้่วย
สนั้บัสนุ้น้กลัยุที่ธีต่์อต้าน้คัวามไม่สงบัข้องรฐับัาลั457 ม่การรายงาน้วา่ม่การติดตั�งกล้ัองวงจัรปิัดท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้
ด้วย AI 8,200 ตัวเพื่่�อให้หน่้วยงาน้ข้องรฐัสามารถเฝ้่าระวงัคัวามเส่�ยงแลัะคัวามปัลัอดภัูยใน้ภูาคัใต้ข้อง
ไที่ยได้ ซ่ิ�งเป็ัน้ผลัมาจัากโคัรงการรเิริ�มท่ี่�ม่การจััดที่ำาเป็ัน้เอกสารไว้มากมายข้องการสอดส่องดูแลัข้อง
รฐับัาลั ยกตัวอย่างเช้่น้ ม่การบัังคัับัใช้้ระบับัจัดจัำาใบัหน้้าใน้การลังที่ะเบั่ยน้ซิิมการด์ข้องชุ้มช้น้ช้าวมุสลิัม
เช้่�อสายมลัายูใน้ปััตตาน่้458 หลัังจัากเหตุการณ์ไม่สงบัใน้ปีั 2012 กองกำาลัังรกัษาคัวามมั�น้คังข้องไที่ยได้จััด
ที่ำาคัลัังข้้อมูลัรหัสพัื่น้ธุีกรรม (DNA) เพื่่�อเก็บัรวบัรวมตัวอย่าง DNA ข้องผู้ต้องสงสัย ซ่ิ�งเป็ัน้ปัฏิิบััติการท่ี่�
เท่ี่ยบัเท่ี่ากับัการที่ำาโปัรไฟิล์ัช้าติพื่ัน้ธุี ์สิ�งน่้�ที่ำาให้ปััญหาคัวามแตกแยกที่วค่ัวามรุน้แรงเพิื่�มมากข้่�น้แลัะสรา้ง
คัวามซัิบัซ้ิอน้ให้กับัคัวามพื่ยายามใน้การสรา้งคัวามสามัคัค่ัภูายใน้ช้าติใน้ระยะยาว459 
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ผลักระที่บัข้องระบับัคัลัาวด์สำาหรับัการสอดส่องดูแลัน้ำาไปัสู่คัวามแตกแยกข้องสัญญาปัระช้าคัมแลัะ
บั่อน้ที่ำาลัายคัวามไว้วางใจัระหว่างรฐักับัปัระช้าช้น้460 นั้กวิจัารณ์เต่อน้ว่า “คุักวงแหวน้ (panopticon) 
ที่างดิจิัทัี่ลั” ใน้ปัระเที่ศไที่ยม่ลัักษณะเป็ัน้ “ภููมิศาสตรแ์ห่งคัวามหวาดกลััวบัน้พื่่�น้ฐาน้ข้องการนั้บัรวมแลัะ
การไม่นั้บัรวมปัระช้ากรบัางกลุ่ัมอย่างเป็ัน้ระบับั”461 

น้อกจัากน่้�  เน่้� องจัากปัระเที่ศไที่ยจัะยังคังม่การใช้้งาน้ระบับัอัจัฉีรยิะเพิื่�มมากข้่�น้ต่อไปัเร่�อยๆ (ตั�งแต่สาย
รดัข้้อม่อเพ่ื่�อสุข้ภูาพื่ท่ี่�สวมใส่ได้ไปัจัน้ถ่งเซ็ิน้เซิอรอ์ัจัฉีรยิะ) ก็จัะยังคังม่คัวามเส่�ยงท่ี่�รฐับัาลัจัะเพิื่�มการสอด
ส่องดูแลัเพื่่�อค้ัน้หาตัวผู้ต่อต้าน้ใน้ส่วน้อ่�น้ๆ ข้องปัระเที่ศเช้่น้กัน้ หากแน้วโน้้มที่างการเม่องท่ี่�เป็ัน้อยู่ยังคัง
ดำาเนิ้น้ต่อไปั462

ชี่อังโหว่ในแนวทั�งจริย่ธิรรม่ปัญญ�ประดิษฐ์

เม่�อมองอย่างผิวเผิน้ แน้วที่างจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ข้องไที่ยสามารถจััดการกับัปััญหาต่างๆ ท่ี่�ม่ใน้การ
กำากับัดูแลัได้ ไม่วา่จัะเป็ัน้ด้าน้การสอดส่องดูแลั การเฝ้่าระวงั การนั้บัรวมทุี่กคัน้ คัวามเป็ัน้ธีรรม คัวาม
โปัรง่ใส แลัะคัวามรบััผิดช้อบัต่อผลัลััพื่ธี์ แต่เม่�อพื่ิจัารณาอย่างล่ักซ่ิ�งแล้ัว แน้วที่างเหล่ัาน่้� เผยให้เห็น้การ
อยู่ภูายใต้การบัังคัับัใช้้หลัักจัรยิธีรรมเพื่่�อเพื่ิ�มข่้ดคัวามสามารถใน้การแข้่งข้ัน้ที่างเศรษฐกิจัข้องปัระเที่ศ 
การปัระเมิน้เช้ิงวพิื่ากษ์เก่�ยวกับัแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ข้อง โสร์จัจ์ หงศ์์ลดีาร์มภ์์ เผยให้
เห็น้อคัติท่ี่�ม่ต่อภูาคัปัระช้าช้น้ กล่ัาวค่ัอ สิ�งท่ี่�สำาคััญเป็ัน้อัน้ดับัแรกข้องแน้วที่างเหล่ัาน่้�ค่ัอ ดำาเนิ้น้การเพ่ื่�อให้
มั�น้ใจัได้วา่อุตสาหกรรมต่างๆ จัะปัฏิิบััติตามมาตรฐาน้สากลัโดยยอมสูญเส่ยคัวามปัลัอดภัูยข้องปัระช้าช้น้
แลัะการคุ้ัมคัรองปัระช้าช้น้463 

โสรจััจ์ั หงศ์ลัดารมภ์ู ให้เหตุผลัว่าการสรา้งแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมข้องปัระเที่ศหยั�งรากล่ักอยู่ใน้คัวาม
พื่ยายามข้องผู้กำาหน้ดน้โยบัายท่ี่�จัะสรา้งภูาพื่วา่ปัระเที่ศไที่ยก็อยู่ใน้ระดับัเด่ยวกัน้กับัปัระเที่ศอ่�น้ๆ เพื่ราะ
ต่างก็เพื่ิ�งเผยแพื่รแ่น้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ออกมาเหม่อน้กัน้ทัี่�วโลัก การเคัล่ั�อน้ไหวดัง
กล่ัาวเป็ัน้ปัระโยช้น์้ต่อการพื่ัฒน้าอุตสาหกรรม โดยอาศัย “การน้ำาเข้้าน้วัตกรรมด้าน้เที่คันิ้คั” ด้วยการ
ใช้้ “ที่รพัื่ยากรแรงงาน้ท่ี่�ม่ทัี่กษะน้้อย” มากกว่าท่ี่�จัะปักป้ัองจัากคัวามเส่�ยงระยะยาวข้อง AI ท่ี่�ม่ต่อ
สาธีารณช้น้ โสรจััจ์ั หงศ์ลัดารมภ์ู กล่ัาววา่เร่�องท่ี่�น่้ากังวลักวา่นั้�น้ก็ค่ัอ แน้วที่างเหล่ัาน่้� ไม่สามารถช้่�แจัง
ได้วา่รฐับัาลัจัะให้คัวามช้่วยเหล่ัอท่ี่�เป็ัน้รูปัธีรรมแก่คัน้ไที่ยใน้การที่ำาคัวามเข้้าใจัคัวามเส่�ยงเก่�ยวกับั AI ได้
อย่างไร แลัะยังผลัักภูาระให้ปัระช้าช้น้จััดการกับัปััญหาท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการใช้้ AI ด้วยตน้เองอ่กด้วย464

การข้าดคัวามรว่มม่ออย่างแท้ี่จัรงิข้องปัระช้าช้น้ใน้การรา่งแน้วที่างต่างๆ ไม่ใช้่เร่�องแปัลัก เพื่ราะการ
ปัรก่ษาหารอ่แลัะการพื่ิจัารณาต่างๆ ด่งเฉีพื่าะตัวแที่น้บัางคัน้จัากวงการวชิ้าการ เจ้ัาหน้้าท่ี่�รฐั แลัะภูาคั
เอกช้น้เข้้ามาม่ส่วน้รว่มเท่ี่านั้�น้ ผลัก็ค่ัอ เอกสารหลัายฉีบัับัมักจัะให้ปัระโยช้น์้แก่ผู้พัื่ฒน้าแลัะผู้ผลิัต ซ่ิ�ง
ที่ำาให้การหารอ่เร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวซ่ิ�งเป็ัน้เร่�องท่ี่�สำาคััญถูกปััดตกไปั ยกตัวอย่างเช้่น้ แม้วา่หลัักข้้อส่�ใน้
แน้วที่างระบุัว่า “คัวรออกแบับัระบับั AI ตามหลัักการท่ี่�คัำาน่้งถ่งการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั” โสรจััจ์ั 
หงศ์ลัดารมภ์ู ให้เหตุผลัวา่ สิ�งท่ี่�เน้้น้ใน้ข้้อน่้� มุ่งไปัท่ี่�ผู้พื่ัฒน้ามากกวา่ปัระช้าช้น้ ซ่ิ�งคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวข้องพื่วก
เข้าได้รบััการรบััรองภูายใต้รฐัธีรรมนู้ญข้องไที่ย เน่้�องจัากม่การให้คัวามสำาคััญกับัอุตสาหกรรมมากกวา่ผลั
ปัระโยช้น์้ข้องปัระช้าช้น้ แน้วที่างเหล่ัาน่้� จ่ังที่ำาหน้้าท่ี่�เป็ัน้เพื่่ยงผักช้่โรยหน้้ามากกวา่ท่ี่�จัะเป็ัน้รากฐาน้สำาคััญ
สำาหรบััศักยภูาพื่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ผลิัตใน้ปัระเที่ศแลัะการคุ้ัมคัรองผลัปัระโยช้น์้ข้องปัระช้าช้น้ช้าวไที่ย465
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แม้จัะม่คัำาเต่อน้เก่�ยวกับัปััญหาข้องแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ข้องไที่ย แต่ก็ยังม่คัวามหวัง
อยู่บ้ัางเพื่ราะแน้วที่างเหล่ัาน่้� ถ่อวา่เป็ัน้เอกสารท่ี่�ยังไม่สรุปัแลัะยังต้องม่การแก้ไข้เพิื่�มเติม ยังคังม่โอกาส
ตรวจัสอบัอิที่ธีพิื่ลัข้องภูาคัเอกช้น้ (ซ่ิ�งส่วน้ใหญ่เป็ัน้บัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) 

ข้น้าดใหญ่แลัะม่ช้่�อเส่ยง) ท่ี่�ม่ต่อกรอบัการที่ำางาน้ การที่บัที่วน้
แน้วที่างด้าน้จัริยธีรรมอาจัช้่วยเปัล่ั�ยน้ทิี่ศที่างใน้ปััจัจุับััน้
ข้องรัฐบัาลัไที่ยให้คัำาน่้งถ่งทุี่กฝ่่ายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้แลัะ
ตอบัสน้องต่อคัวามกังวลัข้องสาธีารณช้น้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้
ส่วน้ตัวแลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูย จุัดเริ�มต้น้ท่ี่�สำาคััญอาจั
เป็ัน้การเพื่ิ�มคัวามตระหนั้กรูแ้ลัะทัี่กษะคัวามเข้้าใจั แลัะการ
สรา้งคัวามไวว้างใจัใน้หมู่ปัระช้าช้น้ช้าวไที่ย

ใน้ระหว่างการปัรก่ษาผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ย ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�ง
ช้่�ให้เห็น้ว่า ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่หลัายแห่งใน้ท้ี่องถิ�น้ยังคังข้าด
คัวามตระหนั้กรูถ่้งวิธี่การน้ำาแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรมไปัปัฏิิบััติ 
แม้ว่าระบับันิ้เวศด้าน้ AI ข้องไที่ยจัะปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัเรว็
กว่าปัระเที่ศอ่�น้ แต่เร่�องการรวมหลัักจัรยิธีรรมไว้ด้วยยังคัง
เป็ัน้ปัรากฏิการณ์ใหม่ล่ัาสุด ต้องม่การเพื่ิ�มเติมเพื่่�อให้ชุ้มช้น้

ธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ใน้ท้ี่องถิ�น้สน้ใจัพิื่จัารณาใช้้หลัักจัรยิธีรรมเพื่่�อเป็ัน้รากฐาน้ตั�งแต่แรกข้องวงจัรการพัื่ฒน้า 
AI มากกว่าท่ี่�จัะเป็ัน้แค่ัสิ�งท่ี่�ต้องจััดการใน้ภูายหลััง บัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่ม่ช้่�อเส่ยงสามารถเป็ัน้แหล่ัง
ช้่�แน้ะแน้วที่างสำาหรบัักรอบัการที่ำางาน้ด้าน้จัรยิธีรรม แต่อาจัต้องม่การปัรบััเปัล่ั�ยน้เคัร่�องม่อท่ี่�บัรษัิที่เหล่ัา
น่้� จััดหาให้เหมาะสมกับับัรบิัที่ท่ี่�เป็ัน้เอกลัักษณ์ข้องไที่ย466

คิว�ม่ไม่่ไว้ว�งใจขอังประชี�ชีน

ผู้ให้ข้้อมูลัเต่อน้วา่ ม่ปัระช้าช้น้เพ่ื่ยงไม่ก่�คัน้เท่ี่านั้�น้ท่ี่�เข้้าใจัวา่อคัติข้อง AI ค่ัออะไร467 การท่ี่�ปัระช้าช้น้ไม่
ไว้วางใจัการบัังคัับัใช้้กฎหมายอย่างรุน้แรงแลัะรูส่้กว่าเจ้ัาหน้้าท่ี่�รฐัทุี่จัรติที่ำาให้ปัระช้าช้น้เปิัดรบััการใช้้
เที่คัโน้โลัย่เพื่่�อแก้ปััญหาการตัดสิน้ตามอำาเภูอใจั468 ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งกล่ัาวว่า ปัระช้ากรไที่ยส่วน้ใหญ่
สนั้บัสนุ้น้แน้วคิัดเร่�องการใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI ใน้ระบับัตุลัาการเพื่ราะพื่วกเข้าไม่เช้่�อถ่อผู้พื่ิพื่ากษามาน้าน้
แล้ัว ผลัก็ค่ัอ ม่การเข้้าใจัผิดใน้หมู่คัน้ไที่ยวา่ การตัดสิน้คัด่โดยใช้้ AI สามารถคัาดการณ์ได้แลัะคังเส้น้คัง
วามากกวา่เม่�อเท่ี่ยบักับัการตัดสิน้ข้องผู้พิื่พื่ากษาท่ี่�เป็ัน้มนุ้ษย์ โดยท่ี่�ไม่ได้ตระหนั้กอย่างแท้ี่จัรงิวา่ AI ก็
สามารถที่ำาให้เกิดอคัติแบับัเด่ยวกัน้ได้เช้่น้กัน้ใน้ชุ้ดข้้อมูลัท่ี่�ม่อยู่469 

