รัฐบาลไต้ หวันประกาศทุ่มงบ 3 หมื่น 6 พันล้านลุยพัฒนา AI
ในวันที่ 18 มกราคมที่ ผ่านมา ที่ประชุ มคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนลี ของรัฐบาล
ไต้หวัน (Board of Science and Technology, BOST) ได้ประกาศจะอัดฉี ดงบประมาณจานวน 36,000 ล้าน
เหรี ยญไต้หวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของไต้หวันในตลาดสมองกลอัจฉริ ยะ (AI) ภายในเวลา 4 ปี นอกจากนี้
จะมีการแก้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องเพื่อช่ วยให้การค้นค้วาวิจยั เป็ นไปอย่างสะดวกราบรื่ นมากขึ้น เช่น การผ่อน
ปรนกฎระเบียบทางการเงินสาหรับ Financial Regulatory Sandbox หรื อการผลักดันเทคโนโลยีไร้ คนขับใน
ยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้ยานยนต์ไร้คนขับสามารถวิง่ บนท้องถนนได้ เป็ นต้น
โดยในรายงานของ BOST ได้ระบุถึงแผนการผลักดันโครงการสมองกลอัจฉริ ยะ ในช่วงระหว่างปี
2018 – 2021 รวม 4 ปี ซึ่ งนายไช่จ้ือหง เลขาธิ การ BOST ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า ในปี นี้ (2018) รัฐบาลจะอัดฉี ด
งบประมาณขั้นต้นก่อน เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 9,000 ล้านเหรี ยญไต้หวัน และในช่วง 3 ปี หลังจากนี้ ก็จะมี
งบประมาณให้ทุกปี ปี ละประมาณ 9,000 – 10,000 ล้านเหรี ยญไต้หวัน โดยนายไช่จ้ือหงยังได้เสริ มอีกว่า การ
แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสาคัญกับการพัฒนา AI มากกว่าด้านงบประมาณเสี ยอีก ดังเช่นที่รัฐบาล
เพิ่งจะประกาศผ่อนปรนกฎระเบี ยบทางการเงิน เพื่ อให้เอื้ อต่อการที่ ส ถาบันการเงินในไต้หวันจะทาการ
ทดสอบและพัฒ นานวัตกรรมที่ น าเทคโนโลยีใ หม่ ม าสนับ สนุ น การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Regulatory
Sandbox) ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้มี ก ารนา AI ที่ เกี่ ยวข้องกับ การเงิ นมาใช้ส นามทดสอบการใช้งาน โดยใน
อนาคต รัฐบาลยังมีแผนจะผลักดัน เทคโนโลยีไร้ ผบู ้ งั คับต่างๆ เพื่อให้สินค้าที่เกี่ ยวข้องสามารถเข้าสู่ ตลาด
ของไต้หวันได้โดยง่าย อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ยงั ข้อถกเถียงในการใช้งาน AI อีกหลายด้าน ทั้งในส่ วนของสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลของ AI ว่าจะมีหรื อไม่, การสร้างสรรค์งานของ AI จะสามารถจดลิ ขสิ ทธิ์ /สิ ทธิ บตั รได้หรื อไม่,
กฎหมายที่เกี่ ยวกับขอบเขตอานาจการใช้งานของ AI ที่ถูกใช้โดยภาครัฐ , การปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภคที่รับบริ การจาก AI รวมไปจนถึงขอบเขตที่จะอนุญาตให้มีการนา AI มาใช้งาน เป็ นต้น
ทั้งนี้ ดร. ไล่ชิงเต๋ อ นายกรัฐมนตรี ของไต้หวันก็ช้ ี วา่ เป้ าหมายการส่ งเสริ มโครงการพัฒนา AI ของ
รัฐบาลไต้หวันนั้น เพื่อจะเสริ มสร้างศักยภาพให้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ของไต้หวัน และเป็ นส่ วนเสริ มของ
แผนพัฒนาประเทศ 5+2 คื อ 5+2 อุ ตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ เครื่ องจัก รอัจฉริ ยะ ซิ ลิค อนวัลเลย์แห่ งเอเชี ย
เทคโนโลยี พ ลัง งานสะอาด เทคโนโลยี ก ารแพทย์แ ละชี ว ภาพ และเทคโนโลยี ป้ อ งกัน ประเทศ โดย
อุตสาหกรรม +2 ได้แก่การเกษตรสมัยใหม่และระบบเศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular economy) โดยการจะ
ประยุกต์เทคโนโลยี AI ให้เข้ากับความต้องการอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ ได้อย่างไร ถือเป็ นกุญแจสาคัญที่ท้ งั
ภาครัฐและภาคเอกชนของไต้หวันต้องช่วยกันตีโจทย์ให้แตกให้ได้
แหล่งข่าว: Economic Daily News (January 19, 2018)
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ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
การที่ค่าแรงเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถอาศัยข้อได้เปรี ยบจากต้นทุนค่าแรงได้
อีกต่อไป การพัฒนาองค์กรไปสู่ การใช้ระบบอัจฉริ ยะต่างๆ จึงถื อเป็ นแนวโน้มที่ไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้ และ
อาจมาเร็ วกว่าที่เราคิดเสี ยด้วยซ้ า และยังอาจนามาซึ่ งการล้างไพ่ครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์
จะเปลี่ยนโฉมไปสู่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าแบบไร้คนขับ ซึ่ งชิ้นส่ วนต่างๆ จะเปลี่ยนไปจากเดิมเกือบทั้งหมด
ดังนั้นผูป้ ระกอบการไทยจึงควรเร่ งปรับตัวให้รับกับความเปลี่ยนแปลงแต่เนิ่ นๆ มิฉะนั้นอาจต้องล้มหายไป
จากตลาดก็เป็ นได้

