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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THAILAND:
CASE STUDY IN FINANCIAL SERVICES
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในไทย กรณีตัวอย่างในภาคการเงิน
พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และ ณัฐพล เลิศเมธาพัฒน์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้เขียนขอขอบคุณคำแนะนำ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จำก คุณวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน
คุณจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยนโยบำยโครงสร้ำงเศรษฐกิจ คุณธำริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสถำบันกำรเงิน คุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์สถำบันกำรเงิน และ คณะ คุณวิจิตรเลขำ มำรมย์
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิน และ คุณทรงชัย เงินหมื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิน คุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร
ผู้บริหำรส่วน ฝ่ำยตลำดกำรเงิน คุณปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล และ คุณกิ่งกำญจน์ เกษศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ฝ่ำยนโยบำยโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ไม่ได้กล่ำวนำมไว้ในที่นี้ และผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรนำเสนอ ณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นที่ปรำกฏในบทควำมนี้เป็นควำมเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับควำมเห็นของธนำคำรแห่งประเทศไทย
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PART 1: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THAILAND
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศไทย
ปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากในโลกปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่หลายๆ คนเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและ
ระบบเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้แต่ละประเทศเร่งแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยเองก็จาเป็นต้องเร่งยกระดับการ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และสร้างระบบแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูดสุดจากโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บทนา: ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร
ปัญญาประดิษฐ์ มักคุ้นหูในคาทับศัพท์ว่า AI ที่ย่อมาจาก Artificial Intelligence มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน
ออกไปตำมวงกำรที่พูดถึ ง 1 บำงครั้งอำจหมำยถึงสิ่งที่จับต้ องได้ เช่น หุ่นยนต์ในภำคอุตสำหกรรม (Industrial
Robotics) หรือ แขนกลต่ำง ๆ แต่ในหลำย ๆ ครั้งก็หมำยถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ระบบปฏิบัติกำร หรือ ซอฟท์แวร์ที่
มีควำมฉลำดแบบมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็น ควำมสำมำรถในกำรสังเกตรูปแบบ กำรคำดกำรณ์ หรือกำรตอบสนองภำยใต้
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป2

1.1

หุ่นยนต์เรียนรู้ได้อย่างไร
ความชาญฉลาดของหุ่นยนต์หรือซอฟท์แวร์ไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปในศตวรรษนี้ หุ่นยนต์จะ
มีควำมฉลำดได้ก็ต้องมีกำรเรียนรู้ เช่นเดียวกับมนุษย์ Machine Learning3 เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของหุ่นยนต์หรือซอฟท์แวร์ โดยประยุกต์วิธีทำงสถิติเพื่อเน้นกำรคำดกำรณ์ที่แม่นยำจำก
กำรเรียนรู้ผ่ำนข้อมูลที่ใส่เข้ำไป โดยระดับของควำมฉลำดก็จะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะงำนที่ทำ

ตาราง 1 ตัวอย่างของ AI ในชีวิตประจาวัน จาแนกตามระดับความฉลาด

ระดับความฉลาด
1. Rule Based Systems

2. Context Awareness

3. Domain Specific
Expertise

รายละเอียด
เป็นระบบที่กำหนดขั้นตอนในกำรทำงำนไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ดังนั้น AI ประเภทนี้
จะทางานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนด
ไว้ (if statement) โดยทั่วไป ซึ่งไม่ซับซ้อน
และนิยมนำมำใช้ในงำนที่ต้องทำซ้ำ ๆ
เป็นระบบที่ถูกพัฒนำให้ ทางานได้ซับซ้อน
มากขึ้น ใช้เทคโนโลยี Machine Learning
เข้ ำ มำช่ ว ยเขี ย น if statement จ ำนวน
มหำศำลจำกข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ โดยมี
จุดประสงค์ให้ทำงำนได้เหมือนมนุษย์มำก
ขึ้น
เป็ น ระบบที่ พั ฒ นำให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะอย่ า งในระดั บ สู ง สุ ด โดยสำมำรถ
จั ด กำรข้ อ มู ล ปริ ม ำณมหำศำลได้ ใ นเวลำ
เ ดี ย วกั น แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ป รั บป รุ งกำร
ตอบสนองของตั วเองให้ดีขึ้ น เรื่ อย ๆ โดย
อัตโนมัติจำกข้อมูลใหม่ ๆ ทีเ่ พิ่มเข้ำมำ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THAILAND: Case Study in Financial Services

ตัวอย่าง
เครื่ อ งท ำกำแฟ ที่ ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถเลื อ ก
ขนำดแก้ ว และประเภทกำแฟได้ โดย
เครื่องจะใส่ปริมำณน้ำและส่วนผสมตำม
สูตรที่ถูกกำหนดไว้
Chat bot ที่เรียนรู้จำกข้อมูลประวัติกำร
สนทนำโต้ ต อบของมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ที่ จ ะ
ตอบสนองให้ได้ใกล้เคียงมนุษย์มำกที่สุด
แต่ AI ประเภทนี้ก็ยังต้องกำรกำรอัพเดต
ข้อมูลใหม่ ๆ จำกผู้เขียนโปรแกรมอยู่
Google Maps ที่ เ รี ย นรู้ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
เช่ น สถำนที่ ท ำงำนและเวลำในกำร
เดิ น ทำงออกจำกบ้ ำนของผู้ใ ช้ จำกกำร
ตรวจจับ Geolocation เพื่อแนะนำเวลำ
ออกจำกบ้ ำ นและวิ ธี ก ำรเดิ น ทำงที่
เหมำะสม

4

4. Artificial General
Intelligence

1.2

มีควำมสำมำรถในหลำยด้ำนและในทุกด้าน ยังไม่เกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ เทคโนโลยี
สามารถทาได้ดีกว่ามนุษย์
AI ที่ ล้ ำหน้ ำ ที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น ยั ง อยู่ ใ น
ระดับ Domain Specific Expertise

ทาไม AI ถึงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเวลานี้
AI ไม่ใช่สิ่งที่พึ่งเกิดขึ้น แนวคิดที่จะสร้ำงเครื่องจักรให้มีควำมฉลำดเหมือนมนุษย์มีตั้งแต่ปี 1957
ด้วยข้อจำกัดต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำ เช่น ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล ทำให้กำรพัฒนำ AI
จำเป็นต้องหยุดไป จนกระทั่งช่วงปี 1990 AI กลับมำเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจำกควำมพร้อมที่
มำกขึ้นของปัจจัยทั้ง 3 ด้ำน
1. ระบบประมวลผล (Hardware) ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นและเร็วขึ้น รวมถึงบริกำร Cloud
Services ที่ ช่ว ยให้ ผู้ ป ระกอบกำรสำมำรถประมวลผลข้ อ มูล ได้โดยไม่ ต้อ งลงทุ น ระบบ
ประมวลผลเองเป็นเงินจำนวนมำกเหมือนในอดีต
2. ข้อมูล (Data) มีจานวนเพิ่มขึ้นทวีคูณจากจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นและกระแส
ดิจิทัล นอกจำกนี้รำคำของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีร ำคำถูกลง ทำให้เกิดกำรพัฒนำของ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
3. วิธีการเขียนโปรแกรม (Algorithms) ที่พัฒนาขึ้นและซับ ซ้อนมากขึ้น รวมถึงมีกำร
พัฒนำแพลตฟอร์ม (Platform) ต่ำง ๆ ที่ช่วยให้นักพัฒนำโปรแกรมประยุกต์สำมำรถต่อ
ยอดจำกโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนำโดยนักพัฒนำคนอื่น ๆ ได้

1.3

AI กาลังจะเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจโลก
นอกจำก AI จะเป็ น ที่ สนใจของเหล่ำ โปรแกรมเมอร์ ทั่ว โลกแล้ว AI ก็ ยั งเป็ น ที่ ส นใจของนัก
เศรษฐศำสตร์ เนื่ อ งจำกควำมสำมำรถของ AI ในกำรเปลี่ ย นรู ป แบบกำรผลิ ต ของโลก
เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่ง เครื่องจักรไอน้ำ ไฟฟ้ำ และอินเทอร์เน็ต ได้เคยพัฒนำรูปแบบกำรผลิต
จำกกำรรวมกลุ่มของผู้มีฝีมือขนำดเล็ก ให้เป็นกำรผลิตขนำดใหญ่ในรูปแบบโรงงำน ไปจนถึงกำร
พั ฒ นำที่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ นมำกขึ้ น ด้ ว ยกำรจั ด ระบบกำรจั ด กำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น กำรที่
เครื่ อ งจั ก รสำมำรถติ ด ต่ อ สื่ อ สำรกั น ได้ ผ่ ำ นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Smart Factory) ดั งเช่ น ใน
ปัจจุบัน
นวัตกรรมต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวไปก่อนหน้ำ รวมทั้ง AI ล้วนเป็น General Purpose Technology
(GPT) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี พื้ น ฐำนที่ ส ำมำรถแทรกซึ ม เข้ ำ ไปในทุ ก กิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีดังกล่ำวมีลักษณะที่สำคัญ 2 ประกำร คือ (1) สำมำรถยกประสิทธิภำพกำรผลิตแบบ
ก้ำวกระโดด (Exponential) และ (2) GPT รุ่นหลังจะโตเร็วกว่ำ GPT รุ่นก่อนหน้ำเสมอ เพรำะ
ถู ก พั ฒ นำบนพื้ น ฐำนของ GPT เก่ ำ ดั ง นั้ น ผู้ เ ชี่ ย วชำญต่ ำ งเชื่ อ กั น ว่ ำ AI จะเข้ ำ มำปั่ น ป่ ว น
เศรษฐกิจเร็วกว่ำเดิมถึง 10 เท่ำ4 เนื่องจำกพัฒนำบนพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
แม้ปัจจุบัน AI จะยังไม่ได้เพิ่มประสิทธิภำพเศรษฐกิจอย่ำงก้ำวกระโดด เนื่องจำกควำมสำมำรถ
ของ AI ยังจำกัดอยู่เพียงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น กำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรยกระดับ
ประสบกำรณ์ของลูกค้ำ กำรนำ AI เข้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงแพร่หลำยจำเป็นต้องใช้เวลำ
เช่นเดียวกับยุคแรกของคอมพิวเตอร์ที่ภำคธุรกิจต้องมีกำรจัดรูปแบบกำรทำงำนและวำงระบบ
ใหม่ ซึ่งจำกกำรศึกษำของต่ำงประเทศพบว่ำหำกมีกำรใช้ AI อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ภำยในปี
2035 จะสำมำรถยกระดับกำรเติบโตของเศรษฐกิจในบำงประเทศ เช่น เยอรมนี ได้เกือบสอง
เท่ำ5 จำกกำรแก้ปัญหำผลิตภำพต่ำที่โลกเผชิญหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (Stagnant Productivity)
และกำรขำดแคลนแรงงำนจำกสังคมผู้สูงอำยุ
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ประเทศไทย กับการแข่งขันการเป็นผู้นาด้าน AI ของทั่วโลก
เมื่อ AI คือคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ที่สำมำรถเข้ำมำเป็นตัวเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจได้ในทุก อุตสำหกรรม ทำให้
ประเทศต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจและเร่งออกนโยบำยสนับสนุนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ AI อย่ำงเข้มข้นเพื่อให้ก้ำวทัน
เทคโนโลยีที่กำลังจะเป็นมำตรฐำนใหม่ แต่กำรพัฒนำ AI ให้ประสบควำมสำเร็จและสำมำรถต่อยอดไปในทำงอื่น ๆ
ได้ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญสองประกำร ดังนี้
1. ระบบนิเวศของแต่ละประเทศในการสนับสนุนนวัตกรรม และ เทคโนโลยี (Overall Environment) ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญในกำรบ่มเพำะกำรเติบโตของสิ่งประดิษฐ์ และควำมคิดใหม่ ๆ เช่น กฎหมำยกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ควำมสำมำรถในกำรดึงดูดผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคุณภำพของ
สถำบันวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ในประเทศ เป็นต้น
2. การเตรียมพร้อมรับมือของผู้ประกอบการ (Business Embracement)6 ซึ่งเป็นปัจจัยในกำรรับ AI มำใช้
จริงในภำคธุรกิจ เช่น ประโยชน์ทำงธุรกิจที่จะได้รับหำกนำ AI มำใช้ ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงภำคธุรกิจ
และภำคกำรศึกษำ และควำมตื่นตัวของภำคธุรกิจในกำรลงทุนด้ำน AI เป็นต้น
หากเทียบความพร้อมในการรับ AI ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 10 ประเทศ ผ่ำนปัจจัยหลักสอง
ประกำรดังที่กล่ำวข้ำงต้น จะสำมำรถแบ่งกลุ่มประเทศทั้ง 10 ออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ
รูป 1 ความพร้อมในการเปิดรับและปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนา AI