การย้ายข้้อมูลัไปับัน้แพื่ลัตฟิอรม์ AI จัะไม่ช้่วยลัดคัวามไม่ไวว้างใจัข้องปัระช้าช้น้ หากข้้อมูลัท่ี่�ป้ัอน้เข้้าไปั
ใน้แบับัจัำาลัอง AL/ML ยังคังไม่สมบูัรณ์คัรบัถ้วน้470 ตามท่ี่�ระบุัไว้ใน้หัวข้้อการกำากับัดูแลัข้้อมูลัข้อง
ปัระเที่ศไที่ย การที่ำาให้เอกสารเป็ัน้ดิจิัทัี่ลัใน้หน่้วยงาน้ท้ี่องถิ�น้แลัะหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัจัะยังคังเป็ัน้คัวาม
ท้ี่าที่ายต่อไปัเน่้� องจัากคัวามซัิบัซ้ิอน้เก่�ยวกับัคัวามสามารถใน้การอ่าน้ข้้อมูลัข้องคัอมพิื่วเตอรแ์ลัะการ
กำาหน้ดรูปัแบับัข้องเอกสาร ใน้ท้ี่ายท่ี่�สุด อุปัสรรคัด้าน้เที่คันิ้คัเหล่ัาน่้�จัะส่งผลัต่อคุัณภูาพื่ข้องข้้อมูลัท่ี่�ต้อง
ใช้้ใน้การพื่ัฒน้าแบับัจัำาลัอง AL/ML แลัะซิอฟิต์แวรแ์อปัพื่ลิัเคัช้ัน้ต่างๆ ไม่วา่จัะเป็ัน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ใช้้ใน้การ
ตัดสิน้คัด่ใน้ศาลัหรอ่การวเิคัราะห์ข้้อมูลัท่ี่�จัะข้ับัเคัล่ั�อน้น้โยบัายสาธีารณะก็ตาม

การที่บที่วันแนวัที่างด้ัานจัรยิธรรมอาจั
ชีว่ัยเปัลี�ยนทิี่ศึที่างในปััจัจุับันข้องรฐับาล

ไที่ยให้คำานึงถึึงทีุ่กฝ่ายอย่างเท่ี่าเทีี่ยม
กันและตอบสนองต่อควัามกังวัลข้อง
สาธารณีชีนเกี�ยวักับควัามเปั็นส่วันตัวั

และการรกัษาควัามปัลอดัภัย จุัดัเริ�มต้น
ทีี่�สำาคัญอาจัเปั็นการเพัิ�มควัามตระหนักรู้

และทัี่กษะควัามเข้้าใจั และการสรา้งควัามไวั้
วัางใจัในหมู่ปัระชีาชีนชีาวัไที่ย
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โดยพื่่�น้ฐาน้แล้ัว ม่คัวามไม่ลังรอยกัน้เพื่ิ�มข่้�น้เร่�อยๆ ใน้คัวามคัาดหวงัข้องปัระช้าช้น้เก่�ยวกับั AI แลัะข้้อ
จัำากัดข้อง AI ซ่ิ�งส่วน้หน่้�งอาจัเป็ัน้ผลัจัากแน้วที่างแบับัไซิโลั (แบับัแยกส่วน้) แลัะแน้วที่างด้าน้เที่คันิ้คัท่ี่�
รฐับัาลัแลัะภูาคัเอกช้น้ใช้้ น้อกจัากน่้�  การสอดส่องดูแลัท่ี่�เพื่ิ�มมากข้่�น้ข้องรฐัอาจัส่งผลัเส่ยต่อคัวามกังวลั
เร่�องคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวแลัะการรบััรู ้ (อย่างผิดๆ) ข้องปัระช้าช้น้เก่�ยวกับัคัวามเป็ัน้ไปัได้แลัะข้้อจัำากัดข้อง
เคัร่�องม่อ AI

การกู้ค่ัน้คัวามไว้วางใจัระหว่างรฐับัาลั ภูาคัเอกช้น้ แลัะปัระช้าช้น้เป็ัน้สิ�งสำาคััญอย่างยิ�งต่อการก้าวไปัสู่
โลัก AI อย่างราบัร่�น้ข้องไที่ย แลัะเพื่่�อที่ำาเช้่น้นั้�น้ ปัระเที่ศไที่ยคัวรเรย่น้รูจ้ัากบัที่เรย่น้ใน้ปีัก่อน้ๆ เก่�ยวกับั
การพื่ัฒน้า AI เม่�อปัระเที่ศปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัใน้การรว่มม่อรว่มใจัระหวา่งรฐับัาลัแลัะมหาวทิี่ยาลััยต่างๆ 
ตลัอดจัน้โคัรงการท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยชุ้มช้น้อย่าง CyberBrain

คัวามคิัดรเิริ�มจัากล่ัางข้่�น้บัน้เหล่ัาน่้�คัวรเป็ัน้ส่วน้เติมเต็มให้กับัโคัรงการระดับัสูงท่ี่�ม่รฐับัาลัเป็ัน้ผู้น้ำาภูาย
ใต้ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ภูาคัรฐัแลัะภูาคัเอกช้น้กำาลัังรว่มม่อกัน้เพื่่�อพื่ัฒน้าทัี่กษะคัวามเข้้าใจัใน้การใช้้เที่คัโน้โลัย่
ดิจิัทัี่ลัแลัะฝึ่กทัี่กษะใหม่ใน้การที่ำางาน้ให้กับัปัระช้าช้น้471 แต่สิ�งท่ี่�ต้องที่ำามากกวา่แค่ัการค้ัน้หายูนิ้คัอรน์้ราย
ต่อไปัหรอ่การเพื่ิ�มทุี่น้ ค่ัอ คัวรสนั้บัสนุ้น้ให้ดำาเนิ้น้โคัรงการท่ี่�ส่งเสรมิจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ใน้ระหวา่ง
ข้ั �น้ตอน้การบั่มเพื่าะข้องการจััดตั�งธุีรกิจัสตารท์ี่อัพื่ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�ง ใน้หมู่ผู้ก่อตั�งบัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่
แลัะผู้ท่ี่�สน้ใจัใน้เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ยังอยู่ใน้วยัหนุ้่มสาว472

กรุงเที่พื่ยังคังเป็ัน้สถาน้ท่ี่�ท่ี่�ม่เสน่้ห์ด่งดูดสำาหรบััการเป็ัน้เจ้ัาภูาพื่จััดกิจักรรมเพื่่�อให้ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยฝ่่าย
ต่างๆ ได้ม่ส่วน้รว่มหารอ่เก่�ยวกับัผลัด้าน้จัรยิธีรรม กฎหมาย แลัะสังคัมท่ี่�เกิดข้่�น้จัากเที่คัโน้โลัย่อย่าง Al 
ข้้อมูลัข้น้าดใหญ่ แลัะระบับัหุ่น้ยน้ต์ ใน้ปีั 2019 ปัระเที่ศไที่ยเป็ัน้เจ้ัาภูาพื่จััดการปัระชุ้มน้าน้าช้าติวา่ด้วย
การส่งเสรมิจัรยิธีรรมด้าน้วทิี่ยาศาสตร ์ เที่คัโน้โลัย่ แลัะการพัื่ฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้ ซ่ิ�งม่กิจักรรมท่ี่�น้ำาโดยยูเน้สโก
หลัายกิจักรรม เช้่น้ การปัระชุ้มภูาคัรฐักับัคัณะกรรมการระหวา่งปัระเที่ศวา่ด้วยช้่วจัรยิธีรรม (Interna-
tional Bioethics Committee) แลัะคัณะกรรมาธีิการโลักวา่ด้วยจัรยิธีรรมใน้คัวามรูด้้าน้วทิี่ยาศาสตร์
แลัะเที่คัโน้โลัย่ (World Commission on the Ethics of Science Knowledge and Technology)473 

กิจักรรมระดับัน้าน้าช้าติซ่ิ�งม่สถาบััน้การศ่กษาแลัะภูาคัเอกช้น้ให้การสนั้บัสนุ้น้ เหล่ัาน่้�เป็ัน้โอกาสท่ี่�รฐับัาลั
แลัะภูาคัปัระช้าสังคัมจัะได้รว่มม่อกัน้อ่กคัรั �งแลัะหารอ่เก่�ยวกับัปัระเด็น้ท่ี่�ลัะเอ่ยดอ่อน้ต่างๆ ไม่ว่าจัะเป็ัน้
เร่�องข้องการสอดส่องดูแลั คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว แลัะการรกัษาคัวามปัลัอดภัูย คัวรเผยแพื่รผ่ลัลััพื่ธีทั์ี่�วไปัข้อง
การหารอ่เหล่ัาน่้� สู่ภูาคัปัระช้าช้น้ให้มากท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�จัะเป็ัน้ไปัได้เพ่ื่�อสรา้งบัรรยากาศข้องคัวามไวว้างใจัแลัะ
คัวามโปัรง่ใส หากดำาเนิ้น้การอย่างเหมาะสม สิ�งน่้�จัะปูัที่างไปัสู่การสน้ที่น้าระหวา่งรฐับัาลัแลัะภูาคัปัระช้า
สังคัมท่ี่�ก่อให้เกิดผลัด่มากข้่�น้ไปัอ่ก

4. สรุป
เร่�องราวเก่�ยวกับั AI ข้องไที่ยไม่สามารถพื่่�งพื่าแต่คัวามสำาเรจ็ัข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัเพ่ื่ยงอย่างเด่ยวได้อ่ก
ต่อไปั จุัดมุ่งเน้้น้ข้องพื่ลัังแห่งการเปัล่ั�ยน้แปัลังข้อง AI กำาลัังเปัล่ั�ยน้ไปัสู่หลัักเหตุแลัะผลัข้องโลักแห่งคัวาม
เป็ัน้จัรงิ แลัะ AI จัะส่งผลัอย่างไรต่อคัวามสัมพัื่น้ธีข์้องผู้คัน้ใน้สังคัมดิจิัทัี่ลัท่ี่�กำาลัังเกิดข้่�น้ข้องปัระเที่ศไที่ย 
การท่ี่�คัน้ไที่ยตระหนั้กรูม้ากข่้�น้เก่�ยวกับัสิที่ธีิที่างดิจิัทัี่ลั อ่กทัี่�งยังกังวลัมากข้่�น้เก่�ยวกับัการสอดส่องดูแลั
แลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติข้องรฐั ส่งผลัให้การข้าดคัวามไวว้างใจักำาลัังเป็ัน้ปััญหาต่อแผน้ปัระเที่ศไที่ยอัจัฉีรยิะ 
(Smart Thailand) ข้องรฐับัาลั การข้อการสนั้บัสนุ้น้จัากปัระช้าช้น้จัะเป็ัน้สิ�งท่ี่�สำาคััญยิ�งสำาหรบััการดำาเนิ้น้
แผน้ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 ต่อไปั
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ถ่งแม้วา่จัะไม่สมบูัรณ์แบับั แต่การบัังคัับัใช้้ PDPA ท่ี่�คัาดวา่จัะเกิดข้่�น้เรว็ๆ น่้� นั้บัเป็ัน้ก้าวสำาคััญไปัสู่การ
ปักป้ัองการคุ้ัมคัรองข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลั เน่้� องจัากปัระช้าช้น้ใช้้ AI ใน้การที่ำากิจักรรมใน้แต่ลัะวนั้อย่างแพื่ร่
หลัายมากข้่�น้ การบัังคัับัใช้้ PDPA อย่างเต็มรูปัแบับัจัะช้่วยข้จััดคัวามกังวลัเก่�ยวกับัการเก็บัรวบัรวมข้้อมูลั
รหัสพัื่น้ธุีกรรม (DNA) หรอ่ข้้อมูลัช้่วมิติ ภูายใต้เหตุผลักว้างๆ ท่ี่�มักจัะคัลุัมเคัล่ัอข้องการรกัษาคัวาม
มั�น้คังข้องช้าติ น้อกจัากน่้�  กฎหมายฉีบัับัน่้�จัะช้่วยรกัษาคัวามเช้่�อมั�น้ข้องผู้ใช้้ท่ี่�ที่ำาธุีรกรรมออน้ไลัน์้หรอ่ใช้้
แพื่ลัตฟิอรม์ข้องรฐับัาลัอิเล็ักที่รอนิ้กส์ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคังต้องรอดูกัน้ต่อไปัวา่การบัังคัับัใช้้ PDPA ใน้
เด่อน้มิถุน้ายน้ 2022 จัะช้่วยเพิื่�มคัวามไวว้างใจัใน้วงกวา้งได้หรอ่ไม่

เน่้�องจัากเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัม่การเช้่�อมโยงกัน้อย่างทัี่�วถ่ง การปัระกาศใช้้ PDPA แลัะแน้วที่างด้าน้จัรยิธีรรม
ปััญญาปัระดิษฐ์ข้องปัระเที่ศไที่ยถ่อเป็ัน้การส่งสัญญาณวา่ไที่ยสน้ใจัแลัะเต็มใจัท่ี่�จัะเป็ัน้เหม่อน้กับัปัระเที่ศ
ช้ั�น้น้ำาอ่�น้ๆ ท่ี่�มุ่งหวังว่าจัะม่เศรษฐกิจัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัท่ี่�เป็ัน้ธีรรมแลัะม่คัวามเสมอภูาคัสำาหรบััทุี่ก
ฝ่่าย ที่วา่รายลัะเอ่ยดใน้เร่�องน่้� ดูเหม่อน้วา่จัะบ่ัอน้ที่ำาลัายแลัะข้ัดแย้งกับัคัวามมุ่งหวงัข้องรฐับัาลัไที่ย หาก
รฐัไม่ตั�งใจัใช้้กรอบัการกำากับัดูแลัท่ี่�แข้็งแกรง่ ไที่ยแลัน้ด์ 4.0 จัะยังคังเป็ัน้แค่ัแรงบััน้ดาลัใจัท่ี่�เอ่�อปัระโยช้น์้
แก่ส่วน้น้้อยโดยไม่เห็น้แก่ผลัปัระโยช้น์้ข้องคัน้ส่วน้ใหญ่ ปัระเที่ศไที่ยคัวรหาที่างสายกลัางใน้การปัฏิิบััติ
ตามมาตรฐาน้สากลัใน้ข้ณะท่ี่�เปิัดรบััมาตรฐาน้ด้าน้จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์แลัะระบับัการคุ้ัมคัรองข้้อมูลั
ท่ี่�จัะใช้้ได้จัรงิแลัะด่ท่ี่�สุดสำาหรบัับัรบิัที่ท้ี่องถิ�น้
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เว่ยดินื้าม
1. ประวัติความเป็นื้มา
การปัรก่ษาหารอ่กับัผู้เช้่�ยวช้าญแลัะการศ่กษาอ่�น้ๆ ช้่�ให้เห็น้วา่ การใช้้ปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) ใน้เวย่ดน้าม
ยังคังเป็ัน้เร่�องใหม่ ใน้ปีั 2021 รายงาน้เก่�ยวกับั AI ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ฉีบัับัหน่้�งพื่บัวา่ 49% ข้อง
ผู้ตอบัแบับัสำารวจัใน้เวย่ดน้ามยังคังที่ดลัองโคัรงการรเิริ�มด้าน้ AI มากกวา่ท่ี่�จัะถ่งข้ั �น้ข้ยายการใช้้ปัระโยช้น์้
หรอ่ปัระสบัคัวามสำาเรจ็ัใน้การใช้้งาน้อย่างเต็มท่ี่�แลัะคัรบัวงจัรใน้กิจักรรมต่างๆ ใน้ทุี่กภูาคัส่วน้474

ใน้เด่อน้มกราคัม 2021 เวย่ดน้ามออกยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติวา่ด้วยการวจัิัย การพัื่ฒน้า แลัะการใช้้ปััญญา
ปัระดิษฐ์ (National Strategy for Artificial Intelligence Research, Development and Applica-
tion) ท่ี่�คัรอบัคัลุัมไปัถ่งปีั 2030 โดยม่เป้ัาหมายเฉีพื่าะท่ี่�วัดผลัได้แลัะแบ่ังออกเป็ัน้สองช้่วงค่ัอ 2025  
แลัะ 2030475 

