ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๐๘ ประจำ�วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมกับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ในพิธี
เปิดโครงการ Super AI Engineer Saeson ๒ พิธีลงนามสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AI Thailand Consortium) และพิธี
มอบเหรียญรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นโครงการ Super AI Engineer Season ๑ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า
สำ�นักงานปลัด อว.
ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยว่า ในทุกปี ประเทศไทยมีนโยบายเศรษฐกิจ และแผนกลยุทธ์ของชาติทเ่ี น้นการสร้างความเข้มแข็งจากของบุคลากร และ
องค์กรภายใน มีการเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล และเชื่อมระหว่างเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำ�งาน ซึ่งความเข้มแข็งภายในนี้ จะต้องสร้างขึ้นจากการยกระดับนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
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ซึ่งถือเป็นศาสตร์ทางดิจิทัลที่สำ�คัญ ที่หลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำ�คัญและนำ�มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่วันนี้ได้เกิดการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนในการจัดตั้งสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือ
AI Thailand Consortium ที่ประกอบไปด้วย ๕ องค์กร ได้แก่ สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ในฐานะ
องค์กรภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะองค์กรภาคการวิจัย สมาคมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT) ในฐานะองค์กรภาคการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(AIEAT) ในฐานะองค์กรภาคเอกชน และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อสร้าง
และบริหารจัดการทรัพยากรด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการจัดทำ�แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์กลางของประเทศไทย
(AI Thailand Platform) การสร้างทรัพยากรให้กับประเทศเพื่อใช้งานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การกระตุ้นให้เกิด
การสร้างอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยในอนาคต
รมว.อว. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์ฯ ได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ โครงการปัญญาประดิษฐ์สำ�หรับทุกคน
หรือ AI for All ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นให้มีความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือโครงการสุดยอด
วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากหลากหลายวงการ หลากหลายวัย โดยในปีนี้
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำ�นวนถึง ๕,๔๐๐ คน มากกว่าปีที่แล้วถึง ๒.๕ เท่า ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม และ
เป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับการพัฒนาผู้มีความสามารถ และนำ�ไปสู่การสร้างชุมชนนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง
“สิ่งที่สมาพันธ์ฯ ได้ก่อร่างสร้างขึ้นจะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหันมาสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทยต้องฝากความหวังไว้ที่สมาพันธ์ฯ อย่างมากในการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรไทยในทุกระดับชั้นเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ศึกษาต่อยอดสู่สายการผลิต ตนเชื่อในศักยภาพของคนไทย
ว่าสามารถทำ�ได้ทุกอย่าง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่นๆ จะเห็นได้ว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและเก่ง
ในหลายๆ ด้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังว่าสมาพันธ์ฯ จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สู่สังคมในวงกว้าง เกิดการพัฒนาจนคนไทย
สามารถต่อยอดสายการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ โดยรัฐบาลนี้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะทำ�ให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี ๒๕๘๐ หรือในอีก ๑๖ ปีข้างหน้า และในส่วนของ อว. จะขอเป็นแนวร่วมและ
กลไกหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ตนมั่นใจว่าภายใน ๑๐ ปี อว. จะเป็นองค์กรสำ�คัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่จุดสูงสุดในระดับสากล และยกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติให้ได้” ดร.เอนก กล่าว

รมว.อว. ยก เศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานของคนไทย
“ดร. เอนก” ยก เศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐาน
ของคนไทย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สรัาง Platform ใหม่
ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มั่นใจ Model เศรษฐกิจ
พอเพียงของไทยยกระดับสู่สากลใน ๕ ปี
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดกิจกรรม
เสวนา “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สูโ่ มเดลการพัฒนาระดับ
สากล” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด
กระทรวง รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง
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เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวด้วย จัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าวชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว (ถนนโยธี)
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวในการเสวนาว่า การจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนาม “ธัชชา” เป้าหมายคืออยากให้เกิดสมดุลทางวิชาการทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และศิลปะวิทยาการทั้งปวง สร้างสรรค์องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ และหนึ่งในสถาบันที่ตนอยากให้มีตั้งแต่แรกเริ่มและได้จัดตั้ง
อย่างจริงจังไปแล้วนั่นคือ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่
ไปกับการพัฒนาดัานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และก้าวสู่การเป็น Model ด้านนี้ในระดับสากลให้ได้ภายใน ๕ ปี
“ตนอยากให้สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงหรือนักวิชาการรุ่นใหม่ ร่วมกันสร้างแนวทางหรือวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของไทยผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะคนไทยอยู่คู่กับอารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆ ที่เรามีมาอย่างช้านาน งานศิลปะภาย
ในชุมชนเรามีมากมาย ทั้งการใช้ชีวิต การอาหาร หรือการก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราได้เปรียบชาวต่างชาติ เราทุกคน
ต้องร่วมมือกันยกระดับสิ่งเหล่านี้บนพื้นฐานของคำ�ว่า เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์วิธีการต่อยอดสู่การนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลและเสถียรภาพอย่างยั่งยืน เกิดเป็น Model ของประเทศไทยที่มีความเทียบเท่าประชาคมโลกให้ได้”
ดร.เอนก กล่าวในตอนท้าย
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