1. ผู้บุกเบิกการพัฒนา AI (Frontier) คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
2. ผู้นาด้าน AI (Leaders) ประกอบด้วย ญี่ปุ่น จีน
แคนำดำ เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งมีโครงสร้ำงทำง
สถำบันที่ส่งเสริมนวัตกรรม เช่น กฎหมำยควำม
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เข้มแข็ง ระดับควำม
เปิดกว้ำงในกำรรับเทคโนโลยีจำกนำนำชำติ และ
สถำบันวิจัยที่มีคุณภำพ

ที่มา: WEF’S EXECUTIVE OPINION SURVEY, MCKINSEY; OECD และคานวณโดยผู้เขียน

3 . ผู้ ต า ม ด้ า น AI (Followers) ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย
อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย และเวียดนำม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศที่ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ค้ น พั ฒ นำ AI และยั ง ขำด
ปั จ จั ย พื้ น ฐำนที่ ส ำคั ญ ของกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี
สะท้ อ นจำกระดั บ ของกำรคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใน
ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภำพเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ม ำกนั ก จำกกำรน ำ
ระบบ Automation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีก่อนหน้ำ AI
มำใช้ ส่งผลให้ธุรกิจยังมีข้อจำกัดหรือควำมลังเลใน
กำรรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่ำง AI

ประเทศไทยมีอุปสรรคในการรับเทคโนโลยี AI ที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว โดยพบว่า การนาเทคโนโลยี AI มาใช้
ยังคงกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่อุตสาหกรรม แม้ลักษณะดังกล่ำวดังกล่ำวจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย7 แต่
ประเทศไทยมีควำมกระจุกตั วที่มำกกว่ำประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ 8 ซึ่งจำกข้อมูลของ McKinsey ชี้ว่ำ ธุรกิจที่มี
กำรนำ AI มำใช้มำกที่สุดในอำเซียน คือ ภำคโทรคมนำคม ภำคกำรเงิน ธุรกิจกำรขนส่ง และกลุ่มสุขภำพและ
โรงพยำบำล ขณะที่ประเทศไทยพบว่ำ กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ยังจำกัดอยู่ในภำคโทรคมนำคมและโรงพยำบำลเป็น
หลัก สอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรในไทยกว่ำ 1,800 รำย เกี่ยวกับกำรตัดสินใจลงทุนใน
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ระบบ Automation และซอฟท์แวร์ ซึ่งพบว่ำ อุตสาหกรรมในไทยกลุ่มแรก ๆ ที่จะเห็นการลงทุนลักษณะนี้ คือ
กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาลและภาคการผลิต

3.

รูป 2 การรับ AI ในแต่ละประเทศ และอุตสาหกรรม

รูป 3 การลงทุนด้านออโตเมชั่น และ ซอฟท์แวร์ในไทย

ที่มา: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE AI AND USE SURVEY 2017

ที่มา: สารวจผู้ประกอบการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อุปสรรคกับการพัฒนา AI ของไทย
ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำนวัตกรรม เพื่อก้ำวให้ทันประเทศต่ำง ๆ
ให้ได้รับประโยชน์จำกเทคโนโลยีใหม่มำกที่สดุ โดย 3 อุปสรรคหลักในกำรพัฒนำ AI จำกแบบสอบถำมของผู้บริหำร
ทัว่ โลก คือ (1) ด้านข้อมูล (2) ด้านแรงงาน และ (3) ด้านวัฒนธรรมองค์กรและการให้ความสาคัญของผู้บริหาร
หำกนำสำมกลุ่มประเทศจำกหัวข้อก่อนหน้ำมำเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละด้ำนจะพบว่ำประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
กับประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุม่ ผูต้ ำมด้วยกันเรื่องข้อมูลเนื่องจำกประชำกรไทยมีอัตรำกำรเข้ำถึงสมำร์ทโฟนที่ค่อนข้ำง
สูง จึงเกิดร่องรอยทำงดิจิทลั (Digital Footprint) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อกำรพัฒนำ AI แต่ยังต้องเร่งพัฒนำ
ในด้ำนแรงงำนและวัฒนธรรม
รูป 4 ระยะห่างจากประเทศผู้นาด้านปัญญาประดิษฐ์ ในแต่ละด้าน

ที่มา: คานวณโดยผู้เขียน
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2.1

ข้อมูล การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง AI หากขาดข้อมูลไป AI ก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้
โดยเฉพำะบริบทของประเทศไทยที่เป็นผู้รับเทคโนโลยี ซึ่งมักมีกำรซื้อระบบหรือโปรแกรมมำ
จำกต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรคิดค้น AI เอง กำรสอน AI ให้เข้ำใจบริบทของประเทศไทยด้วย
ข้ อ มู ล ของประเทศจึ งเป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ต่ อ กำรน ำ AI มำใช้ จ ริ ง ได้ ถึ งแม้ ป ระเทศไทยจะมีข้อ
ได้เปรียบจำกกำรที่ คนไทยคุ้ น เคยกั บการใช้ อินเทอร์ เน็ ต สะท้อนจำกจำนวนผู้ใช้ Social
Media ในไทยมีมำกถึง 3 ใน 4 ของประชำกรทั้งหมด 9 เทียบกับค่ำเฉลี่ยโลกที่รำว 1 ใน 2
กิจกรรมต่ำง ๆ บนโลกออนไลน์นี้เองที่ทำให้เกิดร่องรอยทำงดิจิทัลจำนวนมหำศำล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำรต่ำง ๆ ในกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมสนใจส่วนบุคคลและพัฒนำกำร
ให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ บริกำรได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็
อาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา AI เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง 69
ล้านคน ซึ่งต้องแข่งขันกับประเทศ เวียดนำม หรืออินโดนีเซียที่มีประชำกรถึง 96 และ 264 ล้ำน
คน10 ประเทศที่มีประชำกรจำนวนมำกจึงได้เปรียบในกำรแข่งขันด้ำนกำรพัฒนำ AI
ประเทศไทยจึงต้องเร่งให้ความสาคัญกับด้านข้อมูล ทั้งเน้นการร่วมมือกันในการนาข้อมูลที่มี
อยู่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเชื่อมต่อกันให้มีขนาดใหญ่เพียงพอ รวมถึงเน้นการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้นาข้อมูลมาใช้ได้จริง โดยต้องเน้น ความสามารถของธุรกิจในการ
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคดิจิทัล ยิ่งธุรกิจมีระบบการจัดการที่ดี ยิ่งทาให้การเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นระบบและใช้งานง่าย และยิ่งมีโอกาสที่จะนา AI มาช่วยบริหารจัดการได้ประสบ
ความสาเร็จ ขณะที่ธุรกิจจำนวนมำกยังบันทึกข้อมูลลูกค้ำด้วยกระดำษและปำกกำและบริหำร
จัดกำรส่วนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรในลักษณะ silo จำเป็นต้องใช้เวลำและต้นทุน ในกำรแปลง
ข้อมูลมหำศำลให้เป็นดิจิทัลและเชื่อมโยงถังข้อมูล ก่อนที่จะสำมำรถนำเทคโนโลยีมำใช้วิเครำะห์
ประมวลผลให้เกิดประโยชน์ได้ โดยกลุ่มธุรกิจในไทยที่มีความพร้อมสูงในการเปลี่ยนตัวเองไป
เป็นดิจิทัล คือ กลุ่มโรงพยาบาล และโทรคมนาคม ซึ่งทั้งสองอุตสำหกรรมนี้ล้วนมีแนวโน้มใน
กำรนำ AI มำใช้เป็นอุตสำหกรรมแรก ๆ ขณะที่ธุรกิจที่มีควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในไทยต่ำที่สุดคือ
ธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร
แต่ ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ด้ า นข้ อ มู ล คื อ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งเจ้ า ของข้ อ มู ล หรื อ
ผู้รับบริการ กับผู้ที่นาข้อมูลไปใช้ โดยกำรเปิดเผยข้อมูลจะทำให้เจ้ำของข้อมูลได้รับประโยชน์
จำกคุณภำพกำรบริกำรที่ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ตรงควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึ้น อย่ำงไรก็
ตำมต้องมีข้อตกลงระหว่ำงผู้เปิดเผยข้อมูล และ ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ว่ำได้นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้
ตรงตำมจุดประสงค์ กลำงเดือน พฤษภำคม 2018 กลุ่มประเทศในสหภำพยุโรปจึงได้ประกำศใช้
GDPR (General Data Protection Regulation) ซึ่งว่ำด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของภำคธุรกิจที่มีข้อมูลของประชำกรในสหภำพยุโรป ไม่ว่ำธุรกิจดังกล่ำวจะอยู่ในสหภำพ
ยุโรปหรือไม่ก็ตำม ให้ลูกค้ำสำมำรถทรำบได้ว่ำบริษัทจัดเก็บข้อมูลอะไรของตนเองไว้บ้ำง และ
นำไปใช้อย่ำงไร ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีกำรประกำศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในปี พ.ศ.
2562 นี้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำรดังกล่ำวเป็นทั้งโอกำส และควำมเสี่ยงต่อผู้ประกอบกำร
ไทย ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับตัวได้ ทำให้กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรพัฒนำ AI เป็น
ระบบมำกขึ้น แต่หำกผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถปรับตัวได้ โดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็กที่ไม่มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล หรือกำรกำรแปลงข้อมูลให้เป็นลักษณะไม่ระบุตั วตน (Data
Anonymization)
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แรงงาน