เวย่ดน้ามเล็ังเห็น้การใช้้งาน้ AI แบับัองค์ัรวมตั�งแต่ “การสรา้งสังคัมท่ี่�เปีั� ยมด้วยคัวามคิัดสรา้งสรรค์ั” แลัะ
การอำาน้วยคัวามสะดวกแก่การกำากับัดูแลัท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีิผลั ไปัจัน้ถ่งการปักป้ัองคัวามมั�น้คังข้องช้าติ การ
รกัษาคัวามเรย่บัรอ้ยข้องสังคัม แลัะการพัื่ฒน้าเศรษฐกิจัท่ี่�ยั �งย่น้แลัะก้าวหน้้า หัวใจัข้องยุที่ธีศาสตรน่์้� ค่ัอ
การเติบัโตแลัะปัระสิที่ธีภิูาพื่ โดยม่ “ระบับัเอกสารที่างกฎหมายแลัะวธิีก่ารที่างกฎหมายเก่�ยวกับั AI” แลัะ
เสรมิด้วย “น้โยบัายแลัะกฎหมายท่ี่�สมบูัรณ์” แม้วา่เอกสารท่ี่�ม่ 14 หน้้าฉีบัับัน่้�จัะไม่ได้กล่ัาวถ่งจัรยิธีรรม
อย่างช้ัดแจ้ัง แต่ม่การอ้างอิงถ่ง “การหล่ักเล่ั�ยงการใช้้เที่คัโน้โลัย่ไปัใน้ที่างท่ี่�ผิดแลัะการลัะเมิดสิที่ธีิแลัะ
ปัระโยช้น์้อัน้ช้อบัด้วยกฎหมายข้ององค์ักรแลัะบุัคัคัลั” 

ย้ท้ธศึาสิตัร์แห่็งช้าติัว่าด้วยการวิจัย การพัฒนา และการใช้้ปัญญาประดิษฐ์ที้�ครอบคล้มูไปถึิ่งปี 2030

ประเด็ินื้เป้าหมาย 2025 2025

ก�รวจิยั่และก�รพฒัน�และก�ร
ฝึึกอับรม่

   ติดหน่�งในห�าของภิม้ภิิาคอาเซีย่น    ติดหน่�งในส่�ของภิม้ภิิาคอาเซีย่นโดยม ่
แบรนด์ AI ชื�อดัง 10 แบรนด์ในภิม้ภิิาค

   ติดหน่�งใน 60 ของโลก

   มส่ถิาบนัวจิัยัและสอน AI อยา่งน�อยหน่�งแหง่ 
ติด 20 อันดับแรกในภิม้ภิิาคอาเซีย่น

   มชุ่ดข�อม้ลเปิดท่์�เชื�อมโยงกัน 50 ชุด 
ในภิาคเศรษฐกิจัและสงัคม

สิถู�บนัและบุคิล�กร    ศ้นยน์วตักรรมแหง่ชาติสองแหง่    ศ้นยน์วตักรรมแหง่ชาติสามแหง่ +  
“การเกิดข่�นของท์รพัยากรบุคคลคณุภิาพสง้”

ก�รใชีง้�น    การใช้้งาน้อย่างแพื่รห่ลัายใน้การ
บัรหิารรฐักิจั การใหบ้ัรกิารที่าง
สังคัม แลัะการจััดการเม่อง

   ที่ำาใหป้ัระช้าช้น้จัำาน้วน้มากข้่�น้ม่ทัี่กษะด้าน้ AI ข้ั �น้พื่่�น้
ฐาน้โดยทัี่�วถ่ง

   การใช้้เพ่ื่�อป้ัองกัน้ปัระเที่ศ รกัษาคัวามมั�น้คัง ช้่วย
เหล่ัอด้าน้สิที่ธีมิน้ษุยช้น้ แลัะตอบัสน้องต่อภัูยพื่ิบััติ
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เน่้� องจัากตระหนั้กถ่งคุัณค่ัาข้องข้้อมูลัว่าเป็ัน้พื่่�น้ฐาน้ข้องปัระสิที่ธีิภูาพื่ข้อง AI ยุที่ธีศาสตรน่์้� จ่ังกำาหน้ด
เค้ัาโคัรงการรกัษาสมดุลัระหว่างสองสิ�งท่ี่�ดูเหม่อน้ว่าจัะขั้ดแย้งกัน้ ซ่ิ�งได้แก่ ฐาน้ข้้อมูลัเปิัดท่ี่�ใช้้รว่มกัน้
แลัะอาจัเป็ัน้แบับัแยกศูน้ย์สำาหรบััการวจัิัยแลัะการพัื่ฒน้าแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI แลัะการรกัษาคัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัวข้องข้้อมูลัข้องผู้คัน้หรอ่องค์ักร ซ่ิ�งอย่างหลัังสอดคัล้ัองกับัสิที่ธีใิน้คัวามเป็ัน้ส่วน้ตัวท่ี่�ได้รบััการคุ้ัมคัรอง
โดยรฐัธีรรมนู้ญข้องเวย่ดน้าม แลัะ (ณ เวลัาท่ี่�เข้่ยน้รายงาน้น่้�) คัวามพื่ยายามอย่างต่อเน่้�องท่ี่�จัะรา่งระบับั
คุ้ัมคัรองข้้อมูลัท่ี่�คัรอบัคัลุัม

2. การ์ใชิ้งานิและผลกร์ะทบ
ใน้เว่ยดน้าม ม่การรบััรูอ้ย่างฉัีบัพื่ลััน้เก่�ยวกับัช้่องโหว่ใน้ตลัาดโซิลูัช้ัน้ท่ี่�สรา้งมาให้เหมาะกับัท้ี่องถิ�น้หรอ่
แม้แต่ภููมิภูาคั แลัะต้องปัรบััน้วัตกรรมนั้�น้ๆ ให้เหมาะกับับัรบิัที่แลัะใช้้การได้ภูายใน้ปัระเที่ศตั�งแต่แรก 
ใน้ปีั 2019 กระที่รวงสารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (MIC) เปิัดตัวโคัรงการรเิริ�ม “ผลิัตใน้เวย่ดน้าม” (Make 
in Viet Nam) เพื่่�อกระตุ้น้การพัื่ฒน้าอุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่สารสน้เที่ศแลัะการส่�อสาร (ICT) ภูายใน้
ปัระเที่ศ ซ่ิ�งเป็ัน้โซิลูัช้ัน้ระดับัท้ี่องถิ�น้ท่ี่�จัะส่งเสรมิช้่�อเส่ยงข้องปัระเที่ศใน้ระดับัโลักใน้ท่ี่�สุด ช้่�อโคัรงการน่้�
เจัตน้าใช้้คัำาวา่ “make” (ผลิัต) แที่น้ท่ี่�จัะใช้้คัำาวา่ “made” (ผลิัตไปัแล้ัว) เพ่ื่�อส่งเสรมิจิัตวญิญาณแห่ง 
“การออกแบับัแลัะการผลิัตผลิัตภัูณฑ์ใน้เช้ิงรุกแลัะสรา้งสรรค์ัข้องช้าวเว่ยดน้ามใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้� งข้อง
ชุ้มช้น้เที่คัโน้โลัย่”476 โดยรฐัมน้ตร ่เหงยีนิ หมั�ญ ฮุัง อธีบิัายวา่ “ช้าวเวย่ดน้ามได้ยิน้แลัะรบััรูเ้ร่�องราวจัาก
ปัระเที่ศอ่�น้ๆ มามากแล้ัว ตอน้น่้� ถ่งเวลัาท่ี่�เราจัะบัอกเล่ัาเร่�องราวข้องเวย่ดน้ามบ้ัาง ช้าวเวย่ดน้ามทุี่กคัน้
แลัะธุีรกิจัข้องเวย่ดน้ามทุี่กแห่งคัวรเข้้ารว่มโคัรงการ Make in Vietnam แลัะบัอกเล่ัาเร่�องราวข้องพื่วก
เข้าเพื่่�อส่งเสรมิให้คัน้อ่�น้ๆ ที่ำาเหม่อน้กัน้”477

กรณีีศึึกษา
การใช้้ AI ในงานวิจัยด้านช้ีวการแพท้ย์

โครงการข้้อมููลทางพันธุกรรมูข้องเวัยีดินามู 1000 (1000 Viet Namese Genome 
Project, 1KVG) ที�เริ�มูข้่�นในปีั 2018 เป็ันโครงการจีโนมูข้องมูนุษย์ข้นาดิใหญ่โครงการแรก
ที�ดิำาเนินการโดิย Vingroup Bigdata Institute (VinBigData) ในชีว่ังสิามูปัีที�ผู้่านมูา ทีมู
วัจิัยทำาการวัเิคราะหข์้้อมููลทางพันธุกรรมูข้องผูู้้คนที�มูีสิุข้ภาพแข้็งแรง ไมู่มูีควัามูเกี�ยวัพันกัน
ทางสิายเลือดิ และมูีอายุตั�งแต่ 35 ถ่ง 55 ปีัจำานวัน 1,000 คน โดิยมูีข้้อมููลลักษณะปัรากฏิ 
(phenotype) และข้้อมููลทางปัระชีากรศาสิตรที์�เพียงพอ ข้้อมููลแต่ละข้้อมููลถูกปัระมูวัล
ผู้ลดิ้วัย Google, Illumina และ NVIDIA มูีการวัเิคราะหค์วัามูสิัมูพันธร์ะหวัา่งข้้อมููลทาง
พันธุกรรมูข้องผูู้้คนกวัา่ 4,000 คนกับโรคทั�วัไปัและปัฏิิกิรยิาต่อยา ผู้ลก็คือ “สิามูารถตรวัจ
พบควัามูแตกต่างทางพันธุกรรมูข้องปัระชีาชีนชีาวัเวัยีดินามูไดิ้มูากกวัา่ 40 ล้านแบบ ซึ่่�งมูี
แบบที�เหมูือนกันและไมู่เหมูือนกันเกือบ 2 ล้านแบบ” โครงการนี�มูีคุณค่าสิำาหรบัการวัจิัยดิ้าน
ชีวีัการแพทย์และพันธุกรรมูในเวัยีดินามู เพราะนี�เป็ันชุีดิข้้อมููลแรกและเพียงชุีดิเดิียวัที�บ่งบอก
ถ่งคุณลักษณะข้องหน่วัยพันธุกรรมูแบบต่างๆ ข้องปัระชีาชีนชีาวัเวัยีดินามู นอกจากนี�ยัง
ชีว่ัยสิ่งเสิรมิูควัามูก้าวัหน้าทางการแพทย์ในการแพทย์แมู่นยำา (precision medicine) ข้อง
เวัยีดินามูดิ้วัย
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มูีวัารสิารวัชิีาการที�สิำาคัญเกี�ยวักับข้้อพิจารณาดิ้านจรยิธรรมูที�ควัรคำาน่งถ่งเมูื�อทำาการวัจิัย
ลำาดิับข้้อมููลทางพันธุกรรมูทั�งหมูดิ (whole-genome) ซึ่่�งไดิ้แก่ การสิ่งผู้ลการวัจิัยคืนใหกั้บ
ผูู้้เข้้ารว่ัมูและญาติข้องพวักเข้า และการไมู่เปิัดิเผู้ยชีื�อข้องผูู้้เข้้ารว่ัมูตลอดิข้ั�นตอนการทดิสิอบ
และการวัเิคราะห ์การวัจิัยดิ้านชีวีัการแพทย์ถือเป็ันก้าวัสิำาคัญไปัสิู่การใชี ้AI เพื�อควัามูก้าวัหน้า
ทางสิุข้ภาพข้องปัระชีาชีนในระดิับชีาติ

หน่้�งปีัก่อน้นั้�น้ ม่การเปิัดตัวโคัรงการ “ระบับัคัวามรูดิ้จิัทัี่ลัข้องเวย่ดน้าม” (Digital Knowledge System 
of Vietnam) ใน้วนั้ท่ี่� 1 มกราคัม โดยม่เวบ็ัไซิต์ (https://itrithuc.vn) เป็ัน้ฐาน้ข้้อมูลัเปิัดท่ี่�ให้ทุี่กคัน้ม่
ส่วน้รว่มได้ โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งเยาวช้น้ช้าวเวย่ดน้าม น้อกจัากหน่้วยงาน้ภูาคัรฐัจัะให้ข้้อมูลัแล้ัว เวบ็ัไซิต์น่้�
ยังเป็ัน้ท่ี่�เก็บัรวบัรวมแหล่ังคัวามรูจ้ัากทัี่�วโลักท่ี่�แปัลัเป็ัน้ภูาษาเวย่ดน้ามแล้ัวป้ัอน้เข้้าไปัใน้คัลัังข้้อมูลัข้น้าด
ใหญ่ ซ่ิ�งจัะอำาน้วยคัวามสะดวกให้กับัเที่คัโน้โลัย่ AI แลัะแพื่ลัตฟิอรม์อิน้เที่อรเ์น็้ตใน้ทุี่กสิ�ง (IoT) ต่อไปั

กลุ่ัมบัรษัิที่ภูายใน้ปัระเที่ศอย่าง Viettel แลัะ VinGroup เริ�มดำาเนิ้น้การเก่�ยวกับัจิัตวญิญาณ “Make 
in Vietnam” ไปับั้างแล้ัว โดยการจััดตั�งสถาบััน้วิจััย AI แลัะพื่ัฒน้าการเรย่น้รูข้้องระบับัคัอมพื่ิวเตอร์
ด้วยตน้เอง (machine learning) คัอมพื่ิวเตอรว์ิทัี่ศน์้ (computer vision) แลัะการปัระมวลัผลั
ภูาษาธีรรมช้าติ (natural language processing) สำาหรบััการใช้้งาน้ใน้ท้ี่องถิ�น้ แพื่ลัตฟิอรม์เปิัด AI 
ข้องViettel ปัระกอบัด้วยแอปัพื่ลิัเคัช้ัน้สังเคัราะห์คัำาพูื่ดท่ี่�คัำาน่้งถ่งคัวามแตกต่างข้องภูาษาท้ี่องถิ�น้ท่ี่�ใช้้พูื่ด
ใน้ภููมิภูาคัต่างๆ ข้องเวย่ดน้าม ได้แก่ ภูาคัเหน่้อ ภูาคักลัาง แลัะภูาคัใต้ เพ่ื่�อใช้้ใน้การปัระกาศ ระบับับัรกิาร
ลูักค้ัา แลัะระบับัอ่าน้อิเล็ักที่รอนิ้กส์ (e-reader) สำาหรบััผู้ท่ี่�ม่คัวามบักพื่รอ่งที่างการมองเห็น้หรอ่ปัระช้าช้น้
ท่ี่�กำาลัังเดิน้ที่าง ใน้ที่ำาน้องเด่ยวกัน้ ผลิัตภัูณฑ์ท่ี่�เปัล่ั�ยน้เส่ยงพูื่ดเป็ัน้ตัวอักษร (voice-to-note) ก็จัะจัดจัำา
สำาเน่้ยงท้ี่องถิ�น้ต่างๆ เหล่ัาน่้�ได้แลัะเปัล่ั�ยน้คัำาพูื่ดให้กลัายเป็ัน้ข้้อคัวามภูาษาเวย่ดน้ามได้โดยตรง478

Zalo Group ข้อง VNG Corporation เป็ัน้ยูนิ้คัอรน์้ด้าน้เที่คัโน้โลัย่แห่งแรกข้องเว่ยดน้ามซ่ิ�งเปิัด
ตัว “Kiki” ใน้ปีั 2021 Kiki เป็ัน้ผู้ช้่วยส่วน้ตัวเสม่อน้จัรงิท่ี่�สรา้งตาม Alexa ข้อง Amazon, Siri ข้อง 
Apple, Cortana ข้อง Microsoft หรอ่ Google Assistant แต่ปัรบััแต่งให้สอดคัล้ัองกับัคัวามต้องการ
แลัะธีรรมเน่้ยมใน้ท้ี่องถิ�น้โดยเฉีพื่าะ Kiki ได้รบััการสอน้ให้จัดจัำาสำาเน่้ยงท้ี่องถิ�น้ทัี่�งสามข้องภูาษา
เวย่ดน้าม แลัะสามารถตรวจัสอบัปัฏิิทิี่น้จััน้ที่รคัติแลัะปัระกาศเลัข้สลัากกิน้แบั่งท่ี่�ออกได้ด้วย479 Vương 
Quang Khải ปัระธีาน้ข้อง Zalo Group กล่ัาวว่า ปัระช้าช้น้ช้าวเว่ยดน้ามทุี่กคัน้ท่ี่�ม่ Kiki จัะได้
รบััปัระโยช้น์้อย่างทัี่�วถ่ง ซ่ิ�งเป็ัน้การตอบัสน้องอย่างช้าญฉีลัาดต่อคัวามคัวามคัับัข้้องใจัข้องผู้ท่ี่�ไม่ได้
พูื่ดภูาษาอังกฤษโดยกำาเนิ้ดท่ี่�ต้องพื่ยายามใช้้งาน้ระบับัสั�งการด้วยเส่ยงท่ี่�ได้รบััการออกแบับัแลัะพัื่ฒน้า
โดยบัรษัิที่ด้าน้เที่คัโน้โลัย่จัากสหรฐัอเมรกิา สิ�งท่ี่�น่้าสน้ใจัค่ัอ แม้ว่า Google Assistant จัะเริ�มรองรบัั
ภูาษาเวย่ดน้ามใน้เด่อน้พื่ฤษภูาคัม 2019 เพื่่�อเจัาะตลัาดภูายใน้ปัระเที่ศ แต่ดูเหม่อน้วา่บัรกิารต่างๆ จัะถูก
ระงบััทัี่�งใน้ Google Home แลัะ Google Nest หลัังจัากที่ำางาน้ได้ไม่อย่างน่้าเช้่�อถ่อใน้เวย่ดน้าม480

การระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิเป็ัน้แรงผลัักดัน้ให้เกิดโซิลูัช้ัน้ท่ี่�ใช้้ AI ระดับัท้ี่องถิ�น้ท่ี่�ม่ปัระสิที่ธีผิลัแลัะคุ้ัมต้น้ทุี่น้
สำาหรบััธุีรกิจัต่างๆ ท่ี่�ได้รบััผลักระที่บัอย่างหนั้กจัากการหยุดช้ะงักข้องเศรษฐกิจัทัี่�วโลัก481 G-Group 
บัรษัิที่แม่ข้อง Gapo ซ่ิ�งเป็ัน้เป็ัน้เคัรอ่ข้่ายสังคัมออน้ไลัน์้ท่ี่�ม่ผู้ใช้้ปัระมาณหกล้ัาน้คัน้ เริ�มใช้้ซิอฟิต์แวร์
สำาหรบััการที่ำางาน้รว่มกัน้ออน้ไลัน์้ข้อง Meta ท่ี่�เรย่กวา่ Workplace เพื่่�อรวมแลัะปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่
ข้องแพื่ลัตฟิอรม์ส่�อสารภูายใน้ข้อง G-Group อย่างไรก็ตาม ค่ัาธีรรมเน่้ยมการใช้้ Workplace ใน้ราคัา  
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8 ดอลัลัารส์หรฐัต่อคัน้ต่อเด่อน้นั้�น้แพื่งเกิน้ไปั ที่ำาให้ G-Group ต้องพื่ัฒน้า GapoWork ข้่�น้มา  
Hà Trung Kiên ปัระธีาน้เจ้ัาหน้้าท่ี่�บัรหิารข้อง Gapo กล่ัาวว่า ข้้อได้เปัรย่บัข้องแพื่ลัตฟิอรม์ท่ี่�สรา้ง
ภูายใน้ปัระเที่ศ ค่ัอ เข้้าใจัวฒัน้ธีรรมแลัะคัวามต้องการที่างธุีรกิจัข้องเวย่ดน้ามได้มากกวา่แลัะม่ราคัาท่ี่�ตำ�า
กวา่482

เม่�อผู้น้ำาตลัาดใน้ปัระเที่ศเว่ยดน้ามที่ำางาน้เพื่่�อตอบัสน้องคัวามต้องการระดับัท้ี่องถิ�น้แล้ัว ต่อไปัพื่วกเข้า
อาจัข้ยายธุีรกิจัเพื่่�อตอบัสน้องคัวามต้องการระดับัภููมิภูาคัท่ี่�ยังได้รบััการตอบัสน้องไม่เพ่ื่ยงพื่อใน้ท่ี่�สุด 
VinAI ข้อง VinGroup ท่ี่�อ้างวา่ติดหน่้�งใน้บัรษัิที่ด้าน้การวจัิัยท่ี่�ด่ท่ี่�สุดใน้โลัก 25 แห่ง กล่ัาวถ่งสิ�งน่้� ใน้
การอธีบิัายงาน้ข้องตน้ “เน่้�องจัากเราม่สถาน้ท่ี่�ตั�งท่ี่�เป็ัน้เอกลัักษณ์ เราจ่ังมักปัระสบักับัปััญหาท่ี่�เกิดข้่�น้ใน้
ปัระเที่ศกำาลัังพื่ัฒน้าท่ี่�อาจัจัะถูกมองข้้ามไปัใน้ชุ้มช้น้การวจัิัย”483

3. ความท�าทายและโอกี่าส 
การใช้้เที่คัโน้โลัย่ AI ข้องเวย่ดน้ามทัี่�งใน้การบัรหิารรฐักิจั เศรษฐกิจั แลัะช้่วติที่างสังคัมปัระจัำาวนั้ทัี่�วไปั
ย่อมม่คัวามท้ี่าที่าย ดังเช้่น้ใน้ปัระเที่ศอ่�น้ๆ คัวามท้ี่าที่ายเหล่ัาน่้�รวมถ่งการแข่้งขั้น้เพื่่�อให้ได้มาซ่ิ�งเงิน้
ทุี่น้แลัะบุัคัลัากรท่ี่�ม่คัวามสามารถ ซ่ิ�งเป็ัน้ปััญหาท่ี่�กล่ัาวถ่งอย่างลัะเอ่ยดไปัแล้ัวใน้ปัระเที่ศอ่�น้ แลัะเป็ัน้
ปัระเด็น้ท่ี่�อยู่น้อกเหน่้อไปัจัากจุัดมุ่งเน้้น้เร่�องจัรยิธีรรมข้องรายงาน้น่้�484 

ระดับขอังก�รต้ระหนักรู้

หากการใช้้ AI ใน้เวย่ดน้ามยังอยู่ใน้ข้ั �น้แรกเริ�ม ปัระเด็น้ด้าน้จัรยิธีรรมท่ี่�เก่�ยวกับั AI ก็ยังคังไม่เริ�มแพื่ร่
กระจัายไปัทัี่�วปัระเที่ศ แม้วา่การข้ับัเคัล่ั�อน้ไปัสู่การเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัจัะอยู่ใน้บัรรยากาศท่ี่�รอ้น้
แรงก็ตาม ตามท่ี่�กล่ัาวไวข้้้างต้น้ ม่ผู้เห็น้คัวรวา่ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติคัวรจัะม่ตัวแปัรด้าน้จัรยิธีรรมแลัะด้าน้

กฎหมายสำาหรบััการดำาเนิ้น้งาน้จัรงิ ยกตัวอย่างเช้่น้ กระที่รวง
คัวามมั�น้คังสาธีารณะได้รบััมอบัหมายให้ “พัื่ฒน้าแลัะจััดที่ำา
เอกสารที่างกฎหมายเก่�ยวกับัการคุ้ัมคัรองคัวามเป็ัน้ส่วน้
ตัวแลัะสิที่ธีิมนุ้ษยช้น้เพื่ิ�มเติมให้เสร็จัสิ�น้ ใน้ปัระเด็น้ด้าน้
การรกัษาคัวามปัลัอดภัูยแลัะคัวามสงบัเรย่บัรอ้ยใน้สังคัมท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับักิจักรรมการพื่ัฒน้าแลัะการใช้้ AI”

มิฉีะนั้�น้ จัะดูเหม่อน้ว่าม่การเน้้น้ถ่งการเจัาะล่ักเข้้าไปัใน้
แน้วคิัดเก่�ยวกับัจัริยธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ใน้บัริบัที่ระดับั
ปัระเที่ศเพ่ื่ยงเล็ักน้้อยเท่ี่านั้�น้ ไม่ต้องพูื่ดถ่งการใช้้งาน้จัรงิ 

สำาหรบััหน้้าท่ี่�การพื่ัฒน้าแลัะใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI ใน้ฐาน้ะส่วน้หน่้�งข้องการปัรบััปัรุงการที่หารให้ทัี่น้สมัย
แลัะแผน้สู้รบัข้องกระที่รวงกลัาโหม ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติไม่ได้กล่ัาวถ่งจัรยิธีรรมหรอ่กฎหมายระดับัสากลั
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้�งให้ข้้อมูลัวา่ อัน้ท่ี่�จัรงิแล้ัวม่การตระหนั้กรูใ้น้เวย่ดน้ามเก่�ยวกับั
คัวามเส่�ยงข้องระบับัอาวุธีสังหารอัตโน้มัติรา้ยแรงซ่ิ�งกำาลัังเป็ัน้ท่ี่�โต้เถ่ยงกัน้ใน้องค์ัการสหปัระช้าช้าติแลัะ
ทัี่�วโลัก485 

หากการใชี ้AI ในเวัียดันามยังอยู่ในข้ั�น
แรกเริ�ม ปัระเด็ันด้ัานจัรยิธรรมทีี่�เกี�ยวั

กับ AI ก็ยังคงไม่เริ�มแพัรก่ระจัายไปัทัี่�วั
ปัระเที่ศึ แม้วั่าการข้ับเคลื�อนไปัสู่การ
เปัลี�ยนมาใชีเ้ที่คโนโลยีดิัจัิทัี่ลจัะอยู่ใน

บรรยากาศึทีี่�รอ้นแรงก็ตาม
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เช้่น้เด่ยวกัน้ คัำากล่ัาวอ้างข้องรฐัมน้ตรว่า่การกระที่รวงคัวามมั�น้คังสาธีารณะท่ี่�วา่จัะใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI 
ใน้การกำาหน้ดน้โยบัายแลัะการย้ายถิ�น้เข้้าปัระเที่ศ “เพ่ื่�อป้ัองกัน้อาช้ญากรรมใน้เช้ิงรุก” ที่ำาให้เกิดการ
โต้เถ่ยงต่อไปัเก่�ยวกับัผลัข้องการใช้้เที่คัโน้โลัย่การสอดส่องดูแลั การปัระมวลัผลัข้องอัลักอรท่ิี่ม แลัะ
คุัณภูาพื่ข้องชุ้ดข้้อมูลัท่ี่�จัะใช้้ใน้การกำาหน้ดน้โยบัายเช้ิงคัาดการณ์ แม้วา่แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI จัะม่ศักยภูาพื่
ด้าน้ปัระสิที่ธีภิูาพื่ ที่วา่รายงาน้เก่�ยวกับัอคัติแลัะการเล่ัอกปัฏิิบััติท่ี่�ที่ำาให้เกิดคัวามผิดพื่ลัาดใน้กระบัวน้การ
ยุติธีรรมใน้สหรฐัอเมรกิาแลัะสหราช้อาณาจัักรเป็ัน้บัที่เรย่น้เต่อน้ใจัให้แก่เว่ยดน้ามแลัะภููมิภูาคัเอเช้่ย
ตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้โดยรวม486 

ใน้ที่ำาน้องเด่ยวกัน้ แม้วา่กระที่รวงที่รพัื่ยากรธีรรมช้าติแลัะสิ�งแวดล้ัอมจัะส่งเสรมิการใช้้แอปัพื่ลิัเคัช้ัน้ AI 
ใน้การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลัเก่�ยวกับัที่รพัื่ยากรบัน้ผ่น้ดิน้แลัะสิ�งแวดล้ัอมเพื่่�อเป็ัน้การตอบัสน้องต่อปััญหา
มลัพื่ิษแลัะการเปัล่ั�ยน้แปัลังข้องสภูาพื่ภููมิอากาศ แต่ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติยังคังไม่ม่หลัักการหรอ่การกำากับั
ดูแลัที่างกฎหมายท่ี่�จัำาเป็ัน้เพื่่�อรบััรองวา่เที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ใช้้ AI เหล่ัาน่้�จัะสนั้บัสนุ้น้ภูาระหน้้าท่ี่�ข้องเวย่ดน้ามใน้
การบัรรลุัเป้ัาหมายการพื่ัฒน้าท่ี่�ยั �งย่น้แห่งองค์ัการสหปัระช้าช้าติ (SDGs) มากกวา่ท่ี่�จัะข้ัดข้วาง

ดังนั้�น้ รฐับัาลัแลัะปัระช้าช้น้ทัี่�วไปัข้องเวย่ดน้ามจ่ังมอง AI ใน้เช้ิงบัวกแลัะมองวา่เป็ัน้แรงเรง่ให้เกิดการ
ดำาเนิ้น้งาน้จัรงิ คัวามสะดวกสบัาย แลัะการพื่ัฒน้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ม่การพื่ิจัารณากัน้อย่างกวา้งข้วาง
ถ่งผลักระที่บัแลัะสิ�งท่ี่�ต้องแลักข้องอัลักอรท่ิี่มข้อง AI ยกตัวอย่างเช้่น้ “rice ATM” หรอ่เคัร่�องแจักข้้าว
อัตโน้มัติท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI แจักข้้าวฟิรแ่ก่ผู้ท่ี่�เด่อดรอ้น้ใน้ระหว่างการล็ัอกดาวน์้ทัี่�วทัี่�งเม่องเน่้� องจัาก
การระบัาดใหญ่ข้องโคัวคิั487 ม่การใช้้เคัร่�องแจักข้้าวใน้โฮจิัมิน้ห์ซิิต่� ดานั้ง แลัะเม่องอ่�น้ๆ โดยเป็ัน้ส่วน้หน่้�ง
ข้องคัวามพื่ยายามข้องเม่องท่ี่�น้ำาโดยมหาวิที่ยาลััยต่างๆ แลัะสภูากาช้าด ผู้คิัดค้ัน้เคัร่�องแจักข้้าวท่ี่�อยู่ใน้
โฮจิัมิน้ห์ซิิต่�ดำาเนิ้น้การผลิัตเคัร่�องแจักหน้้ากากอน้ามัยไม่ก่�เด่อน้หลัังจัากม่จัำาน้วน้ผู้ป่ัวยเพิื่�มสูงข่้�น้ใน้การ
ระบัาดระลัอกท่ี่�สองข้องโคัวดิ-19 เคัร่�องจัักรเหล่ัาน่้�แจักหน้้ากากอน้ามัยท่ี่�ซัิกได้แลัะใช้้ซิำ�าได้ถ่ง 30 คัรั �งให้
กับัปัระช้าช้น้คัน้ลัะสามอัน้488