การใช้งาน

สินทรัพย์

อุตสาหกรรม

ความเป็น
ดิจิทัล

รูป 5 ความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล รายอุตสาหกรรม

โรงพยำบำลเอกชน
โทรคมนำคม
กิจกรรมวิชำชีพ11
กำรขำยส่ง
กิจกรรมกำรบริหำรและสนับสนุน
อสังหำริมทรัพย์
กำรค้ำปลีก
กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร
กำรก่อสร้ำง
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
บริกำรอื่นๆ
ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ AI ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเสมอไป บริษัทขนำดใหญ่ที่
มี ค วำมพร้ อ มในกำรน ำ AI มำใช้ จ ำเป็ น ต้ อ งตั้ ง ค ำถำมที่ ส ำคั ญ ว่ ำ AI จะเข้ ำ มำช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในธุรกิจได้ตรงไหนบ้ำง เช่น กำรช่วยวำงแผนกำรจัดกำรคลังสินค้ำ หรือกำรแยก
กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ตำมพฤติ ก รรมและควำมสนใจ ขณะที่ บ ริ ษั ท ขนาดกลางและเล็ ก อาจยั ง ไม่
จาเป็นต้องตามกระแสด้วยการกระโดดเข้าไปลงทุนใน AI โดยทันทีเนื่องจากการลงทุนใน AI
ยังเป็นเรื่องที่ใหม่และมีความไม่แน่นอนสูง แต่เน้นผลักดันให้ธุรกิจมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น
โดยมีกำรวำงแผนกำรเก็บข้อมูล เนื่องจำกกระบวนกำรดังกล่ำวต้องใช้เวลำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เพียงพอในกำรเรียนรู้ของ AI และเรียนรู้จำกกรณีศึกษำของบริษัทขนำดใหญ่ เพื่อเพิ่มควำม
พร้อมต่อกำรลงทุนใน AI ในอนำคต

3.2

แรงงานทักษะ
ข้อมูลจำกเว็บไซต์หำงำนชื่อดังอย่ำง LinkedIn ชี้ให้เห็นว่ำ ความต้องการของแรงงานด้าน AI
ทั่ ว โลกมี ก ารเติ บ โตมากกว่ า 2 เท่ า โดยเฉพำะในกลุ่ ม ประเทศที่ เ ป็ น ผู้ น ำด้ ำ น AI เช่ น
สหรัฐอเมริกำ หรือเยอรมนี แต่ด้วยข้อจำกัดด้ำนแรงงำนที่แต่ละปีมีผู้จบปริญญาเอกด้าน AI
ทั่วโลกราว 22,000 คน และกว่า 2 ใน 5 อยู่ในสหรัฐอเมริกา ทาให้ทุกประเทศต่างแข่งขัน
กันออกนโยบายดึงแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถให้เข้ามาทางานในประเทศตัวเอง จน
เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า War for Talents
แม้ว่ำประเทศไทยอำจไม่ต้องกำรแรงงำนหัวกะทิเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ตำมที่ประเทศกลุ่ม
ผู้นำด้ำน AI กำลังแย่งชิงกันอย่ำงที่กล่ำวไป แต่ธุรกิจในไทยกำลังเผชิญปัญหำหนักจำกกำรขำด
แคลนแรงงำนทักษะสูงที่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยเฉพำะแรงงำนที่มีคุณภำพและ
ประสบกำรณ์ด้ำน AI ทำให้ผู้ประกอบกำรไทยต้องบินไปหำแรงงำนไทยที่มีประสบกำรณ์ทำงำน
ในบริษัทไอทีและเทคโนโลยีชื่อดังจำกต่ำงประเทศทุกปี12

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THAILAND: Case Study in Financial Services

9

รูป 6 สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป
จบหลักสูตร STEM

จบหลักสูตรอื่นๆ

กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำมหำวิทยำลัยหรือเทียบเท่ำ

แคนำดำ 10.2%
สหรัฐอเมริกำ 6.0%
สิงคโปร์ 10.0%
เกำหลี 8.6%
ฝรั่งเศส 4.4%
ไทย 4.1%
มำเลเซีย 3.6%
เวียดนำม 1.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ที่มำ: UIS Stat, UNESCO และคำนวณโดยผู้เขียน

ใน 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจ้างแรงงานที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ปรับเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่แรงงำนไทยที่มีอำยุ 25
ปีขึ้นไปจบกำรศึกษำปริญญำตรีในกลุ่มวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)
เพียง 4 คน ต่อ 100 คน ห่ำงจำกประเทศเกำหลีใต้และสิงคโปร์ที่มีแรงงำนปริญญำตรีในกลุ่ม
STEM 9 คน และ 10 คน ต่อ 100 คน ตำมลำดับ
รูป 7 สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป จาแนกตาม
อุตสาหกรรม
2013

2018

17% 18%

5% 6%

4%

3% 3% 3%

3%

2%

2%

1%

ที่มำ: Labor Force Survey 2018

รัฐสำมำรถช่วยวำงแผนรับมือกับกำรขำดแคลนแรงงำนได้ เช่น กำรดึงดูดแรงงำนทักษะต่ำงชำติ
ในระยะสั้น13 พร้อมกับเร่งพัฒนำทักษะแรงงำนในประเทศ ดังตัวอย่ำงในประเทศฝรั่งเศส ที่มี
โครงกำร CIFAR ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหำผลกำไรสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตั้งขึ้นมำเพื่อดึงดูด
นักวิจัยต่ำงชำติ โดยมีนักวิจัยรำงวัลโนเบลถึง 19 คน และสำมำรถดึงนักวิจัยได้ทั้งหมด 400 คน
จำกกว่ำ 22 ประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน ก็มีแผนกำรเร่งพัฒนำแรงงำนในประเทศ โดยตั้งเป้ำ
ที่ จ ะเพิ่ ม จ ำนวนนั ก เรี ย นหลั ก สู ต ร AI เป็ น 2 เท่ ำ ภำยใน 5 ปี และเน้ น กำรใช้ วิ จั ย ให้ เ กิ ด
ประโยชน์โดยให้นักวิจัยของรัฐออกไปทำงำนกับบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ
50 ของเวลำงำนทั้งหมด
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3.3

วัฒนธรรมองค์กร
จำกทั้งกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรในไทย และแบบสำรวจควำมเห็นของผู้ประกอบกำรใน
ต่ำงประเทศ ต่ำงให้ควำมเห็นตรงกันว่ำ อุปสรรคสาคัญที่สุดในการนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI
มาใช้ในองค์กรให้ประสบความสาเร็จ คือ วิสัยทัศน์และการเปิดใจของผู้บริหาร แบบสำรวจ
ของ Big Data Executive Survey 201714 พบว่ ำ ปั ญ หำในกำรผลั ก ดั นกำรน ำ AI และ Big
Data มำใช้ ครึ่งหนึ่งมำจำกปัญหำในองค์กร ปัจจัยที่สำมำรถเปลี่ยนองค์กรได้คือ ผู้บริหำรที่มี
วิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นควำมสำคัญของ AI และรู้ว่ำจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงไร
อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมในกำรส่งเสริม AI นั้น ก็มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่
ประเทศที่ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใสและสิทธิส่วนบุคคลด้ำนข้อมูล เช่น ประเทศในยุโรป มี
กำรใช้ระเบียบกำรคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ซึ่งเป็นระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในกำรให้สิทธิด้ำน
ข้อมูล ย่อมทำให้กำรพัฒนำ AI ที่อำศัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปได้ยำก ขณะที่เอเชียแปซิฟิค
สนใจเรื่องสิทธิด้ำนข้อมูลส่วนบุคคลน้อยกว่ำด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และกำรเข้ำถึงทำง
กำรเงิน15
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำรำยอุตสำหกรรม Meyer (2008) พบว่ำ อำยุของแรงงำนในบริษัท
ส่งผลต่อกำรรับเทคโนโลยี โดยบริษัทที่มีสัดส่วนของแรงงำนอำยุน้อยจำนวนมำก มีแนวโน้มที่จะ
รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้มำกกว่ำ ขณะที่บำงอุตสำหกรรมในไทย เช่น ภำคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน
แรงงำนอำยุมำกมำกกว่ำอุตสำหกรรมอื่น ๆ มีควำมท้ำทำยในกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีกว่ำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีและโทรคมนำคมที่แรงงำนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่
เกิดมำพร้อมกับเทคโนโลยี (Digital Native) จึงมีควำมคุ้นเคยในกำรทำงำนร่วมกับเทคโนโลยี
มำกกว่ำ
รูป 8 แรงงานไทยจาแนกตามอุตสาหกรรมและกลุ่มอายุ

15-24
40%

36%

28%

25-34
24%

21%

35-44
17%

55+
19%

16%

21%

16%

ที่มำ: Labor Force Survey 2018
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PART 2: ARTIFICIAL INTELLIGENCE – CASE STUDY
IN FINANCIAL SERVICES
ตัวอย่างกรณีศึกษา: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคการเงิน
ภาคการเงินนับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือมากเป็นลาดับต้นๆ รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มกี ารลงทุนด้านไอทีอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งแน่นอนว่าภาคการเงินต่างให้ความสนใจกับคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาสร้างแรงกดดัน
ให้ภาคการเงินมีการแข่งขั นที่สูงขึ้น ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองรวมทั้งบริษัทฟินเทคและเทคฟิน (Borderless
Competition) นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับหน้างานธนาคารได้หลากหลายและสามารถเข้ามาช่วย
เสริมประสิทธิภาพได้ทั้งในแง่ของการขยายฐานลูกค้าและการลดต้นทุน

1.

บทนา: ทาไมภาคการเงินและการธนาคารถึงเป็นภาคแรก ๆ ที่นา
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้
ทั่ ว โลกพบว่ำ ธุ รกิจ กำรเงิ น และธนำคำรเป็น ธุ รกิ จแรก ๆ ที่ น ำ AI เข้ ำ มำใช้ สำเหตุห ลัก ที่เ ป็น เช่ น นั้น คือปัจจัย
ขับเคลื่อนต่ำง ๆ จำกภำยนอกที่กดดันให้ภำคกำรเงินและธนำคำรต้องเปลี่ยนแปลง ทั้งกำรแข่งขันทีเ่ ข้มข้นจำกผู้เล่น
ทั้งหน้ำเดิมและหน้ำใหม่ หรือปัจจัยภำยในเองที่ภำคธนำคำรมีควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลสูง โดยมีกำรจัดเก็บธุรกรรม
กำรเงินทั้งหลำยบนระบบดิจิทัล ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนได้เร็ว ในกรณีของไทย ถึงแม้สัญญำณกำรรับ AI เข้ำมำใช้
งำนในภำคกำรเงินและธนำคำรของไทยจะยังไม่ชัดเจนนักจำกส่วนแรกของกำรศึกษำ แต่ก็เห็นควำมพยำยำมในกำร
ปรับตัวของธนำคำรอย่ำงชัดเจนในกำรแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทด้ำนกำรเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภำค
กำรเงินและธนำคำรจึงเหมำะที่จะเป็นกรณีศึกษำในกำรปรับตัวของธุรกิจ และกำรเป็นตัวอย่ำงแสดงให้เ ห็นกำรนำ
AI เข้ำมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ ของธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจอื่นๆ สำมำรถปรับตัวต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และ
ได้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมำกที่สุด
รูป 9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนา AI มาใช้ในภาคการเงิน

นอกจำกนี้ ภำคกำรเงินและกำรธนำคำรกับเศรษฐกิจยังเป็นตัวขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจในกำรกระจำยทรัพยำกร
ผ่ำนกำรฝำกและกู้ยืม ดังนั้น กำรลดต้นทุนของภำคกำรเงินและธนำคำรด้วยเทคโนโลยีก็ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภำพ
ของระบบเศรษฐกิจเช่นกัน โดยบริษัทให้คำปรึกษำในสหรัฐอเมริกำได้ คำดกำรณ์ไว้ว่ำ หำกภำคกำรเงินและกำร
ธนำคำรสำมำรถนำ AI มำใช้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ จะสร้ำงประโยชน์ต่อภำคเศรษฐกิจกว่ำหนึ่งล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรัฐ ขณะเดียวกัน กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในภำคกำรเงินก็อำจสร้ำงควำมเปรำะบำงต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นกัน
ดังนั้น กำรศึกษำภำคกำรเงินจะทำให้เห็นภำพด้ำนกำรทำนโยบำยที่ต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเสริมสร้ำงให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และกำรกำกับดูแลอย่ำงรอบด้ำนเพื่อป้องกัน ควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเช่นกัน
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2.