ม่การย่น้ยัน้ตัวบุัคัคัลัแลัะลัดพื่่�น้ท่ี่�ผิวสัมผัสเพื่่�อป้ัองกัน้ไม่ให้ผู้คัน้แออัดกัน้มากเกิน้ไปั เคัร่�องแจักเหล่ัาน่้�
ใช้้เที่คัโน้โลัย่การจัดจัำาใบัหน้้าท่ี่�เช้่�อมโยงกับัข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัท่ี่�ให้ไวใ้น้การลังที่ะเบั่ยน้ก่อน้หน้้านั้�น้ แม้จัะม่
คัวามเส่�ยงต่อคัวามเป็ัน้ส่วน้ตัว การรกัษาคัวามลัับั แลัะการใช้้ข้้อมูลัส่วน้บุัคัคัลัเพื่่�อวตัถุปัระสงค์ัอ่�น้ๆ แต่
เที่คัโน้โลัย่น่้� ไม่ได้ที่ำาให้ปัระช้าช้น้หรอ่รฐับัาลัเกิดคัวามกังวลัแม้แต่น้้อย ซ่ิ�งอาจัเป็ัน้เพื่ราะสิ�งท่ี่�ต้องคัำาน่้ง
ถ่งมากกวา่นั้�น้ค่ัอวกิฤตด้าน้สุข้ภูาพื่ข้องปัระช้าช้น้แลัะคัวามไม่แน่้น้อน้ข้องคัวามมั�น้คังที่างอาหารซ่ิ�งเป็ัน้
ปัระเด็น้ท่ี่�กดดัน้มากข้่�น้เร่�อยๆ การท่ี่�ปัระช้าช้น้ตระหนั้กรูม้ากข้่�น้ อาจัที่ำาให้ม่การตั�งคัำาถามเพิื่�มเติมเก่�ยว
กับัผลัใน้ระยะยาวข้องเที่คัโน้โลัย่การจัดจัำาใบัหน้้าหรอ่ข้้อมูลัช้่วมิติอ่�น้ๆ แลัะคัวามจัำาเป็ัน้ท่ี่�ต้องม่คัวาม
โปัรง่ใส คัวามสามารถใน้การอธีบิัายผลัลััพื่ธีจ์ัากระบับัคัอมพื่ิวเตอรใ์ห้มนุ้ษย์เข้้าใจัได้ แลัะคัวามรบััผิดช้อบั
ต่อผลัลััพื่ธีท่์ี่�มากกวา่เดิม

ก�รท่ั�ลูกจ้�งถููกแย่่งง�น

ใน้ระหว่างการปัร่กษาหาร่อกับัผู้ ม่ ส่วน้ได้ส่วน้เส่ย พื่บัสิ�งท่ี่� น่้าสน้ใจัค่ัอ การท่ี่� ลูักจ้ัางถูกแย่ง
งาน้อัน้เป็ัน้ผลัมาจัากการใช้้  AI เพื่ิ�มมากข้่�น้ถ่อว่าเป็ัน้ข้้อกังวลัด้าน้จัริยธีรรม ข้้อมูลัจัาก
การสำารวจัสำามะโน้ปัระช้ากรแลัะท่ี่�อยู่อาศัยใน้ปีั 2019 ข้องเว่ยดน้ามระบุัว่า 80.8% ข้อง
ช้าวเวย่ดน้ามท่ี่�ม่อายุ 15 ปีัข้่�น้ไปัไม่ม่คุัณคัวามรูค้ัวามสามารถด้าน้เที่คันิ้คัหรอ่ด้าน้อาช้่พื่ ม่ลูักจ้ัางเพ่ื่ยง 
23.1% เท่ี่านั้�น้ท่ี่�ม่คัวามรูค้ัวามสามารถดังกล่ัาว489 การศ่กษาพื่บัวา่ หากโคัรงสรา้งแรงงาน้ข้องปัระเที่ศ
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ยังเป็ัน้เช้่น้น่้� ต่อไปั ผลักระที่บัข้อง AI ท่ี่�ม่ต่อลูักจ้ัางแต่ลัะคัน้จัะเป็ัน้ปััญหาท้ี่าที่ายสำาหรบััการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้
เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัอย่างคัรอบัคัลุัมทัี่�วปัระเที่ศโดยไม่ม่โคัรงการสอน้ทัี่กษะใหม่ เพิื่�มทัี่กษะ หรอ่สรา้งตลัาด
แรงงาน้ท่ี่�ม่คุัณภูาพื่สูงกวา่เดิมซ่ิ�งสอดคัล้ัองกับัมาตรฐาน้อย่างน้้อยใน้ระดับัภููมิภูาคั หากไม่ใช้่ระดับัสากลั490

น้อกจัากน่้� ยังจัำาเป็ัน้ต้องให้คัวามสน้ใจัเป็ัน้พื่ิเศษใน้เร่�องเพื่ศข้องลูักจ้ัางท่ี่�อาจัถูกเที่คัโน้โลัย่ AI 
แย่งงาน้ด้วย การวเิคัราะห์แยกตามเพื่ศใน้ปีั 2021 เผยวา่ ลูักจ้ัางผู้หญิงม่แน้วโน้้มวา่จัะได้รบััผลักระที่บั
มากกว่าลูักจ้ัางผู้ช้ายเล็ักน้้อย ซ่ิ�งสอดคัล้ัองกับัผลัการวิจััยอ่�น้ๆ เก่�ยวกับัผลักระที่บัทัี่�วไปัข้องเที่คัโน้โลัย่
ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ม่ต่อผู้หญิง โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งใน้เศรษฐกิจัท่ี่�กำาลัังพื่ัฒน้า491

ผู้ให้ข้้อมูลัรายหน่้� งช้่�ให้เห็น้ว่า น้อกจัากคัวามเส่�ยงเร่�องไม่ม่งาน้ที่ำาแลัะปััญหาคัวามเหล่ั�อมลัำ�าท่ี่�หนั้ก
ข่้�น้เร่�อยๆ ท่ี่�เกิดตามมา น้วัตกรรมท่ี่�ใช้้ AI เช้่น้ รถยน้ต์ไรค้ัน้ข้ับั อาจัก่อให้เกิดการหยุดช้ะงักข้องระบับั
เศรษฐกิจัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยผู้ปัระกอบัอาช้่พื่อิสระ (gig economy) ท่ี่�กำาลัังเติบัโตข้องปัระเที่ศ ซ่ิ�งพื่บัเห็น้
ได้จัากงาน้ระยะสั�น้ งาน้ท่ี่�ย่ดหยุ่น้ หรอ่งาน้อิสระ (ฟิรแ่ลัน้ซ์ิ) เช้่น้ คัน้ท่ี่�น้ำารถส่วน้ตัวมาให้บัรกิารรบััส่ง
ผู้คัน้หรอ่คัน้ขั้บัรถส่งอาหาร โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งหลัังจัากการระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ-19492 จัากการสำารวจั
ลูักจ้ัางกวา่ 60,000 คัน้ใน้เวย่ดน้ามใน้ปีั 2021 พื่บัวา่ 53% ข้องลูักจ้ัางท่ี่�ม่คัวามรูท้ี่ำางาน้ใน้ระบับัเศรษฐกิจั
ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยผู้ปัระกอบัอาช่้พื่อิสระ (gig economy) แลัะม่ลูักจ้ัางเพื่่ยง 40% เท่ี่านั้�น้ท่ี่�ต้องการกลัับัไปั
ที่ำางาน้ใน้สำานั้กงาน้493

ก�รนับรวม่ทัุกคิน

ใน้การท่ี่�จัะที่ำาให้การเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วย AI ข้องเวย่ดน้ามม่คัวามสามารถใน้การ
แข้่งขั้น้แลัะคัรอบัคัลุัมมากท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�จัะเป็ัน้ไปัได้ จัำาเป็ัน้ต้องเอาช้น้ะอุปัสรรคัเร่�องภูาษาแลัะเพื่ศ การท่ี่�
วทิี่ยาการสาข้าวทิี่ยาศาสตรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่ทัี่�วโลักใช้้ภูาษาอังกฤษเส่ยเป็ัน้ส่วน้ใหญ่ หมายคัวามวา่ หาก
การปัฏิิวติัอุตสาหกรรมคัรั �งท่ี่�ส่�ข้องเวย่ดน้ามที่ำาไปัเพื่่�อด่งดูดการลังทุี่น้จัากต่างปัระเที่ศ ส่งเสรมิคัวามรว่ม
ม่อระหวา่งปัระเที่ศ แลัะวางแผน้ศักยภูาพื่ข้องข้องปัระเที่ศให้ได้ผลัทัี่�งใน้ระดับัภููมิภูาคัแลัะระดับัโลักโดย
สอดคัล้ัองกับัยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติ เวย่ดน้ามจัะต้องพูื่ดภูาษาท่ี่�ใช้้กัน้ทัี่�วไปัใน้โลักข้องเที่คัโน้โลัย่แลัะธุีรกิจั

ใน้ปีั 2008 รฐับัาลัเปิัดตัวโคัรงการ 2020 โดยอนุ้มัติงบัปัระมาณเป็ัน้เงิน้ 9.4 ล้ัาน้ล้ัาน้ด่อง (ปัระมาณ 
443 ล้ัาน้ดอลัลัารส์หรฐั) วสัิยทัี่ศน์้ข้องโคัรงการค่ัอเพ่ื่�อให้ผู้สำาเรจ็ัการศ่กษาจัากโรงเรย่น้ วทิี่ยาลััย แลัะ
มหาวิที่ยาลััยข้องเว่ยดน้ามสามารถ “ใช้้ภูาษาต่างปัระเที่ศได้อย่างมั�น้ใจัใน้สภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�ม่คัน้หลัาก
หลัายเช้่�อช้าติ หลัากหลัายวฒัน้ธีรรม แลัะหลัากหลัายภูาษา ที่ำาให้ภูาษาต่างปัระเที่ศเป็ัน้ข้้อได้เปัรย่บัใน้
การแข่้งข้ัน้ข้องการพื่ัฒน้าช้าวเวย่ดน้าม” อย่างไรก็ตาม ใน้ปีั 2016 ส่�ปีัก่อน้ถ่งวนั้คัรบักำาหน้ดเป้ัาหมาย 
รฐัมน้ตรว่่าการกระที่รวงศ่กษาธีิการแลัะการฝึ่กอบัรม Phùng Xuân Nhạ แถลังคัวามล้ัมเหลัวข้อง
โคัรงการต่อสภูาแห่งช้าติข้องปัระเที่ศ

เน่้� องจัากเน่้� อหาเก่�ยวกับั AI ม่การเร่ยน้การสอน้เป็ัน้ภูาษาอังกฤษเป็ัน้หลััก การสนั้บัสนุ้น้
ด้าน้การเร่ยน้ภูาษาจ่ังเป็ัน้สิ�งสำาคััญมากสำาหรับัทัี่�งการส่� อสารโดยทัี่�วไปัแลัะการเร่ยน้รู้วิช้า AI 
ท่ี่�เจัาะล่ักด้าน้เที่คันิ้คัมากข้่�น้ น้อกจัากน่้�  การเรย่น้ภูาษายังช้่วยใน้การแปัลัหรอ่การต่คัวามศัพื่ท์ี่เที่คันิ้คัใน้
ภูาษาอังกฤษ เช้่น้ “algorithmic bias” (คัวามไม่เป็ัน้กลัางข้องอัลักอรท่ิี่ม) ให้เป็ัน้ภูาษาเวย่ดน้ามท่ี่�ใช้้
กัน้ใน้ช้่วิตปัระจัำาวัน้ด้วย เพื่่�อให้เกิดคัวามเข้้าใจัใน้วงกว้างแลัะบัที่สน้ที่น้าภูายใน้ปัระเที่ศท่ี่�ม่คัวามหมาย
ช้ัดเจัน้ยิ�งข้่�น้เก่�ยวกับัผลัปัระโยช้น์้แลัะอัน้ตรายท่ี่�เป็ัน้ไปัได้ข้อง AI
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ส่วน้หน่้�งข้องการลัดอัน้ตรายข้องเที่คัโน้โลัย่ AI โดยเฉีพื่าะอย่างยิ�งคัวามเส่�ยงต่อการไม่นั้บัรวม อคัติ แลัะ
การเล่ัอกปัฏิิบััติ ค่ัอการดำาเนิ้น้การเพื่่�อให้มั�น้ใจัได้วา่การสรา้งชุ้ดข้้อมูลัท่ี่�จัะใช้้สอน้อัลักอรท่ิี่มข้อง AI จัะ
คัำาน่้งถ่งภูาคัส่วน้ต่างๆ ข้องปัระช้ากรข้องปัระเที่ศอย่างเพ่ื่ยงพื่อแลัะปัลัอดภัูย แม้วา่ผู้แที่น้ราษฎรผู้หญิง
ใน้สภูาแห่งช้าติข้องเวย่ดน้ามจัะคิัดเป็ัน้ 26.7% ใน้ช้่วงวาระปีั 2016–2021 แลัะผู้ดำารงตำาแหน่้งรฐัมน้ตร่
แลัะรฐัมน้ตรช่้่วย 30 ตำาแหน่้งจัะเป็ัน้ผู้หญิงถ่ง 12 คัน้ใน้ปีั 2017494 แต่ใน้โลักธุีรกิจัยังม่ผู้หญิงช้าว
เว่ยดน้ามท่ี่�เป็ัน้ผู้บัรหิารระดับัสูงน้้อยเกิน้ไปัอยู่ด่ ใน้การสำารวจัหน่้� งใน้ปีั 2020 พื่บัว่าม่ผู้หญิงเพ่ื่ยง  
17% ข้องสมาช้ิกคัณะกรรมการบัรหิาร 12% ข้องตำาแหน่้งผู้บัรหิารทัี่�งหมด แลัะ 9% ข้องตำาแหน่้งปัระธีาน้
เจ้ัาหน้้าท่ี่�บัรหิารใน้บัรษัิที่มหาช้น้ข้องเว่ยดน้าม495 ใน้ระดับัมหาวิที่ยาลััย ผู้หญิงท่ี่�สำาเรจ็ัการศ่กษาระดับั
อุดมศ่กษาใน้สาข้าวิช้าวิที่ยาศาสตร ์ เที่คัโน้โลัย่ วิศวกรรมศาสตร ์ แลัะคัณิตศาสตร ์ (STEM) คิัดเป็ัน้ 
36.5% เท่ี่านั้�น้ ใน้ข้ณะท่ี่�ม่ผู้ช้ายถ่ง 63.5%496 ข้่าวด่ก็ค่ัอ ผลัต่างระหวา่งจัำาน้วน้นั้กวจัิัยหญิงกับันั้กวจัิัยช้าย
ด้าน้ STEM ใน้ปััจัจุับััน้น้้อยลังเล็ักน้้อย โดยม่ผู้หญิง 44% แลัะผู้ช้าย 56%497

คัวามไม่สมดุลัข้องเพื่ศใน้สาข้าวิช้า STEM แลัะใน้คัณะ
กรรมการบัรหิารข้องบัรษัิที่ต่างๆ แสดงให้เห็น้ถ่งการไม่นั้บั
รวมปัระช้ากรข้องปัระเที่ศถ่งคัร่�งหน่้� งอย่างแท้ี่จัริง รวม
ทัี่�งไม่นั้บัรวมมุมมองแลัะคัวามเป็ัน้จัรงิข้องพื่วกเข้าใน้การ
ออกแบับัแลัะการพื่ัฒน้าเที่คัโน้โลัย่ AI ตลัอดจัน้กระบัวน้การ
ตัดสิน้ใจัใน้เร่�องการเปัล่ั�ยน้ไปัใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลั ซ่ิ�งข้ัด
แย้งกับัข้้อเท็ี่จัจัรงิท่ี่�ว่า องค์ักรธุีรกิจัส่วน้ใหญ่ข้องเวย่ดน้าม
เป็ัน้ SME ท่ี่�ม่ผู้หญิงเป็ัน้เจ้ัาข้องแลัะเป็ัน้ผู้บัรโิภูคัเส่ยส่วน้
ใหญ่498

4. สรุป
จัรยิธีรรมคัวรถูกรวมเข้้ากับัการออกแบับัอัลักอรท่ิี่มแลัะระบับั AI ตั�งแต่แรก มากกวา่ท่ี่�จัะคิัดที่ำาใน้ภูาย
หลััง ซ่ิ�งหมายคัวามวา่ การระบุัหลัักการ คุัณค่ัา แลัะวตัถุปัระสงค์ัข้องการใช้้ AI ใน้เวย่ดน้ามกำาลัังปัรบัั
ตัวให้คุ้ัน้เคัยกับัคัำาวา่ ‘จัรยิธีรรม’ ใน้วาที่กรรมระดับัโลัก ปัรบััภูาษาให้เข้้ากับับัรบิัที่ภูายใน้ปัระเที่ศ สอน้
จัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์ใน้หลัักสูตรวศิวกรรมศาสตรแ์ลัะหลัักสูตรอ่�น้ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องใน้มหาวทิี่ยาลััยตาม
คัวามเหมาะสม แลัะรวมแน้วที่างสหสาข้าวชิ้าต่างๆ ไวใ้น้เที่คัโน้โลัย่ AI ยุที่ธีศาสตรแ์ห่งช้าติน่้�มอบัหมาย
ให้กระที่รวงวิที่ยาศาสตรแ์ลัะเที่คัโน้โลัย่ส่งเสรมิการสรา้ง “กลุ่ัมวิช้าช้่พื่แบับัเปิัดสำาหรบััการใช้้แลัะการ
แลักเปัล่ั�ยน้เที่คัโน้โลัย่ข้้อมูลั AI ใน้ระหวา่งสหสาข้าวชิ้า ภูายใน้วชิ้าเด่ยวกัน้ แลัะข้้ามสาข้าวชิ้า”

น้อกจัากน่้�  กระที่รวงสารสน้เที่ศแลัะการส่�อสารจัะพัื่ฒน้ากรอบักฎหมายแลัะน้โยบัายเพ่ื่�อช่้วยให้การแบ่ัง
ปััน้ข้้อมูลัแลัะการที่ดสอบั AI ใน้โคัรงการที่ดลัองงา่ยข้่�น้ด้วย ท่ี่�สำาคััญ กระที่รวงน่้�จัะ “พื่ัฒน้ามาตรฐาน้ 
กฎระเบั่ยบัด้าน้เที่คันิ้คั แลัะรูปัแบับัสำาหรบััเที่คัโน้โลัย่แลัะผลิัตภัูณฑ์ AI” กระนั้�น้ ตอน้น่้� เว่ยดน้ามก็
ยังไม่ได้เข้้าร่วมหร่อเป็ัน้สมาช้ิกสังเกตการณ์ใน้คัณะกรรมการด้าน้เที่คันิ้คัร่วมด้าน้ปััญญาปัระดิษฐ์  
(Joint Technical Committee on Artificial Intelligence) ข้อง ISO แลัะ IEC ซ่ิ�งเผยแพื่รม่าตรฐาน้ 
ISO 11 ปัระการแลัะกำาลัังพัื่ฒน้าเร่�อง AI อ่ก 26 ปัระการ ท่ี่�รวมถ่งการจััดการกับัคัวามไม่เป็ัน้กลัางแลัะ
ปัระเด็น้ด้าน้จัรยิธีรรมแลัะข้้อกังวลัที่างสังคัมท่ี่�เก่�ยวข้้องด้วย

ควัามไม่สมดัุลที่างเพัศึในสาข้าวัิชีา STEM 
และในคณีะกรรมการบรหิารข้องบรษัิที่
ต่างๆ แสดังให้เห็นถึึงการไม่นับรวัม
ปัระชีากรข้องปัระเที่ศึถึึงครึ�งหนึ�งอย่าง
แท้ี่จัรงิ รวัมทัี่�งมุมมองและควัามเปั็น
จัรงิข้องพัวักเข้าในการออกแบบและการ
พััฒนาเที่คโนโลยี AI
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ดูเหม่อน้ว่าเว่ยดน้ามจัะจััดที่ำาแน้วที่างด้าน้ AI แลัะจัรยิธีรรมเป็ัน้ข้องตน้เองเพ่ื่�อให้เหมาะกับัสภูาพื่
แวดล้ัอมใน้ท้ี่องถิ�น้ แที่น้ท่ี่�จัะใช้้แน้วที่างต้น้แบับัท่ี่�ม่อยู่แล้ัว แม้วา่จัะม่การส่งหลัักการข้อง OECD วา่ด้วย
ปััญญาปัระดิษฐ์แลัะคัำาแน้ะน้ำาเพื่ิ�มเติมให้น้ายกรฐัมน้ตรข่้องเวย่ดน้ามพิื่จัารณา499 แต่ปัระกาศข้องรฐับัาลั
ใน้ปีั 2019 ระบุัไวอ้ย่างช้ัดเจัน้วา่ “หากเวย่ดน้ามที่ำาตามแน้วโน้้มใน้การพัื่ฒน้า AI เช้่น้เด่ยวกับัท่ี่�ปัระเที่ศ
พื่ัฒน้าแล้ัวซ่ิ�งม่ที่รพัื่ยากรด้าน้ AI อย่างเพ่ื่ยงพื่อที่ำา ก็ยากท่ี่�เวย่ดน้ามจัะตามปัระเที่ศเหล่ัานั้�น้ทัี่น้.... ดังนั้�น้ 
เวย่ดน้ามต้องม่ทิี่ศที่างด้าน้อุตสาหกรรม AI เป็ัน้ข้องตน้เอง”500 

ผู้ให้ข้้อมูลัข้องเราสรุปัว่า เว่ยดน้ามจัะต้องใช้้แน้วที่างแบับัค่ัอยเป็ัน้ค่ัอยไปัท่ี่ลัะข้ั �น้ใน้การบูัรณาการ
จัรยิธีรรมเข้้ากับัการใช้้ AI กระบัวน้การดังกล่ัาวจัะเริ�มด้วยการตระหนั้กรูท่้ี่�เพื่ิ�มข้่�น้เก่�ยวกับัหัวข้้อแลัะการ
แลักเปัล่ั�ยน้มุมมองท่ี่�กวา้งกวา่นั้�น้ทัี่�งใน้ปัระเที่ศแลัะใน้ภููมิภูาคั คัวามมุ่งหวงัข้องปัระเที่ศท่ี่�จัะม่เศรษฐกิจั
ท่ี่�พื่ัฒน้าแล้ัวเป็ัน้เคัร่�องรบััปัระกัน้ว่าม่การน้ำามาตรฐาน้ท่ี่�ปัระเที่ศท่ี่�ม่คัวามพื่รอ้มที่างเที่คัโน้โลัย่มากกว่า
เสน้อแลัะเปิัดรบััแล้ัวมาใช้้ อย่างไรก็ตาม เวย่ดน้ามจัะต้องศ่กษาต้น้แบับัที่างเล่ัอกอ่�น้ๆ แลัะพื่ยายามรว่ม
ม่อกับัปัระเที่ศเพื่่�อน้บั้าน้ใน้อาเซ่ิยน้ด้วย เพ่ื่�อปัรบััใช้้ชุ้ดหลัักการด้าน้ AI ท่ี่�ม่อยู่แล้ัวให้เหมาะสมกับัปัระเที่ศ
แลัะภููมิภูาคั สำาหรบััตอน้น่้�  แม้จัะม่การยอมรบััใน้คัวามสำาคััญข้องจัรยิธีรรมปััญญาปัระดิษฐ์พื่อสมคัวรใน้
เวย่ดน้าม แต่การสรา้งแลัะใช้้หลัักจัรยิธีรรมเหล่ัานั้�น้ยังคังต้องม่การศ่กษากัน้ต่อไปั
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สรุป

เป็นื้ท่�คลางแคลงเล็กี่นื้�อยวา่เอเช้ย่ตะวนัื้ออกี่เฉ่ยงใต�ในื้ฐ์านื้ะภ้มภิาคและ
ห�าประเทศท่�เรากี่ล่าวถึืงในื้โครงกี่ารน่ื้�จิะยอมรบักี่ารเปล่�ยนื้แปลงท่�เกิี่ดิ
จิากี่ขี�อม้ลและ AI หร้อไม ่ความคาดิหวงัส่วนื้ใหญ่นื้ั�นื้มุง่เนื้�นื้ไปท่�กี่ารใช้�
ประโยช้นื้์ขีองเทคโนื้โลย่เพ้�อขียายแนื้วทางกี่ารพัฒนื้าเศรษฐ์กิี่จิไปส้่โลกี่
ดิิจิิทัล ซีึ�งมห่ลักี่ฐ์านื้ปรากี่ฏิให�เห็นื้ในื้นื้โยบายและกี่ลยุทธข์ีองประเทศ
ต่างๆ ในื้เอเช้ย่ตะวนัื้ออกี่เฉ่ยงใต� ตลอดิจินื้แผู้นื้แมบ่ทและแผู้นื้ปฏิิบัติ
กี่ารท่�มุง่ไปส้่อนื้าคตขีองสมาคมประช้าช้าติแห่งเอเช้ย่ตะวนัื้ออกี่เฉ่ยงใต� 
(อาเซีย่นื้) ทั�งกี่ลุ่ม

ไม่เพื่่ยงแต่รฐับัาลัเท่ี่านั้�น้ท่ี่�ต่�น้เต้น้กับัการเปัล่ั�ยน้มาใช้้เที่คัโน้โลัย่ดิจิัทัี่ลัข้องภููมิภูาคั แต่ภูาคัเอกช้น้แลัะ
ปัระช้าช้น้ใน้ภููมิภูาคัเอเช้่ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ก็ม่คัวามรูส่้กใน้แง่บัวกรว่มกัน้ด้วย คัะแน้น้คัวามเช้่�อมั�น้ใน้
อุตสาหกรรมเที่คัโน้โลัย่สะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้การลังทุี่น้ระยะยาวมูลัค่ัามหาศาลัทัี่�งใน้แลัะรอบัๆ ภููมิภูาคั ตั�งแต่
สายเคัเบัิลัใต้น้ำ�าเพื่่�อการถ่ายโอน้ข้้อมูลัท่ี่�รวดเรว็ยิ�งข้่�น้ ไปัจัน้ถ่งศูน้ย์ข้้อมูลัท่ี่�สามารถเก็บัข้้อมูลัไวบ้ัน้ระบับั
คัลัาวด์ได้มากข้่�น้ ใน้หมู่ปัระช้าช้น้ ผลัการดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้การพื่าณิช้ย์อิเล็ักที่รอนิ้กส์ท่ี่�แข็้งแกรง่ข้องเอเช้่ย
ตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ แม้กระทัี่�งใน้ช้่วงท่ี่�ม่การระบัาดใหญ่ข้องโคัวดิ ถ่อเป็ัน้เคัร่�องพื่ิสูจัน์้วา่ผู้บัรโิภูคัมั�น้ใจัแลัะ
ม่คัวามหวงักับัอน้าคัตข้องเศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัมากแค่ัไหน้

โคัรงการน่้� ต้องการผลัักดัน้กรอบัคัวามคิัดเก่�ยวกับัสภูาพื่แวดล้ัอมท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัใน้เอเช้่ยตะวัน้
ออกเฉ่ียงใต้ ใน้การที่ำาแผน้ท่ี่�คัวามมุ่งหวงัข้องห้าปัระเที่ศใน้ภููมิภูาคั เราตั�งคัำาถามวา่เป้ัาหมายสูงสุดข้อง
การปัรบััปัรุงปัระสิที่ธีภิูาพื่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัค่ัออะไรแลัะอาจัเป็ัน้อะไรแที่น้ได้บั้าง เราข้อเรย่กรอ้งให้ม่
การปัรบัักรอบัการใช้้ปัระโยช้น์้จัากข้้อมูลัแลัะปััญญาปัระดิษฐ์ (AI) เพื่่�อให้ม่การพิื่จัารณาอย่างล่ักซ่ิ�งยิ�งข้่�น้
เก่�ยวกับัค่ัานิ้ยมภูายใต้คัำาศัพื่ท์ี่ อย่างเช้่น้ “เศรษฐกิจัดิจิัทัี่ลัท่ี่�คัรอบัคัลุัม” หรอ่ “AI ท่ี่�ม่จัรยิธีรรม” น้อกจัาก
น่้�  เรายังข้อเช้ิญให้พื่ิจัารณาว่าม่ค่ัานิ้ยมแลัะมุมมองเฉีพื่าะข้องเอเช่้ยตะวัน้ออกเฉ่ียงใต้ใดบ้ัางท่ี่�ปัระเที่ศ
ต่างๆ จัะสามารถน้ำามาอภิูปัรายใน้ท่ี่�ปัระชุ้มระหวา่งปัระเที่ศเก่�ยวกับัการกำาหน้ดกฎเกณฑ์ที่างเที่คัโน้โลัย่

การใช้้แน้วที่างเช้ิงสัมพัื่น้ธี์มากกว่าแน้วที่างท่ี่�ม่เหตุผลัใน้
เร่�องเที่คัโน้โลัย่สะท้ี่อน้ให้เห็น้ใน้แน้วคิัดอย่าง ubuntu 
ใน้หมู่นั้กวิช้าการแลัะนั้กวิที่ยาศาสตรช์้าวแอฟิรกัิน้ แลัะ 
buen vivir ใน้ลัาติน้อเมรกิา ซ่ิ�งได้เริ�มม่บัที่บัาที่ใน้การ
หาร่อเก่�ยวกับัข้้อมูลัท่ี่� นั้บัรวมทุี่กคัน้แลัะจัริยธีรรมข้อง
ปััญญาปัระดิษฐ์แล้ัว เราข้อสนั้บัสนุ้น้ให้ผู้ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ย
ใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ไตรต่รองถ่งแน้วที่างด้าน้ดิจิัทัี่ลั
ใน้อน้าคัตเช้่น้เด่ยวกัน้ แลัะพื่ิจัารณาอย่างล่ักซ่ิ�งกว่าแค่ั
การช้่�วดัคัวามสำาเรจ็ัแบับัเดิมๆ

เราข้อเรยีกรอ้งให้มีการปัรบักรอบการ
ใชีป้ัระโยชีน์จัากข้้อมูลและปััญญาปัระดัิษฐ ์
(AI) เพัื�อให้มีการพัิจัารณีาอย่างลึกซึ่ึ�งยิ�ง
ข้ึ�นเกี�ยวักับค่านิยมภายใต้คำาศัึพัท์ี่ อย่าง
เชีน่ “เศึรษฐกิจัดิัจัิทัี่ลทีี่�ครอบคลุม” หรอื 
“AI ทีี่�มีจัรยิธรรม”
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การเปิัดมุมมองให้กว้างข่้�น้เพื่่�อรวมระบับัคัวามรูแ้ลัะมุมมองท่ี่�แตกต่างกัน้ไว้ด้วยกัน้ม่ผลัต่อน้โยบัายเป็ัน้
อย่างมาก ใน้ระดับัภูายใน้ปัระเที่ศ สิ�งน่้�ช้่วยให้ปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้กำาหน้ดคัวามมุ่งหวงัที่าง
ดิจิัทัี่ลัข้องตน้ใน้บัรบิัที่เฉีพื่าะข้องตน้แลัะแก้ไข้คัวามเหล่ั�อมลัำ�าที่างโคัรงสรา้งได้ เพื่่�อให้บัรรลุัวสัิยทัี่ศน์้ข้อง
ช้าติท่ี่�ม่คัวามเป็ัน้ธีรรมแลัะเช้่�อถ่อได้มากข้่�น้ ใน้ระดับัอาเซ่ิยน้ สิ�งน่้�จัะช้่วยปัรบััแน้วที่างด้าน้ข้้อมูลัแลัะ AI 
ข้องปัระเที่ศต่างๆ ใน้ภููมิภูาคัให้สอดคัล้ัองกัน้ ใน้ข้ณะเด่ยวกัน้ ก็สามารถให้โอกาสปัระเที่ศใน้เอเช้่ยตะวนั้
ออกเฉ่ียงใต้ได้จััดตั�งหน่้วยงาน้แลัะสรา้งอำาน้าจัใน้การกำาหน้ดยุที่ธีศาสตร ์ เม่�อการแข้่งข้ัน้ระหว่างข้ั �ว 
อำาน้าจัหลัักๆ ใน้วงการเที่คัโน้โลัย่ที่วค่ัวามรุน้แรงข้่�น้ สุดท้ี่ายน่้�  ใน้ระดับัสากลั สิ�งน่้�จัะที่ำาให้เส่ยงข้องเอเช้่ย
ตะวนั้ออกเฉ่ียงใต้ดังข่้�น้ เม่�อม่การพัื่ฒน้ามาตรฐาน้ บัรรทัี่ดฐาน้ แลัะกฎเกณฑ์เพื่่�อคัวบัคุัมเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับั
เคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัซ่ิ�งจัะกำาหน้ดอน้าคัตข้องโลัก
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การวัิจััยและ
สถิึติ 
ทัี่�งหมดั
สถิึติ MSME