ปัจจัยเร่งและปัจจัยสนับสนุนในภาคการเงิน
สำเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ภำคกำรเงินเป็นหนึ่งในภำคที่มีกำรรับ AI เข้ำมำใช้อย่ำงรวดเร็ว ประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุน
ภำยในภำคกำรเงินเองที่เอื้อต่อกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ำมำมีบทบำทสอดรับกับ
ภำคกำรเงินเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจัยเฉพำะตัวที่ภำคกำรเงินมีกำรทำธุรกรรมอย่ำงเป็นระบบทำให้มขี ้อมูลจำนวน
มำกเกิดขึ้น นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเร่งที่ทำให้ภำคกำรเงินต้องเร่งปรับตัว ไม่ว่ำจะเป็นพฤติกรรมของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป
และรูปแบบกำรแข่งขันที่เข้มข้นมำกขึ้น

1.1

ปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรเงินที่เอื้อต่อกำรนำ AI มำใช้ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก
1. เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในภาคการเงินเพิ่มขึ้น
ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและเข้ำไปเปลี่ยนโฉมกำรดำเนิน
ธุรกิจในหลำยอุตสำหกรรม ภำคกำรเงินก็เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นที่ต้องโอบรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันมี 10 เทคโนโลยีหลักที่จะเข้ำมำเปลี่ยนแปลง
กำรให้บริกำรทำงกำรเงิน (รูปที่ 10) ซึ่งหำกแบ่งตำมระดับของกำรประยุกต์ใช้งำนสำมำรถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย (Adopt): ได้แก่ Hybrid Cloud ซึ่งเป็นกำร optimize
ระดับที่เหมำะสมในกำรใช้เซอร์ฟเวอร์ภำยในและภำยนอก (Cloud) ที่จะประหยัดต้นทุน
แต่ในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสูงสุด
กลุ่มที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้จริง (Trial): ได้แก่ Instant Payment ที่ทำให้กำรโอน
เงิ น จ ำนวนมำกระหว่ ำงธนำคำรท ำได้รวดเร็ วขึ้ น Robotic Process Information ที่ ใช้
rule-based system เข้ำมำทำงำนที่มีมูลค่ำเพิ่มต่ำแทนพนักงำน API Platform ที่เป็น
กำรเปิดฐำนข้อมูลภำยในธนำคำร (เฉพำะส่วนที่เปิดเผยได้) ให้บริษัทภำยนอกสำมำรถดึง
ข้อมูลไปใช้ได้เพื่อพัฒนำซอฟแวร์ที่จะช่วยยกระดับกำรบริกำรทำงกำรเงินให้ตอบโจทย์
ผู้บริโภคมำกขึ้น อำทิ แอพพลิเคชั่นในกำรวำงแผนภำษีจำกกำรวิเครำะห์ข้อ มูลกำรรับ/
จ่ำยเงินและกำรลงทุนจำกธนำคำร ซึ่งเป็นหนึ่งโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญต่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีต่อยอด สร้ำงนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจ

“Artificial Intelligence
สามารถแทรกซึมเข้าไปใน
ทุ ก ฝ่ า ยงานของธนาคาร
ได้ อี ก ทั้ ง ยั ง มี เ ทคโนโลยี
ควอนตั ม คอมพิ ว เตอร์
ระบบเอพี ไ อ และไฮบริ ด
คลาวด์ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การ
พัฒนา”

กลุ่มที่อยู่ระหว่างประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้งาน (Assess): ได้แก่
Augmented and Virtual Reality ซึ่งสร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้ำในกำรใช้
งำน Prescriptive Security ที่เข้ำมำเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ Blockchain ที่เข้ำ
มำช่วยลดต้นทุนและเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรธุรกรรมระหว่ำงธนำคำร อำทิ Letter of
Credit รวมทั้งเทคโนโลยี Artificial Intelligence ที่มีกำรประเมินกันว่ำจะพลิกโฉมกำร
ดำเนินธุรกิจในวงกำรกำรเงิน โดยสำมำรถแทรกซึมเข้ำไปใช้ในงำนแทบทุกประเภทของ
ธนำคำร
กลุ่มที่อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา (Explore): ได้แก่ Smart Machines ที่เป็นกำรผนวก
บริกำรทำงกำรเงิน อำทิ บทวิเครำะห์เศรษฐกิจและกำรลงทุน กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงิน และกำรรำยงำนสถำนะเงินลงทุนและธุรกรรมเข้ำไปใน Virtual Assistant
อำทิ Siri, Alexa, และ Google Assistant เป็ น ต้ น รวมทั้ ง Quantum Computing ซึ่ ง
เป็นกำรประยุกต์เทคโนโลยีควอมตัมฟิสิกส์เพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพด้ำนฮำร์ดแวร์ ในกำร
ประมวลผลให้กับคอมพิวเตอร์

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THAILAND: Case Study in Financial Services

13

รูป 10 เทคโนโลยีที่จะเข้ามากระทบภาคการเงิน

ที่มำ: DIGITAL BANKING REPORT 2018

2. ภาคการเงินมีข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่
ด้วยระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่พัฒนำขึ้น และรำคำของเทคโนโลยีในกำรจัดเก็บข้อมูลที่ถูกลง
ส่งผลให้ข้อมูลเติบโตอย่ำงทวีคูณ กำรเก็บข้อมูลจำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมหำศำล แค่
เฉพำะข้อมูลที่มีกำรโหลดข้อมูลขึ้น Facebook ในแต่ละวัน ก็มีขนำดกว่ำ 100 TB ข้อมูล
ดังกล่ำวสำมำรถนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
หรือกำรติดตำมภำวะเศรษฐกิจ
รูป 11 ดัชนีปริมาณข้อมูลทั่วโลก จาแนกตาม
อุตสาหกรรม

ที่มา: SIZING THE PRICE, PWC

ควำมพิเศษของภำคกำรเงิน คือ เป็นอุตสำหกรรมที่ผู้บริโภคยินดีที่จะ
เปิดเผยข้อมูล มำกที่สุดเนื่องจำกสถำบันกำรเงินได้รับ ควำมน่ำเชื่อถือ
ของแบรนด์ ที่สูงในสหรัฐอเมริกำ เกือบครึ่งหนึ่งของลูกค้ำยินดี ที่ จ ะ
เปิดเผยข้อมูลให้กับธนำคำร16 นอกจำกนี้ ระบบกำรทำงำนต่ำง ๆ ของ
ธนำคำรดำเนินงำนบนดิจิทัล ทำให้กำรจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้มำกทีส่ ดุ
(รูปที่ 11)
จำกกำรสำรวจของ Global Findex พบว่ำ ในปี 2017 ประชำกรที่มี
โทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนมำกถึงร้อยละ 90 กำรใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อ
บริกำรทำงเงินเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จำกทั้งมำตรกำรส่งเสริมสังคมไร้เงิน
สด กำรให้บริกำรโอนเงินโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม (พร้อมเพย์) และกำร
โอนเงินสนับสนุนของรัฐผ่ำนกำรโอนอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธนำคำรต่ำง
เปลี่ ย นรู ป แบบกำรท ำธุ ร กรรมจำกสำขำ (Branch Center) มำเป็ น
(Mobile Center) และนำข้อมูลของลูกค้ำมำวิเครำะห์เพื่อตอบโจทย์
ควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น
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รูป 12 จานวนผู้ใช้มือถือในการเข้าถึงบัญชีธนาคารในปีที่ผ่านมา

ที่มำ: GLOBAL FINDEX DATABASE 2017

1.2

ปัจจัยเร่ง
1. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่ความต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจขึ้น หรือที่
เรี ย กว่า “now perception” ผู้ บ ริ โ ภครุ่ น ใหม่ ที่ เ ติ บ โตมำกั บ ยุ คดิ จิ ทั ลเริ่ มเข้ ำมำมี
บทบำทสำคัญในตลำดมำกขึ้น โดยที่กลุ่มผู้บริโภคดังกล่ำวเคยชินกับได้รับบริกำรอย่ำง
รวดเร็ว ทำให้กำรบริกำรด้ำนธนำคำรรูปแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวอีก
ต่อไป ดังจะเห็นได้จำกกำรสำรวจที่พบว่ำ กลุ่มลูกค้ำกว่ำ 2 ใน 3 ต้องกำรได้รับบริกำร
ในทันที โดยที่ควำมพึงพอใจขึ้นอยู่กับ เวลำในกำรรอสำยหรือรอคิวในกำรทำธุรกรรม
มำกกว่ำที่จะขึ้นอยู่กับ กำรที่พนักงำนที่เป็นมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติเป็นผู้ ให้บริกำร
ดังกล่ำว ทำให้ธนำคำรต้องพยำยำมตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้ำที่เปลี่ยนไป และ AI คือสิ่ง
ที่เข้ำมำตอบโจทย์ นั้น ในทุกวันนี้ เส้นแบ่งกำรให้บริ กำรระหว่ำ งคนกับ AI เริ่มลดลง
คุณภำพและควำมเป็นธรรมชำติ (Human-like) ในกำรให้บริกำรถูกพัฒนำไปมำก ทำให้
กว่ ำ 1 ใน 4 ของลู ก ค้ ำ ในสหรัฐ อเมริก ำนั้น ไม่ มั่น ใจว่ ำบริก ำรที่ ได้รับ ครั้งล่ำสุดนั้น ผู้
ให้บริกำรเป็นมนุษย์หรือว่ำ AI ตัวอย่ำงดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ ไม่ใช่แค่รูปแบบกำรผลิต
ในภำคอุตสำหกรรมที่กำลังเปลี่ยนไป แต่กำรบริกำรก็เช่นกัน ธนำคำรจึงต้องเร่งปรับตัว
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ำหมำยให้ลูกค้ำ ได้รับกำร
บริกำรที่ไร้รอยต่ออย่ำงสมบูรณ์แบบ ดังนั้น 3 ใน 4 ของธนำคำรทั่วโลกจึงหันมำให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงประสบกำรณ์ดิจิทัลกับลูกค้ำ โดยกำหนดเป็น 1 ในแผนธุรกิจที่
สำคัญที่สุด17
2. การแข่งขันในภาคการเงิน มีความเข้มข้นมากขึ้น ในอดีตบริษัทขนำดใหญ่ ที่มีควำม
ได้เปรียบจำกฐำนลูกค้ำขนำดใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแนวกำรทำธุรกิจหรือ
มีกำรปรับตัวช้ำ โดยไม่อยำกเสี่ยงต่อกำรสร้ำงข้อผิดพลำดจำกกำรทดลองให้บริกำรใหม่
ๆ เพรำะอำจเสียฐำนลูกค้ำและกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทได้ แต่ปัจจุบันมีกำรแข่งขันจำก
ผู้เล่นหน้ำใหม่ ๆ ไม่ใช่จำกธนำคำรด้วยกันเอง เข้ำมำบีบบังคับให้ธนำคำรขนำดใหญ่ต้อง
ปรับตัว โดยเฉพำะกำรเข้ำมำของฟินเทค (Fintech) ซึ่งเป็นบริษัทสตำร์ทอัพเทคโนโลยีที่
ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน ซึ่งมีบริกำรหลำยอย่ำงเหมือนกับธนำคำร18 แต่ ให้บริกำรทำง
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กำรเงินที่ถูกกว่ำ เร็วกว่ำ และง่ำยกว่ำ บริกำรของสถำบันกำรเงินแบบเดิม เนื่องจำก
สถำบันกำรเงินมักมีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรในสำขำต่ำง ๆ รวมถึงต้นทุนพนักงำน และ
ยังมีต้นทุนกำรกำกับดูแลที่สูงกว่ำ19 นอกจำกนี้ คู่แข่งหน้ำใหม่ที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ
บริษัทที่เดิมให้บริกำรหลักในภำคธุรกิจอื่นแต่ได้ขยำยกำรบริกำรมำให้บริกำรทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม (Techfin) ทั้งสองกลุ่ม ได้เปรียบจากการเริ่มต้นเป็นบริษัท
ดิจิทัล (Digital Native) ซึ่งมีวิธีการทางานและวิธีการคิดเหมาะสมกับการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน ดังนั้น ธนำคำรขนำดใหญ่จึงจำเป็นต้อง
ลุกขึ้นมำเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น กำรตั้งบริษัทลูกที่เป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือซื้อบริษัท
Start-ups อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับตัวมีควำมเสี่ยงสูง โดยกำรลงทุนในนวัตกรรมดังกล่ำว
ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว และมักใช้เงินลงทุนที่สูง บริษัทที่สำมำรถทำได้ จึงต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรลงทุนที่สูง
ตาราง 2 ข้อได้เปรียบเสียเปรีบระหว่างธนาคาร บริษัทเทคโนโลยี และฟินเทค ในการให้บริการทางการเงิน

ธนาคาร
ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

3.

บริษัทเทคโนโลยี

ฟินเทค

ฐำนลูกค้ำเดิมมีขนำดใหญ่
ฐำนลูกค้ำเดิมมีขนำดใหญ่ และ วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อกำร
ภำพลักษณ์องค์กรน่ำเชื่อถือ และ วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อกำร
พัฒนำนวัตกรรม ซึ่งรวดเร็วใน
มีควำมสำมำรถในกำรลงทุน
พัฒนำนวัตกรรม
กำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์กรยำกต่อกำร
กำรให้บริกำรทำงเงินบำงอย่ำง กำรให้บริกำรทำงเงิน
เปลี่ยนแปลงเนื่องจำกมีขนำด
จำเป็นต้องขออนุญำต
บำงอย่ำงจำเป็นต้องขอ
ใหญ่ มีอุปสรรคในกำรเข้ำถึง
อนุญำต และควำมน่ำเชื่อถือ
ข้อมูลของส่วนงำนอื่น (Data
น้อยกว่ำธนำคำรขนำดใหญ่
silos) และมีกฎระเบียบเยอะ
รวมทั้งต้นทุนกำรกำกับดูแลที่สูง

การปรับตัว
จำกทั้งปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดกำรนำ AI มำใช้ในภำคกำรเงินแล้ว ยังมีปัจจัยเร่งที่ทำให้ธุรกิจเดิมในภำคกำรเงิน
และธนำคำรต้องรีบปรับตัว เพื่อแข่งกับผู้เล่นใหม่ ๆ ทั้งในภำคกำรเงิน และบริษัทเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะเป็นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศที่ต่ำงหันมำให้บริกำรด้ำนกำรเงิน ธนำคำรหลำยแห่งมีกำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลและกำรวำง
ระบบเพื่อนำ AI มำใช้เกิดขึ้น โดยเชื่อว่ำรูปแบบกำรลงทุนในอนำคตจะต่ำงจำกในอดีต ธนำคำรจะลงทุนในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible assets) เพิ่มขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมต่ำง ๆ แทนที่จะเห็นกำร
ลงทุนในสิ่งปลูกสร้ำง เช่น อำคำรสำขำธนำคำร โดยสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดปรับ
เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ธนำคำรยังต้องมีกำรปรับตัวโดยกำรหันมำให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และอิเล็กทรอนิกส์มำก
ขึ้น รวมถึงกำรปรับลดสำขำลง เพือ่ ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลี่ยนไป และแนวโน้มในกำรพัฒนำสู่
สังคมไร้เงินสด รวมกำรจัดกำรต้นทุนให้สำมำรถแข่งกับบริษัทเทคโนโลยี และ ฟินเทค ที่ทั้งคู่ต่ำงไม่มตี ้นทุนด้ำน
สำขำได้
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รูป 13 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ

รูป 14 การเปลีย่ นแปลงปี 2559 และ 2562
จำนวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

0.35%

12%
0.32%
0.31%

11%

4%

0.32%

0.31%

จำนวนสำขำ

0.30%

-5%

2556

2557

2558

2559

2560

-8%
-12%
ธนำคำรขนำดใหญ่ ธนำคำรขนำดกลำง ธนำคำรขนำดเล็ก

2561

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่ำงไรก็ตำม รำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรปรับตัวของธนำคำรก็แตกต่ำงกันไปตำมขนำดเป็นสำคัญ บริษัทขนำดใหญ่ที่
มีเม็ดเงินลงทุนมำก แต่เห็นถึงควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในเทคโนโลยี ที่อำจไม่ก่อให้เกิดกำไร จึงมักเลือกลงทุนใน
บริษัทเทคโนโลยีหรือสตำร์ทอัพ เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำใช้ในอนำคต ในขณะที่บริษัทที่มีควำมสำมำรถในกำร
ลงทุนสูงมักตั้งบริษัทเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อเรียนรู้และพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองผ่ำนกำรสร้ำง
บรรยำกำศที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Ecosystem) เพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่มีควำมสำมำรถให้มำทำงำนด้ำนเทคโนโลยี พร้อม
สร้ ำ งวั ฒ นธรรมกำรท ำงำนที่ เ อื้ อ ต่ อ ควำมคล่ อ งตั ว และควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งทีท่ ำได้ยำกสำหรับธนำคำรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ ยังแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนด้วย
กำรร่วมมือกับมหำวิทยำลัย รวมถึงมีโครงกำรประกวด Start-ups เพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภำพ

ผู้เล่นขนำด
กลำง

ผู้เล่น
ขนำดเล็ก

รูป 15 การปรับตัวของผู้เล่นในภาคการเงิน จาแนกตามขนาด
 อำศัยเทคโนโลยีจำกบริษัทแม่เป็นหลัก

 สร้ำงห้องทดลอง (Lab) เพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อนนำออกมำใช้จริง
 ลงทุน Venture Capital ในบริษัท Start-ups ใหม่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจตนเอง
 Partners กับบริษัทอื่น ๆ เช่น สตำร์ทอัพ หรือบริษัทเทคโนโลยี

ผู้เล่นขนำด
ใหญ่

 ตั้งบริษัทลูกที่เป็นบริษัทด้ำนเทคโนโลยี เนื่องจำกสำมำรถลงทุนในกิจกำรที่เสี่ยงและอำจไม่กอ่ ให้เกิดผลกำไร
 ลงทุนใน Venture Capital ในบริษัท Start-ups ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตนเอง
 ดึงดูดแรงงำนที่มีควำมสำมำรถด้ำน AI จำกทั้งในและต่ำงประเทศ โดยอำศัยชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของ
บริษัท พร้อมสร้ำงบรรยำกำศสถำนที่ทำงำนที่เหมำะสมกับกำรสร้ำงนวัตกรรม
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รูป 16 การปรับตัวเพื่อรับกับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นไป และกระแส AI ของธนาคารขนาดใหญ่
ลงทุนใน
Venture Capital

ตั้งบริษัทเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากร

SCB
Kbank
Digital Venture (2016) Beacon Venture
Capital
KVision: ร่วมมือกับบริษัท
เทคโนโลยีในจีน เวียดนำม
อินโดนีเซีย และอิสรำเอล
SCB Abacus (2017)
KBTG (2016)
U.Reka
DVA: Accelerator
Program

Bangkok Bank
Bualuang Venture
(Aging, Tourism,
Fintech)

Krungsri
เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
AI, Big Data, Block
Chain, API, Biometric,
Roboadvisor

Innohub (2017):
Global Accelerator

Krungsri Finnovate
Krungsri Uni Startup
Krungsri RISE:
Accelerator Program

นอกจำกจะเห็นกำรปรับตัวของธนำคำรไปร่วมมือกับบริษัทด้ำนเทคโนโลยี
มำกขึ้นแล้ว ยังเห็นการร่วมมือกับธนาคารอื่น ๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งในวงการ
การเงิน ที่มากขึ้น เพื่อสร้ำงบริกำรทำงกำรเงินใหม่ ๆ ให้ตรงใจลูกค้ำมำก
ขึ้น เช่น กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนหนีผ้ ่ำนพฤติกรรม เพื่อให้
ลูกค้ำสำมำรถกู้ยมื ได้ด้วยดอกเบี้ยที่ถูกลงและเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำของ
ธนำคำรด้วย
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4.