อาชีพีัสาข้า STEM แยกตามเพัศึ

สถิึติควัามพัิการ

การเข้้ารว่ัมหน่วัยงานกำาหนดัมาตรฐานระดัับสากล

ดััชีนีควัามพัรอ้มต่อ AI ข้องรฐับาล 2021

ศูึนย์ข้้อมูลในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้

กฎหมายคุ้มครองข้้อมูลและนโยบายด้ัาน AI ระดัับปัระเที่ศึ
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อินโดนีเซีีย

มูาเลเซีีย

* ไมู่มูีข้้อมููลรว่ัมูระหวัา่งเพศที�เป็ันเจา้ข้องและการมูีอยู่ทางดิิจทัิลข้อง MSME 

เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของ GDP เจ้าของ MSME 
ที่เป็นผู้หญิง*

อัตราส่วนของ MSME ในวงการดิจิทัล (2015)*

เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน

98.7%
ของบริษัททั้งหมด

60%
ของ GDP

97%
ของแรงงาน

23.6%
หรือ MSME 
14,869,696 แห่ง

องค์กรธุรกิจขนาดเล็กมาก

7.6%
องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

30.7%
องค์กรธุรกิจขนาดกลาง

55%

51% ขององค์กรธุรกิจ
ขนาดเล็ก และ  
34% ขององค์กรธุรกิจขนาด
กลาง 

เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของ GDP
เจ้าของ MSME 
ที่เป็นผู้หญิง*

อัตราส่วนของ MSME ในวงการดิจิทัล*

เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน

97.2%
ของบริษัท
ทั้งหมด

38.2%
ของ GDP

48%
ของแรงงาน

17.9%
หรือ MSME 
135,660 แห่ง

“ธุรกิจเพียงแค่ประมาณ หนึ่งในสามในมาเลเซียใช้กลยุทธ์ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่
ธุรกิจน้อยกว่าหนึ่งในสี่มีทีมกลยุทธ์ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ มาเลเซียมี 
“ธุรกิจที่มีเว็บไซต์น้อยกว่าและมีเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยน้อยกว่าที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวคาดการณ์” เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ในปี 2017 มีธุรกิจที่ก่อตั้งในมาเลเซียเพียง 37.8% เท่านั้นที่มีเว็บไซต์”

สถิื ติ  MSME

องค์กรธุรกิจข้นาดิเล็กและข้นาดิกลาง (MSME) คิดิเป็ันสิ่วันใหญ่ข้องธุรกิจท้ังหมูดิข้องท้ังห้าปัระเทศ
ท่ีศ่กษาในรายงานนี้ ดิ้วัยเหตุนี้ พวักเข้าจ่งมูักเป็ันเป็ันสิ่วันสิำาคัญข้องควัามูพยายามูในการเปัลี่ยน
มูาใชี้เทคโนโลยีดิิจิทัลข้องรฐั์บาล ในเน้ือหาสิ่วันน้ี เราจะเจาะล่กถ่งข้้อเท็จจรงิและตัวัเลข้ท่ีสิำาคัญข้อง 
MSME ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ 
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สิิงคโปร์

ไท้ย

* ไมู่มูีข้้อมููลรว่ัมูระหวัา่งเพศที�เป็ันเจา้ข้องและการมูีอยู่ทางดิิจทัิลข้อง MSME

** ไมู่มูีข้้อมููลเกี�ยวักับ MSME โดิยเฉีพาะ

เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของ GDP
เจ้าของ MSME 
ที่เป็นผู้หญิง**

อัตราส่วนของ MSME ในวงการดิจิทัล (2015)*

เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน

99%
ของบริษัททั้งหมด

~50%
ของ GDP

72%
ของแรงงาน

27%
หรือองค์กรธุรกิจ 
71,847 แห่ง

องค์กรธุรกิจขนาดเล็กมาก

38.9%
องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

58.6%
องค์กรธุรกิจขนาดกลาง

80.7%

เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของ GDP เจ้าของ MSME ที่เป็นผู้หญิง*

อัตราส่วนของ MSME ในวงการดิจิทัล (2014)*

99.53%
ของบริษัททั้งหมด

องค์กรธุรกิจขนาดเล็กมาก

5.3%
องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

32.7%
องค์กรธุรกิจขนาดกลาง

68.2%

35.3%
ของ GDP

57.8%
หรือ MSME 
1,661,291 แห่ง
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เวียดนามู

* ไมู่มูีข้้อมููลรว่ัมูระหวัา่งเพศที�เป็ันเจา้ข้องและการมูีอยู่ทางดิิจทัิลข้อง MSME

ท่�มา
อินื้โดิน่ื้เซีย่ 
• MSME ที�มูีผูู้้หญิงเป็ันเจา้ข้อง ดิูไดิ้ที�: www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap; และ www.ifc.org/wps/wcm/

connect/260f2097-e440-4599-91ec-e42d45cf3913/SME+Indonesia+Final_Eng.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lj8qhPY.
• ตัวัแทนข้อง MSME ในสิภาพแวัดิล้อมูดิ้านดิิจทัิลในตาราง “ตัวัชีี�วัดัิหลักข้องการใชีเ้ทคโนโลยีสิารสินเทศและการสิื�อสิารในธุรกิจแยกตามูข้นาดิ

องค์กร, ปัระจำาปีั, 2003–2016”, ตัวัชีี�วัดัิ “สิัดิสิ่วันข้องธุรกิจที�มูีเวับ็ไซึ่ต์” ดิูไดิ้ที�: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx.

ม่�เลเซย่่
• MSME ที�มูีผูู้้หญิงเป็ันเจา้ข้อง ดิูไดิ้ที�: www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap.
• ตัวัแทนข้อง MSME ในสิภาพแวัดิล้อมูดิ้านดิิจทัิล ดิูไดิ้ที�: https://techwireasia.com/2021/06/smes-in-malaysia-still-lag-in-digital-

adoption-world-bank.

สิงคโปร์
• MSME ที�มูีผูู้้หญิงเป็ันเจา้ข้อง ดิูไดิ้ที�: www.accenture.com/_acnmedia/PDF-135/Accenture-Businesseswomen-Grow-

Economies-Singapore-Next.pdf.
• ตัวัแทนข้อง MSME ในสิภาพแวัดิล้อมูดิ้านดิิจทัิลในตาราง “ตัวัชีี�วัดัิหลักข้องการใชีเ้ทคโนโลยีสิารสินเทศและการสิื�อสิารในธุรกิจแยกตามูข้นาดิ

องค์กร, ปัระจำาปีั, 2003–2016”, ตัวัชีี�วัดัิ “สิัดิสิ่วันข้องธุรกิจที�มูีเวับ็ไซึ่ต์” ดิูไดิ้ที�: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx.

ไทย
• MSME ที�มูีผูู้้หญิงเป็ันเจา้ข้อง ดิูไดิ้ที�: www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap.
• ตัวัแทนข้อง MSME ในสิภาพแวัดิล้อมูดิ้านดิิจทัิลในตาราง “ตัวัชีี�วัดัิหลักข้องการใชีเ้ทคโนโลยีสิารสินเทศและการสิื�อสิารในธุรกิจแยกตามูข้นาดิ

องค์กร, ปัระจำาปีั, 2003–2016”, ตัวัชีี�วัดัิ “สิัดิสิ่วันข้องธุรกิจที�มูีเวับ็ไซึ่ต์” ดิูไดิ้ที�: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx.

เวย่ดินื้าม
• MSME ที�มูีผูู้้หญิงเป็ันเจา้ข้อง ดิูไดิ้ที�: www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap.
• ตัวัแทนข้อง MSME ในสิภาพแวัดิล้อมูดิ้านดิิจทัิล ดิูไดิ้ที�: https://mekongbiz.org/wp-content/uploads/2017/07/WOB-

Position-Paper_English-1.pdf; และ https://vir.com.vn/over-575-per-cent-of-vietnamese-smes-struggle-with-digital-
transformation-how-can-they-cope-with-the-challenge-83754.html.

• ดิัชีนีเทคโนโลยีสิารสินเทศและการสิื�อสิารและ % เฉีลี�ยข้องการใชีอิ้นเทอรเ์น็ตและเวับ็ไซึ่ต์ข้ององค์กรธุรกิจในแต่ละจงัหวัดัิ ดิูไดิ้ที�:  
https://m.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html (รายงานเป็ันภาษาเวัยีดินามู ต้องมูีการแปัล) 
ตัวัเลข้ในปีั 2015 จากดิัชีนีเดิียวักันนี�ในภาษาอังกฤษ ดิูไดิ้ที�: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.
2021.1935201 (ตารางที� 2).

เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ของ GDP
เจ้าของ MSME 
ที่เป็นผู้หญิง*

อัตราส่วนของ MSME ในวงการดิจิทัล*

เปอร์เซ็นต์ของแรงงาน

95%
ของบริษัททั้งหมด

40%
ของ GDP

50%
ของแรงงาน

21%
หรือ MSME 
95,052 แห่ง

องค์กรธุรกิจ
ขนาดเล็กมาก

26.8%
องค์กรธุรกิจ
ขนาดเล็ก

21.4%
องค์กรธุรกิจ
ขนาดกลาง

19.8%
โดยรวม

25%
SME ในเวียดนามถึง 96.9% คิดว่าการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมีบทบาทสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม 57.6% ของ SME ไม่มีทรัพยากรเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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อาช้่พสาขีา STEM แยกี่ตามเพศ

การมูีอยู่ข้องบุคลากรที�ปัระกอบอาชีพีดิ้านวัทิยาศาสิตร ์เทคโนโลยี วัศิวักรรมูศาสิตร ์และคณิตศาสิตร ์
(STEM) เป็ันสิิ�งสิำาคัญมูากสิำาหรบัเศรษฐ์กิจที�ลงทุนในเทคโนโลยีที�ข้ับเคลื�อนดิ้วัยข้้อมููลอย่าง AI และ
สิิ�งที�สิำาคัญไมู่แพ้กันคือ ต้องเข้้าใจวัา่บุคลากรที�ปัระกอบอาชีพีดิ้าน STEM มูีเพศใดิบ้าง เพื�อดิำาเนิน
การใหมู้ั�นใจไดิ้วัา่การกำาหนดิแนวัคิดิ การออกแบบ และการใชีเ้ทคโนโลยีเหล่านั�นจะตอบสินองควัามู
ต้องการ ลำาดิับควัามูสิำาคัญ และมุูมูมูองที�เป็ันเอกลักษณ์ข้องทั�งผูู้้หญิงและผูู้้ชีายไดิ้อย่างเพียงพอ

สิัดสิ่วนผูู้้ห็ญิงที้�สิำาเร็จการศึึกษาระดับอ้ดมูศึึกษาสิาข้า STEM | 2018–2020

สิัดสิ่วนข้องนักวิจัยสิาข้า STEM แยกตัามูเพศึ | 2015–2019

ท่ั�ม่�
• สิัดิสิ่วันผูู้้หญิงที�สิำาเรจ็การศ่กษาระดิับอุดิมูศ่กษาสิาข้า STEM, ดิูไดิ้ที�: https://databank.worldbank.org/id/2ddc971b?Code=SE.TER.

GRAD.FE.SI.ZS&report_name=Gender_Indicators_Report&populartype=series.
• สิัดิสิ่วันข้องนักวัจิยัสิาข้า STEM แยกตามูเพศ, ดิูไดิ้ที�: https://bangkok.unesco.org/content/complex-formula-girls-and-women-

science-technology-engineering-and-mathematics-asia.
• วัทิยาศาสิตร ์เทคโนโลยี และนวัตักรรมู: นักวัจิยัแยกตามูเพศ ต่อปัระชีากรหน่�งล้านคน ต่อแรงงานหน่�งพันคน ต่อผูู้้มูีงานทำารวัมูหน่�งพันคน 

(FTE และ HC), ดิูไดิ้ที�: data.uis.unesco.org.

62.6% 37.4% 65.8% 34.2% 65.7% 34.3% 69.9% 30.1% 63.5% 36.5%
หญิง ชาย

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

หญิง ชาย

55.1% 51.4% 69.9% 51.4% 56%44.9% 48.6% 30.1% 48.6% 44%
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สถิืติความพิกี่าร

เที่คัโน้โลัย่คัวรให้โอกาสแลัะให้อำาน้าจัแก่ผู้พิื่การได้แสดงศักยภูาพื่ออกมาอย่างเต็มท่ี่�แลัะดำารง
ช้่วติอย่างม่ศักดิ�ศร ่แม้วา่หลัายปัระเที่ศจัะม่น้โยบัายสำาหรบััผู้พื่ิการโดยเฉีพื่าะ เช้่น้เด่ยวกับัช้น้กลุ่ัม
น้้อยอ่�น้ๆ แต่ใน้น้โยบัายระดับัช้าติเก่�ยวกับัเที่คัโน้โลัย่ท่ี่�ข้ับัเคัล่ั�อน้ด้วยข้้อมูลัไม่ได้คัำาน่้งผู้พื่ิการเป็ัน้
หลัักเสมอไปั ซ่ิ�งอาจัส่งผลัให้เกิดข้้อบักพื่รอ่งใน้การที่ำางาน้จัรงิ หรอ่แย่กวา่นั้�น้ ค่ัอ เกิดอคัติแลัะการ
เล่ัอกปัฏิิบััติ เม่�อเริ�มใช้้น้วตักรรมด้าน้เที่คัโน้โลัย่ใน้การให้บัรกิารสาธีารณะ

ในภูมิภาคเอเชียีแปัซึ่ฟิื่กิ ผิู้พัิการมักจัะได้ัรบัการจั้างงานน้อยกวัา่ผิู้ทีี่�ไม่พัิการ
สองถึึงหกเท่ี่า 

อินโดนีเซีีย*

* มข่ี�อกัี่งวลวา่อินื้โดิน่ื้เซีย่ไมม่ข่ี�อม้ลเก่ี่�ยวกัี่บผู้้�พิกี่าร, ดิ้ไดิ�ท่�: www.asiasentinel.com/p/indonesia-disability-issues-lack-data?s=r.

มูาเลเซีีย

สิิงคโปร์

4.29%
หรือ 897,639 คน

4.69%
ของผู้หญิงอินโดนีเซีย

3.94%
ของผู้ชายอินโดนีเซีย

บุคคลทุพพลภาพ หญิง ชาย

บุคคลทุพพลภาพ

3%
หรือ 897,639 คน

หมวดหมู่ความบกพร่อง

35.2% 34.8% 8.5% 0.5%
ความบกพร่องทางร่างกาย
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ความบกพร่องทางการมองเห็น อื่นๆ
ความบกพร่องทางการพูด

การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ | 15–64 ปี บุคคลทุพพลภาพในกลุ่มประชากร

28.2% 68.2% 3.6%
มีงานทำ
ไม่มีงานทำ กำลังหางาน
อยู่นอกตลาดแรงงาน

2.1%
ของประชากร 
นักเรียน

3.4%
ของผู้ที่มี 
อายุ 18–49 ปี

13.3%
ของผู้ที่มี 
อายุ 50 ปีขึ้นไป
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ไท้ย

เวียดนามู

บุคคลทุพพลภาพ

หมวดหมู่ความบกพร่อง

~3%
หรือ 2 ล้านคน

กลุ่มอายุ

ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ความบกพร่องทางการได้ยิน

มากกว่า 60 15–60 14 ปีหรือต่ำกว่า

ความบกพร่องทางการมองเห็น

อื่นๆ
เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย ความผิดปกติทางจิต ภาวะออทิซึม 
และความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น 

~52% ~46% ~2%

~52%
~18%
~10%

ทัี่�งหา้ปัระเที่ศึลงนามในอนุสัญญาวัา่ด้ัวัยสิที่ธคินพัิการแหง่สหปัระชีาชีาติ (UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD)  
ลำาดัับเหตุการณี์ด้ัานล่างแสดังเวัลาทีี่�แต่ละปัระเที่ศึใหส้ัตยาบันใน UNCRPD 

2008 2010 2011 2013 2015

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามสิงคโปร์ไทย

บุคคลทุพพลภาพ | อายุ 2 ปีขึ้นไป

+7%
หรือ 6.2 ล้านคน

ผู้ที่อยู่ร่วมกับบุคคลทุพพลภาพ

13%
หรือ 12 ล้านคน

คาดว่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้จะเพิ่ม
สูงขึ้นตามอายุของประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น
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กี่ารเขี�าร่วมหนื้่วยงานื้กี่ำาหนื้ดิ 
มาตรฐ์านื้ระดัิบสากี่ล

การ
เข้้ารว่ัมูในเวัทีมูาตรฐ์านสิากลไมู่เพียงแต่ชีว่ัยใหเ้กิดิควัามูคุ้นเคยกับการหารอืเกี�ยวักับการพัฒนาเท่านั�น 
(มูาตรการสิรา้งข้ีดิควัามูสิามูารถในตัวัเอง) แต่ยังเป็ันโอกาสิที�จะมูีสิ่วันรว่ัมูในการพิจารณากฎเกณฑ์์ระยะ
ยาวัสิำาหรบัการดิำาเนินงานในสิาข้าวัชิีานั�นๆ ดิ้วัย การปัรากฏิตัวัในที�ปัระชุีมูเหล่านี�จะชีว่ัยเตรยีมูควัามูพรอ้มู
ใหกั้บหน่วัยงานและปัระเทศใหส้ิามูารถมูีสิ่วันรว่ัมูไดิ้มูากข้่�นในการหารอืครั�งต่อๆ ไปั 

หน่วัยงานกำาหนดิมูาตรฐ์านทางเทคนิคเกี�ยวักับข้้อมููลและ AI ไดิ้แก่ องค์การระหวัา่งปัระเทศวัา่ดิ้วัยการ
มูาตรฐ์าน (ISO) และสิหภาพโทรคมูนาคมูระหวัา่งปัระเทศ (ITU)

การเข้้าร่วมูข้องประเท้ศึ

ประเทศ กี่ารเขี�ารว่มในื้ ISO
กี่ารเขี�ารว่มในื้ ISO/IEC JTC 1/SC 42:  
คณะกี่รรมกี่ารมาตรฐ์านื้สากี่ลรบัผิู้ดิช้อบ
ต่อกี่ารกี่ำาหนื้ดิมาตรฐ์านื้ขีอง AI

กี่ารเขี�ารว่มในื้ ITU

อิันโดน่เซย่่ สมาชกิเต็มตัว เป็น (สมาชกิสงัเกตการณ์) ประเท์ศสมาชกิ

ม่�เลเซย่่ สมาชกิเต็มตัว ไมเ่ป็น ประเท์ศสมาชกิ

สิงิคิโปร์ สมาชกิเต็มตัว เป็น (สมาชกิท่์�เข�ารว่ม) ประเท์ศสมาชกิ

ไทัย่ สมาชกิเต็มตัว ไมเ่ป็น ประเท์ศสมาชกิ

เวย่่ดน�ม่ สมาชกิเต็มตัว ไมเ่ป็น ประเท์ศสมาชกิ
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ดัิช้น่ื้ ความพร�อมต่ อ AI ขีองรัฐ์บาล 2021

ตารางนี�เอาข้้อมููลมูาจากดิัชีนีควัามูพรอ้มูต่อ AI ข้องรฐั์บาลในวัารสิาร Oxford Insights ซึ่่�งเป็ันการ
แก้ไข้ครั�งที�สิี�แล้วั ดิัชีนี�นี�มูีตัวัชีี�วัดัิ 42 รายการทั�วัทุก 10 มูิติข้องภาครฐั์ ภาคเทคโนโลยี และข้้อมููลและ
โครงสิรา้งพื�นฐ์าน เพื�อตอบโจทย์นี�: “รฐั์บาลมูีควัามูพรอ้มูแค่ไหนที�จะใชี ้AI ในการใหบ้รกิารสิาธารณะแก่
พลเมูืองข้องตน?” คะแนนเต็มูคือ 100 คะแนน

ความูพร้อมูต่ัอ AI ข้องรัฐบาล

อันื้ดัิบ 
ทั�วโลกี่ ประเทศ คะแนื้นื้โดิยรวม รฐั์บาล ภาคเทคโนื้โลย่ ขี�อม้ลและ

โครงสร�างพ้�นื้ฐ์านื้

2 สิงิคิโปร์ 82.46 94.88 66.69 85.80

36 ม่�เลเซย่่ 62.46 68.37 52.67 66.34

47 อิันโดน่เซย่่ 58.14 73.05 40.96 60.40

59 ไทัย่ 52.63 45.45 41.22 71.21

62 เวย่่ดน�ม่ 51.82 70.81 32.78 51.87
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ศ้นื้ย์ขี�อม้ลในื้เอเช้่ยตะวันื้ออกี่เฉ่ยงใต�

จำานวันที�เพิ�มูข้่�นข้องศูนย์ข้้อมููลในเอเชียีตะวันัออกเฉีียงใต้แสิดิงใหเ้หน็ถ่งการเติบโตตามูคาดิข้อง
อุตสิาหกรรมูข้้อมููล ซึ่่�งไดิ้รบัเงินทุนสินับสินุนระยะยาวัสิำาหรบัการข้ยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามู พลังงาน
ปัรมิูาณมูหาศาลที�ต้องใชีใ้นการดิำาเนินงานข้องศูนย์ข้้อมููลเหล่านี�อาจสิ่งผู้ลเสิียต่อสิิ�งแวัดิล้อมู และอาจ
ทำาใหผูู้้้คนในชุีมูชีนต้องย้ายถิ�นฐ์าน หากไมู่มูีการวัางแผู้นดิีๆ

จำานวนศูึนย์ข้้อมููลในแต่ัละประเท้ศึ

ท่ั�ม่�
• www.businesswire.com/news/home/20210427005613/en/Southeast-Asia-Data-Center-Market-Outlook-and- 

Forecast-2021-2026-Featuring-Key-IT-Infrastructure-Providers-Support-Infrastructure-Providers-Contractors- 
Investors---ResearchAndMarkets.com.

• https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/09/2400274/0/en/Southeast-Asia-Data-Center-Market-Size- 
to-Reach-12-34-Billion-by-2027-Around-2-3-Million-Sq-Ft-of-Data-Center-White-Space-to-be-Added-Arizton.html.

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

38 33 79 13 4

มีการคาดการณ์ว่าตลาดศูนย์ข้อมูลตามการลงทุน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเติบโตที่อัตรา
การเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 
กว่า 8% ในช่วงปี 2021-2026

จากการศึกษาของ Arizton ขนาดของตลาดศูนย์ข้อมูลใน
อาเซียนเป็นตลาดศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ตลาด
ศูนย์ข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่า 8.71 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2021 และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 
12.34 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2027
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กี่ฎหมายคุ�มครองขี�อม้ลและนื้โยบายดิ�านื้ AI ระดัิบประเทศ

ตาราง
นี�แสิดิงการเปัรยีบเทียบและภาพครา่วัๆ ข้องกฎหมูายเฉีพาะดิ้านการคุ้มูครองข้้อมููลและสิถานะข้อง 
กฎหมูายนั�นๆ ในแต่ละปัระเทศเมูื�อเดิือนมูิถุนายน 2022

กฎห็มูายค้้มูครองข้้อมููลและนโยบายปัญญาประดิษฐ์ระดับประเท้ศึ

ประเทศ กี่ฎหมายคุ�มครองขี�อม้ลและ
ความเป็นื้ส่วนื้ตัว

นื้โยบายปัญญาประดิิษฐ์์ระดัิบ
ประเทศ

อิันโดน่เซย่่ รา่งกฎหมายคุ�มครองข�อม้ลสว่น
บุคคล

   ยุท์ธศาสตรแ์หง่ชาติด�านปัญญาประดิษฐ ์(2020–2045)

ม่�เลเซย่่ พระราชบญัญัติคุ�มครองข�อม้ลสว่น
บุคคล

   แผู้นปฏิิบติัการด�านปัญญาประดิษฐข์องมาเลเซีย่ (2019) 

   แผู้นงานปัญญาประดิษฐแ์หง่ชาติ  
(รา่งในเดือนธนัวาคม 2020–มน่าคม 2021) 

   กรอบการท์ำางานด�านปัญญาประดิษฐแ์หง่ชาติของมาเลเซีย่  
(ยงัไมอ่อก)

สิงิคิโปร์ พระราชบญัญัติคุ�มครองข�อม้ลสว่น
บุคคล

   ยุท์ธศาสตรแ์หง่ชาติด�านปัญญาประดิษฐ ์(ออกในปี 2019) 

   กรอบการกำากับดแ้ลปัญญาประดิษฐต์�นแบบ (ออกในปี 2019)

ไทัย่ พระราชบญัญัติคุ�มครองข�อม้ลสว่น
บุคคลของไท์ย

   แนวท์างจัรยิธรรมปัญญาประดิษฐ ์(รา่งเมื�อปี 2019) 

   แผู้นแมบ่ท์ปัญญาประดิษฐแ์หง่ชาติ (2021–2027) 

   ยุท์ธศาสตรแ์หง่ชาติด�านปัญญาประดิษฐ ์ 
(ออกฉบบัรา่งในปี 2022)

เวย่่ดน�ม่ รา่งกฤษฎ่กาวา่ด�วยการคุ�มครอง
ข�อม้ลสว่นบุคคล 

   ยุท์ธศาสตรแ์หง่ชาติวา่ด�วยการวจิัยั การพฒันา และการใช�
ปัญญาประดิษฐท่์์�ครอบคลมุไปถ่ิงปี 2030 (2021)
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การตอบสินองต่อการกดิดิันทางการ
ค้า: ภัยคุกคามูที�เพิ�มูมูากข้่�นข้อง
ระบบการค้าโลก

กระตุ้นควัามูมุู่งมูั�น 
ดิ้านสิภาพภูมูิอากาศข้องอินเดิีย

สิงครามูที�หลีกเลี�ยงไดิ้:  
ทศวัรรษแหง่การอยู่อย่างอันตราย: 
สิำารวัจควัามูสิัมูพันธอั์นตื�นเข้ิน
ระหวัา่งสิหรฐั์อเมูรกิากับจีน

ทัศนคติข้องผูู้้มูีสิิทธเิลือกตั�งชีาวั
อเมูรกัินที�มูีต่อ 
ควัามูรว่ัมูมูือดิ้านสิภาพภูมูิอากาศ
ข้องสิหรฐั์อเมูรกิากับจีน

สิารจาก ASPI สิำาหรบัการบรหิาร 
งานข้องไบเดิน

ธรรมูชีาติและการทะนุบำารุง: การ
บรหิารงานข้องไบเดิน 
จะพัฒนาควัามูสิัมูพันธ ์
กับอินเดิียไดิ้อย่างไร

ภูมูิรฐั์ศาสิตรใ์หมู่ข้องควัามูเป็ันผูู้้นำา
ดิ้านสิภาพภูมูิอากาศข้องจีน

เปั้าหมูายดิ้านสิภาพภูมูิอากาศข้อง
สิหรฐั์อเมูรกิากับจีน: สิถานการณ์ในปีั 
2030 และชีว่ังกลางศตวัรรษ

ระหวัา่งสิงครามูกับสิันติภาพ:  
แผู้นงานสิำาหรบันโยบายข้อง 
สิหรฐั์อเมูรกิาที�มูีต่ออิหรา่น

ใหเ้อเชียีแปัซึ่ฟิกิมูารว่ัมูค้าอีกครั�ง: 
แผู้นงาน TPP สิำาหรบัการบรหิาร 
ข้องสิหรฐั์อเมูรกิาสิมูัยหน้า

ติดิอาวุัธใหกั้บโครงการเชีื�อมูโยง
ตลาดิการค้า 
(Belt and Road Initiative)

การตอบสินองต่อการเปัลี�ยนแปัลง
ข้องสิภาพภูมูิอากาศข้องจีน: การ
ศ่กษาควัามูแตกต่างและนโยบายใน
จุดิที�ต้องตัดิสิินใจ

การควับคุมูนโยบายการค้า 
ที�ข้ับเคลื�อนโดิยรฐั์

การทูตดิ้านสิภาพภูมูิอากาศภายใต้ 
การบรหิารข้องรฐั์บาลใหมู่ข้อง
สิหรฐั์อเมูรกิา

สิงครามูที�หลีกเลี�ยงไดิ้: กรณีการ
แข้่งข้ันเชีงิกลยุทธที์�มูีการจัดิการ

นำารอ่งโครงการเชีื�อมูโยงตลาดิการ
ค้า(Belt and Road Initiative)

การค้าท่ามูกลางปััญหา: ภูมูิภาค
เอเชียีแปัซึ่ฟิกิ 
จะก้าวัข้่�นมูาเป็ันผูู้้นำา 
ในการปัฏิิรูปัไดิ้อย่างไร

เหตุการณ์ในอนาคต: เราจะเผู้ชีญิกับ
อะไรจากเกาหลีเหนือที�มู ี
นิวัเคลียรไ์ดิ้บ้าง

ควัามูไดิ้เปัรยีบในเชีงิปัรมิูาณ: 
แนวัทางควัามูรว่ัมูมูือ 
ในการจัดิการกับข้้อกังวัล 
เกี�ยวักับรูปัแบบเศรษฐ์กิจ 
ที�นำาโดิยรฐั์บาลจีน

พัฒนาควัามูรว่ัมูมูือทางเศรษฐ์กิจ
ระหวัา่งสิหรฐั์อเมูรกิาและเกาหลี

ปัรบัควัามูคาดิหวังัใหเ้ข้้ากับควัามูเป็ัน
จรงิในเมูียนมูารที์�กำาลังเปัลี�ยนผู้่าน

การดิำาเนินงานข้องภาคธุรกิจ 
เพื�อข้ับเคลื�อนควัามูรว่ัมูมูือดิ้านตลาดิ
คารบ์อนในเอเชียีตะวันัออกเฉีียง
เหนือ

เปัลี�ยนทิศทางการค้า: ลัทธทิวัภิาคี
ข้องสิหรฐั์อเมูรกิา และบูรณาการทาง
เศรษฐ์กิจข้องเอเชียีแปัซึ่ฟิกิ

เอเชียีตะวันัออกเฉีียงเหนือและควัามู
รว่ัมูมูือดิ้านตลาดิคารบ์อนรุน่ต่อไปั

รกัษาสิันติภาพอย่างยาวันานในเอเชียี

โอกาสิข้องอินเดิียภายใต้ 
การบรหิารงานข้องทรมัูปั์

การจัดิหลักสิูตรบูรณาการดิ้าน 
การค้าและเศรษฐ์กิจ 
ในเอเชียีแปัซึ่ฟิกิ

คำาแนะนำาสิำาหรบัปัระธานาธบิดิี คนที� 
45 ข้องสิหรฐั์อเมูรกิา: ควัามูคิดิเหน็
จากทั�วัแปัซึ่ฟิกิ

แผู้นงานตลาดิคารบ์อนในเอเชียีตะวันั
ออกเฉีียงเหนือ

อนาคตข้องอินเดิียในเอเชียี:  
โอกาสิข้อง APEC

หลีกเลี�ยงการกระทำาที�เปัล่าปัระโยชีน์: 
การปัฏิิรูปัเศรษฐ์กิจข้องจีนและผู้ล 
กระทบระดิับโลก

รายงานอ่กฉบับของ ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE (สถิาบันนโยบายสังคมเอเช่ย)
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