การนา AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับสัญญาณพฤติกรรมลูกค้า
AI ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางการเงินไปโดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพในการให้บริการอย่างที่
ไม่สามารถทาได้ในอดีต เพรำะพฤติกรรมบำงอย่ำงของผู้บริโภคสะท้อนควำมคิดและพฤติกรรมที่ผู้บริโภคกำลังจะ
ทำในอนำคต แต่ในอดีต พฤติกรรมเหล่ำนั้นธนำคำรไม่สำมำรถรับรู้ได้รวดเร็วทันกำรณ์ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อก่อน กว่ำ
ธนำคำรจะรับรู้ว่ำลูกค้ำต้องกำรย้ำยไปเปิดบัญชีกับธนำคำรรำยอื่นคือ เมื่อลูกค้ำได้เข้ำมำติดต่อปิดบัญชีที่สำขำเพื่อ
แสดงควำมจำนงแล้ว แต่ปัจจุบัน ธนำคำรสำมำรถลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้จำกกำรใช้ AI ตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
กำรย้ำยธนำคำร เช่น มีกำรอ่ำนเงื่อนไขกำรปิดบัญชีในแอพพลิเคชั่นธนำคำร จำกนั้น AI จะรีบส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์
เงินฝำกที่มีข้อเสนอที่น่ำสนใจมำกกว่ำเดิมให้กับลูกค้ำคนดังกล่ำวเพื่อจูงใจให้ใช้บริกำรกับธนำคำรต่อ ซึ่งจะช่วยลด
โอกำสที่ ลู ก ค้ ำ จะเปลี่ ย นไปใช้ บ ริ ก ำรของธนำคำรคู่ แ ข่ ง ด้ ว ยต้ น ทุ น ต่ ำลงและไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี พ นั ก งำนอยู่ ใ น
กระบวนกำรดังกล่ำวเลย
ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการจับสัญญาณดังกล่าวของ AI ยังช่วยสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ
ลูกค้า ตัวอย่ำงเช่น ลูกค้ำที่มีปัญหำในกำรใช้งำนอำจเข้ำไปอ่ำนวิธีแก้ปัญหำในหน้ำเว็บเป็นเวลำนำนแต่ไม่สำมำรถ
หำวิธีแก้ปัญหำได้ ซึ่งระบบ AI จะคอยตรวจจับเวลำที่ลูกค้ำใช้ในกำรเข้ำหน้ำเว็บ ซึ่งหำกพบว่ำมีกำรเข้ำใช้ต่อเนื่อง
เป็นเวลำนำนผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนพนักงำนบริกำรลูกค้ำ ให้ติดต่อเข้ำไปหำลูกค้ำโดยตรงเพื่อ เข้ำไปช่วย
แก้ปัญหำ ทำให้ลูกค้ำได้ประสบกำรณ์ที่ดีกับกำรใช้งำน หรือกำรตรวจจับข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต
ในมูลค่ำ สถำนที่ หรือสกุลเงิน ที่ผิดไปจำกปกติ อำทิ เกิดกำรใช้จ่ำยในสกุลเงินยูโรจำนวนมำกจำกปกติที่ลูกค้ำมักใช้
จ่ำยไม่มำกนักในสกุลเงินบำท ระบบ AI จะส่งข้อควำมให้ยืนยันกำรใช้จ่ำยโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ำลดโอกำส
ที่จะถูกโจรกรรมบัตรเครดิต ซึ่งจะทำให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจกับธนำคำรมำกขึ้น อีกทั้ง เทคโนโลยียังประหยัดต้นทุน
และสำมำรถตรวจจับได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำระบบเดิมที่ใช้กำรตรวจแบบสุ่ม

รูป 18 การนา AI มาใช้เพื่อจับสัญญาณความต้องการของผู้บริโภค

AI เหมำะสำหรับงำนที่ต้องกำรกำรตอบสนองทีร่ วดเร็วและสำมำรถผิดพลำดได้โดยไม่เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรง เช่น กำรส่งข้อควำมให้ลูกค้ำ

ยืนยันธุรกรรมบ่อยครั้งแม้จะเป็นธุรกรรมของลูกค้ำจริง และเป็นสิ่งทีล่ ูกค้ำมักจะต้องทำเป็นประจำ เช่น กำรจ่ำยค่ำไฟ อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำจะ
ได้รับประสบกำรณ์ที่ดกี ว่ำหำกได้ติดต่อกับมนุษย์จริง ๆ ในหน้ำงำนที่ตอ้ งใช้อำรมณ์และควำมรู้สกึ เช่น กำรแก้ปัญหำในกำรใช้งำน เป็นต้น

5.

การนา AI มาประยุกต์ใช้กับงานในธนาคาร
ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำย ทั้งงำน Back Office ที่ต้องทำงำนซ้ำ ๆ กับเอกสำร
จำนวนมำก และ Front Office ที่ต้องติดต่อและให้คำแนะนำลูกค้ำได้เช่นกันดังในรูปที่ 20 เนื่องจำก AI สำมำรถ
ทำงำนซ้ำ ๆ ทีไ่ ม่ต้องใช้กำรปรับตัวกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ (Automation ) ได้ดีกว่ำมนุษย์ รวมทั้งสำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูล (Intelligence Analysis ) โดยเฉพำะข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้รวดเร็วและลึกซึ้งกว่ำมนุษย์ โดย
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ประโยชน์ที่ AI สำมำรถสร้ำงให้กับธนำคำรได้สำมำรถแบ่งได้เป็นสองลักษณะใหญ่ คือ การขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่ม
รายได้ ( ) และ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน ( )
งำนบำงประเภทมีการนา AI เข้ามาปรับใช้ได้รวดเร็วกว่า ( ) เช่น แชทบอท ระบบตรวจจับธุรกรรมที่เป็นที่น่ำ
สงสัย และระบบตรวจจับและคำดกำรณ์กำรตกชั้นของสินเชื่อ เป็นต้น ในขณะที่งำนบำงประเภทก็สามารถปรับใช้
AI ได้ช้ากว่า ( ) อำทิ ระบบยืนยันตัวตนด้วยระบบตรวจจับใบหน้ำหรือเสียง และกำรแนะนำผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเงินที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งอำจเกิดจำกเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ยังไม่พร้อม หรือกำรที่
ลูกค้ำส่วนมำกยังต้องกำรที่จะได้รับบริกำรจำกพนักงำนที่เป็นมนุษย์ (Human Touch) อยู่
รูป 19 การนา AI มาใช้งานในธุรกิจธนาคาร

ที่มา: BCG, McKinsey, Innovation in Retail Banking 2018 และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ รวมรวมโดยผู้เขียน

1. ฝ่ายขายและการตลาด (Marketing & Sales Department) เป็นฝ่ำยที่ทำหน้ำที่เสนอขำยผลิตภัณฑ์ของ
ธนำคำร อำทิ เงินฝำก เงินกู้ และสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ เป็นต้น ให้กับลูกค้ำทั้งรำยย่อยและลูกค้ำ
ธุรกิจตำมควำมเหมำะสม ซึ่งปัญหำหลักของฝ่ำยขำยและกำรตลำดคือไม่ทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ รำยบุคคล
AI สำมำรถเข้ำมำช่วยให้ฝ่ำยขำยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ละเอียดและตรงมำกขึ้น กำรขำยผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้ำจึงมีโอกำสประสบควำมสำเร็จเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ Robo-advisors ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ให้คำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินพื้นฐำนที่ไม่ซับซ้อนมำกนัก (High Volume Low Margin) สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรลูกค้ำได้รวดเร็วและในจำนวนมำกขึ้น ซึ่งช่วยให้ RMs มีเวลำในกำรทุ่มเทเพื่อขำยดีลขนำดใหญ่ที่มีควำม
คุ้มทุนมำกขึ้น
2. ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Department) เป็นฝ่ำยที่ทำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อเพื่อประเมินควำม
เสี่ยงรำยลูกค้ำตลอดจนดูแลควำมเสี่ยงในภำพรวมของธนำคำร โดยฝ่ำยนี้เป็นฝ่ำยที่สำมำรถนำ AI เข้ำมำช่วยเสริม
ประสิ ท ธิ ภ ำพงำนได้ ใ นเกื อ บทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ งในด้ ำ นของกำรเพิ่ ม รำยได้ ผ่ ำ นกำรขยำยฐำนลู ก ค้ ำ และกำรช่ ว ย
ประหยัดเวลำและต้นทุนแรงงำน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรตรวจสอบเครดิตลูกค้ำใหม่ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ Machine
Learning ด้ำน Network Analysis ในการตรวจจับ กำรจงใจเดินบัญชีให้ยอดเงินมีกำรเคลื่อนไหวบ่อยครั้งและ
มูลค่ำสูงเพื่อให้ยอดอนุมัติสินเชื่อสูงกว่ำฐำนะกำรเงินที่แท้จริง AI ยังสำมำรถเข้ำมำช่วยให้กำรทำ Credit Scoring
มีควำมรวดเร็วมำกขึ้นด้วยกำรตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงิน หลักประกัน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ในมิติอื่น
ๆ ซึ่งโดยปกติจะมี Standard Procedure กำกับไว้อยู่แล้ว ได้รวดเร็วมำกกว่ำเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อที่เป็นมนุษย์
นอกจำกนี้ AI ยังช่วยธนำคำรในกำรเจำะลูกค้ำกลุ่มใหม่ที่โดยปกติไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้ ด้วยระบบ
scoring แบบใหม่ที่เรียกว่ำ Info-Based Lending ที่พลังในกำรประมวลผลของ algorithm ช่วยให้กำรทำ credit
scoring สำมำรถใช้ข้อมูลที่กว้ำงกว่ำเดิมซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ traditional data เช่น งบกำรเงินและข้อมูลกำรเดิน
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บัญชีธนำคำร นอกจำกนี้ งำนที่ไม่ได้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มมำกนัก อำทิ การทบทวนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประจาปี
สำมำรถใช้ AI ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้สินเชื่อตลอดทั้งปี ควำมตรงต่อเวลำในกำรจ่ำยคืน และอัพเดตฐำนะทำง
กำรเงินของลูกค้ำเพื่อทบทวนวงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ย และระยะเวลำกู้ยืมได้รวดเร็วกว่ำมนุษย์ รวมทั้ง การดูแลพอร์ต
สินเชื่อเพื่อเฝ้าระวังการตกชั้นสู่ระดับ SM และ NPL สำมำรถใช้ AI เข้ำมำช่วยดูแลแทนได้ดีกว่ำเจ้ำหน้ำที่ทั่วไป
เพรำะนอกจำกจะสำมำรถจั ด กำรข้ อ มู ล ปริ ม ำณมหำศำลได้ ใ นเวลำอั น สั้ น algorithm ยั งสำมำรถเรี ย นรู้ จ ำก
ข้อผิดพลำดในอดีตเพื่อปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ (early warning system) ของตัวเองอยู่เสมอ
3. ฝ่ า ยดู แ ลลู ก ค้ า (Customer Management & Services Department) เป็ น ฝ่ ำ ยที่ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ สิ น เชื่ อ
ปัจจุบันรวมทั้งบริกำรอื่น ๆ ที่มีในสำขำ ระบบเดิมที่ให้ลูกค้ำแสดงบัตรประชำชนหรือตอบคำถำมที่เป็นข้อมูลส่วนตัว
เพื่อกำรยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมเป็นกระบวนกำรที่ค่อนข้ำงเสียเวลำและทำให้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำในกำรเข้ำ
รับบริกำรต่ำลง เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Facial Recognition) สำมำรถเข้ำมำช่วยตัดขั้นตอนดังกล่ำวได้
ลูกค้ำสำมำรถทำธุรกรรมที่หน้ำเคำน์เตอร์ได้ทันทีระหว่ำงที่ระบบตรวจจับใบหน้ำกำลังสแกนใบหน้ำลูกค้ำ ลูกค้ำที่
โทรหำ call center สำมำรถบอกเล่ำปัญหำในกำรใช้บริกำรหรือสั่งทำธุรกรรมทำงกำรเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยัน
ตัวตนกับพนักงำน เนื่องจำก AI สำมำรถใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Biometric Voice Recognition) เพื่อ
เปรียบเทียบเสียงที่ใช้คุยโทรศัพท์กับฐำนข้อมูลได้ ในยุคที่ลูกค้ำเริ่มใช้สมำร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียมำกขึ้นทำให้
ธนำคำรต้องมีกำรบริกำรลูกค้ำผ่ำนระบบแชท ซึ่งต้องใช้พนักงำนจำนวนมำกในกำรตอบคำถำมลูกค้ำ อีกทั้งยังเป็น
ค ำถำมที่ ค่ อ นข้ ำ งคล้ ำ ยกั น ซึ่ ง Chatbot สำมำรถเข้ ำ มำช่ ว ยตอบค ำถำมที่ ถู ก ถำมบ่ อ ย (Frequently Asked
Questions) เหล่ำนี้ได้แทนพนักงำนได้ด้วยกำรใช้ Machine Learning ศึกษำข้อมูลประวัติกำรสนทนำของลูกค้ำ
และพนักงำนที่เป็นมนุษย์เพื่อออกแบบคำตอบที่เหมำะสมและดูเป็นธรรมชำติ ในทำนองเดียวกัน AI สำมำรถจัดทา
รายงานวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดกำรเงิน ตลำดทุน และสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ออกแบบให้ตรงกับควำมชอบของ
ลูกค้ำในกำรลงทุนหรือสัดส่วนของพอร์ทในปัจจุบันได้ละเอียดถึงระดับรำยบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจให้กับ
ลูกค้ำได้
4. ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ (Products & Solutions Department) เป็นฝ่ำยที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ของธนำคำร
ให้มีควำมแตกต่ำงและน่ำดึงดูด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรไว้ด้วย โดยปกติ เจ้ำหน้ำที่จะ
ใช้วิธีกำรศึกษำภำวะโดยรวมของตลำด อุตสำหกรรม และเทรนด์ของผู้บริโภค เพื่อสังเครำะห์ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มำกกว่ำเดิม ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวใช้เวลำนำนและต้นทุนที่สูง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ออกมำจะเป็นลักษณะ one size fits all ซึ่งอำจจะตอบโจทย์ลูกค้ำ แต่บำงกลุ่ม รวมทั้งยอดขำยของ
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ดังกล่ำวก็ต้องสูงมำกพอที่จะคุ้ มทุนในกำรวิจัยและออกแบบ ซึ่ง AI สำมำรถเข้ำสำมำรถช่วย
แก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้ เนื่องจำก AI สำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้เงินของลูกค้ำแต่ละรำยของธนำคำรด้วยต้นทุนที่
ต่ำมำก ซึ่งสำมำรถช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่จำเพำะเฉพำะตัวบุคคลเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขำยให้สำเร็ จ
ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง
5. ฝ่ายงานอื่นๆ อาทิ ผ่ายไอที ฝ่ายสอบทาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน (Others) ซึ่งเป็นฝ่ำยงำนหลังบ้ำน
(back office) ที่ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนของธนำคำร อำทิ ตรวจสอบกำรดำเนินงำนภำยในธนำคำรให้
เป็นไปตำมระเบียบของ ธปท. รวมทั้งตรวจสอบธุรกรรมที่เป็นที่น่ำสงสัยและป้องกันกำรโจรกรรมทำงข้อมูล ซึ่งหนึ่ง
ในระเบียบของ ธปท. ที่กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องทำ คือ การทา stress test ที่โดยปกติจำเป็นต้องใช้พนักงำน
ทำไม่น้อยและใช้เวลำนำน กำรนำ Machine Learning เข้ำมำช่วยสำมำรถลดทั้งจำนวนพนักงำนและเวลำในกำรทำ
ทดสอบลง โดยที่ ยั ง คงรั ก ษำมำตรฐำนเดิ ม ไว้ นอกจำกนี้ Machine Learning โดยเฉพำะเทคนิ ค Network
Analysis ยังเข้ามาช่วยตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย อำทิ กำรฟอกเงินโดยกำรโอนเงินผ่ำนหลำยบัญชีในระดับที่
ผิดปกติ ซึ่งจะช่วยกรองเคสที่สำคัญเพื่อแจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่ ทำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่ต้องเสียเวลำตรวจสอบเคสที่ไม่จำเป็น
ยิ่งไปกว่ำนั้น Machine Learning ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้กับ Cyber Security ให้มีควำมแข็งแกร่ง มำก
ยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับ Cyber Attack ที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้นตำมไปด้วยเช่นกัน
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รูป 20 การนา AI ไปใช้ในงานธนาคาร จาแนกตามฝ่ายงาน

หน่วยงาน

ฝ่ายขาย และ
การตลาด

วัตถุประสงค์

ตัวอย่างการใช้งานจริง

Virtual Digital
Assistants &
Chatbots

 แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่
เหมำะสม
 เพิ่มพูน ของ SCB เป็นแชทบอท
แนะนำกำรลงทุน20
 เสนอเงินกู้ให้กับลูกค้ำที่ตรง
กลุ่มเป้ำหมำย

คาดการณ์การลูกค้า

แผนกที่ติดต่อกับลูกค้า

Automatic Data
Review

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
วิเคราะห์สินเชื่อ

AI Credit Rating

Digital Identity

แผนกพัฒนำผลิตภัณฑ์ และดูแลระบบ

ฝ่ายดูแลลูกค้า

Automatic
Investment
Advisory
Chatbots

Target &
Personalized
Offers

ฝ่ายออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Regulatory
Compliance

ฝ่ายสอบทาน

Real-time Fraud
Detection

• ช่วยให้กำรพิจำรณำกำรอนุมัตกิ ู้ยืม
เร็วขึ้นสำหรับธุรกิจขนำดเล็ก

• ระบุสินเชื่อที่มีควำมเสี่ยง
• คำดกำรณ์โอกำสของลูกค้ำที่ไม่
สำมำรถชำระหนี้ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
 ตัวอย่ำงในต่ำงประเทศ: ลดจำนวนกำรโทรศัพท์
เพื่อแนะนำสินค้ำรำวร้อยละ 70 – ร้อยละ 90
ประมาณการผลที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเงินในไทย
 สำมำรถลดกำรจ้ำง Call Center ในภำคกำรเงิน
ได้ 504 คน* (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ต่อ
กำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงภำคเอกชนในธุรกิจกำรเงิน)
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ตัวอย่ำงในต่ำงประเทศ: ใช้เวลำหน่วยวินำทีใน
กำรพิจำรณำอนุมัติกยู้ ืม
ประมาณการผลที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเงินในไทย
 สำมำรถลดกำรจ้ำงพนักงำนให้สินเชื่อ ได้
25,000* คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ต่อกำร
จ้ำงงำนลูกจ้ำงภำคเอกชนในธุรกิจกำรเงิน)
เพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวอย่ำงในต่ำงประเทศ
 Gini Coefficient เพิ่มจำก 0.78 เป็น 0.82
 ใช้เวลำเพียง 30 นำทีในกำรพิจำรณำเงินกู้
200,000 บัญชี
 คำดว่ำจะช่วยลดหนี้เสีย (NPL)
ลดจานวนการจ้างงานและสาขา

 ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ำ เสียง
หรือไบโอเมทริกซ์
 กำรใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ำที่
สำขำ
 วิเครำะห์ควำมเคลื่นไหวของตลำดหุ้น
 แนะนำกำรซื้อ/ขำย หน่วยลงทุน
 ผู้ให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
 นำไปใช้ร่วมกับผู้ช่วยเหลืออัจฉริยะใน ลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ตัวอย่ำงในต่ำงประเทศ
บ้ำน เช่น Alexa เพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถรับมือกับกำรทำธุรกรรมมำกกว่ำ 1 ล้ำน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ครั้งต่อวัน
เพิ่มรายได้
 แบ่งกลุ่มลูกค้ำเพื่อเสนอโปรโมชั่นที่
แตกต่ำงกัน เช่น SCB’s My Deals  ตัวอย่ำงต่ำงประเทศ: กำรเสนอเงินกู้ให้ลูกค้ำผ่ำน
หรือ Kbank’s Kplus : customized
กำรแนะนำของ AI เพิ่มกำรตอบรับของลูกค้ำ 2 –
promotion & recommendation
3 เท่ำ และเพิ่มรำยได้ร้อยละ 20 - 30
ประมาณการผลที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเงินในไทย
 คำดว่ำจะช่วยให้ปล่อยกู้เพิ่มได้ 3,000 ล้ำนบำท
จำกกำรใช้ AI แนะนำ
 ใช้ Machine Learning ในกำรช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จา่ ย
 ตัวอย่ำงต่ำงประเทศ: ลดระยะเวลำจำก 9 เดือน
ทำ Model
ถึง 3 เดือน และกำรจ้ำงงำนจำกหลำยร้อย เหลือ
ไม่ถึง 100 คน
 ช่วยตรวจหำ fraud แบบ real time เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จา่ ย
 ตัวอย่ำงต่ำงประเทศ: ลด false positive ในกำร
ฟอกเงินร้อยละ 20% และ fraud ร้อยละ 60-80

*ข้อสมมติกาหนดให้การนา AI มาใช้ทาให้ลดการจ้างงานในลักษณะงานดังกล่าวได้ครึ่งหนึ่งของการจ้างงานทั้งหมด
Sources: Citi, Financial Times, Business Insider, Wall Street Journal, The Independent, NEC, BestPractise.ai
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PART 3: POLICY RECOMMENDATION
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ทาไมเราควรที่จะสนับสนุน AI และการวางกรอบการอยู่ร่วมกับ AI ในอนาคต
แม้ว่ำ AI ถูกมองว่ำเป็น General Purpose Technology ที่จะเข้ำมำเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำงำนและกำรใช้
ชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยมหำศำล โดยเฉพำะเมื่อประเทศไทยกำลัง
เผชิญกับข้อจำกัดด้ำนกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจที่กำลังแรงงำนกำลังลดลงเรื่อย ๆ จำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ AI จะ
เข้ำมำช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทแี่ รงงำนทำงำนง่ำยขึ้นและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น นักเศรษฐศำสตร์หลำย
คนกังวลว่ำ AI จะเข้ำมำแย่งงำนแรงงำนในอนำคต ทั้งยังส่งผลให้ควำมไม่เท่ำเทียมในสังคมเพิ่มขึ้นจำกควำมต้องกำร
จ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้นเฉพำะในกลุ่มอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI เท่ำนั้น นโยบายด้าน AI จึงควรมองกว้างกว่าการสนับสนุน
การนา AI มาใช้เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน และการกาหนดกรอบการอยู่ร่วมกัน
ระหว่าง AI และคนในสังคม เพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด
กำรศึกษำนี้เสนอนโยบำยด้ำน AI 3 ข้อหลัก ที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรนำ AI มำใช้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นกำร
ให้น้ำหนักกับบริบทด้ำนอื่นทำงสังคมที่ AI จะเข้ำมำกระทบเช่นเดียวกัน
1. นโยบายด้านข้อมูล: เตรียมพร้อมขุมทรัพย์ข้อมูล โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
2. นโยบายด้านแรงงาน: สร้ำงกำลังคนด้ำนดิจิทัล ควบคู่ไปกับกำรดูแลผู้ที่ได้รับกระทบ
3. นโยบายด้านการกากับดูแล: ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมในธุรกิจ แต่ต้องดูแลควำมเสี่ยงในภำพรวม

1.

นโยบายด้านข้อมูล : เตรียมพร้อมขุม ทรัพย์ ข้อมูล โดยคานึงถึงสิทธิส่วน
บุคคล
การพัฒนา AI จะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดข้อมูล ผู้วำงนโยบำยจึงเผชิญควำมท้ำทำยจำก (1) กำรสนับสนุนให้ธุรกิจ
ใช้ประโยชน์กำรเติบโตของดิจิทัลและข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้อง (2) สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค ที่อำจตกเป็นเหยื่อ
ของภัยคุกคำมไซเบอร์และกำรถูกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทำงมิชอบ
ในอดีตแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกันในกำรวำงนโยบำยด้ำน AI ประเทศทำงสหภำพยุโรปให้ควำมสำคัญกับควำม
เป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ผู้ บ ริ โ ภค (Data Privacy) จึ ง อำจต้ อ งเผชิ ญ อุ ป สรรคเมื่ อ ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ ประเทศที่ มี ก ำร
สนับสนุนกำรเติบโตของ AI อย่ำงเต็มที่ โดยที่ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับเรื่องสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลมำกนัก ดังเช่น
ประเทศจีน ทำให้ข้อมูลของประเทศจีนมีปริมำณมหำศำลตำมจำนวนประชำกรทั้งยังมีมิติที่ลึกอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม
บำงประเทศสำมำรถรักษำสมดุลของทั้งสองด้ำนไว้ได้เป็นอย่ำงดี แต่กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรสนับสนุนนวัตกรรม
ในภำคธุรกิจ และกำรคุ้มครองและให้ควำมรู้ผู้บริโภค จำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมจำก
ภาครัฐ ประกอบกับ แรงขับเคลื่อนจำกภาคเอกชนที่พร้อมที่จะเข้ำสู่ยุค ดิจิทัล และประชาชนที่มีควำมรู้ ในกำร
ป้องกันตัวเองจำกควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ และเข้ำใจประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเปิดเผยข้อมูล
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รูป 21 สมดุลของผู้ดาเนินนโยบายในการผลักดันนวัตกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ภาครัฐมีหน้าที่หลัก คือ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเปิดข้อมูล ผ่านการทาหน้าที่หลัก 3 ข้อ
1.1 ผู้เปิดเผยข้อมูล (Data Provider) เนื่องจำกรัฐบำลเก็บข้อมูลของประชำชนไว้เป็นจำนวนมำก โดยข้อมูล
ของทำงกำรมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนและกำรพัฒนำของธุรกิจ
อย่ำงยิ่ง และกำรเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวก็ มีต้นทุนที่สูง ดังนั้น ภำครัฐควรนำข้อมูลที่มีอยู่มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แม้ว่ำที่ผ่ำนมำรัฐมีควำมพยำยำมผลักดันผ่ำน data.go.th แต่กำรเปิด เผยข้อมูล ของ
ภำครัฐไทยยังสำมำรถพัฒนำได้อีกมำก ตำมเกณฑ์ Global Open Data Index ที่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ 51 เนื่องจำกยังไม่เข้ำเกณฑ์ของกำรเปิดเผยข้อมูล ที่จำเป็น โดยต้องทำให้อยู่ในรูปแบบที่
คอมพิวเตอร์สำมำรถประมวลผลได้ รวมทั้ง สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดมำได้ในครั้งเดียว และมีกำร
อัพเดตอยู่เสมอ
1.2 ผู้ช่วยสร้างวัฒนธรรม (Data Catalyst) ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Data Ecosystem) และนำข้อมูลมำใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำรก่อให้เกิดโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่จำเป็น เช่น แพลตฟอร์มกลำง และชักจูงผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้มำร่วมมือกัน โดยเฉพำะควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรเปิดเผยข้อมูล ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรสร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมกำร
นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเปิดให้ประชำชนแข่งขันกำร
นำข้อมูลภำครัฐเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจำวันดังเช่นที่จัดโดยรัฐบำลสิงคโปร์ โดยมีกำรแข่งให้นำข้อมูล
จรำจรมำแก้ปัญหำรถติด ทำให้ เกิดกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง
จำนวนมำก เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับรอรถโดยสำรประจำทำง
Box 1 ตัวอย่างนโยบายการจัดการข้อมูลในภาคการเงิน

สหรำชอำณำจักร ฝรั่งเศส และไต้หวัน ต่ำงมีกำรผลักดันกำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data
Policy) นโยบำยดังกล่ำ วท ำให้ ผู้ที่ มีค วำมคิ ดริเ ริ่ม สร้ำ งสรรค์ ได้มี โอกำสเข้ ำถึ งข้อมูล
ภำครัฐ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในกำรพัฒนำ AI
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แต่ปัจจุบันไทยยังมีปัญหำด้ำนคุณภำพและควำมเชื่อมต่อของข้อมูลอยู่ นอกจำกนี้ กำรที่
ข้อมูลขนำดใหญ่จำนวนมำกอยู่กับภำครัฐทำให้เกิด ต้นทุนต่ำง ๆ จำนวนมำกในกำรเก็บ
ข้อมูลขนำดใหญ่ดังกล่ำวไว้ แต่ในปัจจุบันกำรนำมำใช้ประโยชน์อำจยังไม่มำกเท่ำที่ควร
ดังนั้น ภำครัฐควรเปิดเผยข้อมูลของตนเองและสนับสนุนให้ภำคเอกชนเปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เปิดเผยได้ รวมทั้งสร้ำงระบบเชื่อมต่อ (Data Integration) ที่ทำให้สำมำรถเรียกใช้
ข้อมูลดังกล่ำวได้ผ่ำนระบบกลำงซึ่งมีวิธีวำงระบบดังกล่ำวใน 2 ลักษณะ คือ
i.

ระบบฐานข้อมูลกลาง: คล้ำยกับโครงกำร X-Road ของประเทศเอสโตเนีย หรือ
National Digital Identity ของประเทศสิงคโปร์ โดยต้องมีหน่วยงำนพิเ ศษที่มีห น้ ำ ที่
ให้บริกำรข้อมูลกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน

ii.

ระบบ Open API: ที่สำมำรถให้เอกชนเข้ำมำเชื่อมต่อข้อมูลที่อัพเดตแบบ real
time ได้เอง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนด้ำนกำรวำงระบบและดูแลรักษำระบบมำกกว่ำ
แบบแรก ดังเช่นประเทศฝรั่งเศส (French API portal) และสหรำชอำณำจักร (API for
GOV.UK) ในกรณีของประเทศไทย มีบำงธนำคำรได้ริเริ่มกำรทำ Open API แล้ว แต่ยัง
ขำดควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำ ซึ่งอำจส่งผลให้กำรใช้งำนร่วมกันทำได้ยำก นอกจำกนี้
ในปัจจุบันประเทศไทยยังขำด API Gateway ซึ่งเป็นระบบกลำงทีช่ ่วยเชื่อมต่อข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงำนเข้ำด้วยกันอยู่
อย่ำงไรก็ตำม ระบบทั้งสองจำเป็นต้องมีหน่วยงำนกลำงที่ดูแลในทั้งในเรื่องของกำรวำง
ระบบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งกำรบรรจุ Cyber Security เข้ำ
ไปในแผนควำมมั่นคงแห่งชำติก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกัน กำรมีแพลตฟอร์มกลำงใน
กำรเก็บข้อมูลและระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลจะช่วยให้ภำคธุรกิจมีแรงจูงใจใน
กำรเชื่อมต่อข้อมูลเพรำะจะช่วยลดต้นทุนในกำรดำเนินงำนและช่วยยกระดับกำรบริกำร
ลูกค้ำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้นจำกกำรลด Paperwork และภำระของลูกค้ำที่ต้อง
จัดเตรียมเอกสำรตัวจริงมำ ภำคประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อกับทั้งภำครัฐ
และเอกชนมำกขึ้น รวมทั้งยังมีควำมมั่น ใจกับข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในระบบกลำงว่ำมีควำม
ปลอดภัย สำมำรถเรียกดูหรือแจ้งขอลบได้เมื่อต้องกำร

ในกรณีของประเทศไทยเอง รัฐบำลควรสร้ำงมำตรฐำนในการยกระดับให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล
และ E-Identification ให้มีสิทธิและอานาจเทียบเท่าเอกสารที่เป็นกระดาษในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนหันมาติดต่อสื่อสารผ่านดิจิทัลในวงกว้าง คล้ำยกับประเทศฝรั่งเศส เอสโตเนีย และสิงค์โปร์
ที่ผลักดันในเรื่องดังกล่ำวจนสำเร็จ และประเทศในกลุ่ม Followers อย่ำงประเทศอินเดียที่กำลังเดินหน้ำ
ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกในปัจจุบันภำครัฐที่กำหนดให้เอกชนต้องยื่นเอกสำรที่เป็นกระดำษใน
หลำย ๆ เรื่องเพื่อติดต่อกับภำครัฐ เช่น กำรยื่นจ่ำย Withholding Tax ที่ยังต้องนำเอกสำรที่เป็นกระดำษ
มำยื่นประกอบ ทำให้ธุรกิจส่วนมำกยังเก็บข้อมูลอยู่ในกระดำษ (Paper-based) ซึ่งยำกในกำรนำไปใช้
พัฒนำ AI ต่อ
นอกจำกนี้ ภำครัฐต้องชี้ให้ภำคธุรกิจเห็นควำมสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเชื่อมต่อ
กันได้ โดยควรสร้ำงแรงจูงใจ เช่น กำรลดภำษีสำหรับบริษัทที่มีกำรเชื่อมต่อข้อมูลกับภำครัฐ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหำข้อมูลที่ยังมีลักษะกระจัดกระจำย (Unstructured) และอยู่แยกกันตำมแผนกหรือส่วนงำนย่อย
(Data silos) ของภำคธุรกิจ
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1.3 ผู้ออกนโยบาย (Policy Maker)
ออกแบบกฎและมำตรฐำนต่ำง ๆ เพื่อกำหนดคุณภำพข้อมูล รูปแบบในกำรจัดเก็บ และระดับกำรเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อทำให้กำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลแหล่งต่ำง ๆ มีมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรออกกฎ
เกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล ด้วย นอกจำกนี้ ภำครัฐจำเป็นต้องกระตุ้นให้ประชำชนเกิดควำม
ตระหนักรู้ถึงภัยไซเบอร์ที่อำจเกิดขึ้นเพื่อทำให้ประชำชนสำมำรถป้องกันตนเองได้ เนื่องจำกกำรสำรวจ
พบว่ำ บุคคลมักยินยอมเปิดเผยข้อมูลหำกมีรำงวัลจูงใจ โดยวิธีกำรในกำรให้ควำมรู้ กับประชำชนอำจ
แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของช่วงอำยุและสถำนภำพ ดังนี้
ตาราง 3 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านข้อมูลจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
วิธีการ
เด็ก
บรรจุลงในระบบกำรศึกษำ
ผู้ใหญ่ที่อยู่ในระบบ
บังคับให้เป็น Mandatory training / certificate ที่จำเป็นต้องมีในกำรทำงำน
ผู้ใหญ่ที่อยู่นอกระบบ
จัด Training session ในระดับเขต โดยผูกกับระบบสวัสดิกำร รวมทั้งกระจำย
ข้อมูลควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (เช่น บริษัท Line และFacebook)

คล้ำยคลึงกับหลักกำรร่วมของกลุ่ม D9 ด้ำน “Connectivity” ที่เสริมสร้ำงกำรเข้ำถึงและควำมรู้ควำม
เข้ ำ ใจในกำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ กั บ ประชำกร และ “Teach children to code” ที่ เ น้ น พั ฒ นำทั ก ษะ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงให้กับเด็ก ซึ่งกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ดังกล่ำวจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ดังเช่น
ประเทศเอสโตเนียที่กำหนดเป้ำหมำยให้ ประชำชนคิดว่ำตนมีควำมรู้และทักษะเพียงพอที่จะป้องกันกำรถูก
ขโมยข้อมูลส่วนตัวผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 68 สู่ระดับที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
EU อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ในปี 2020

2. นโยบายด้านแรงงาน : สร้างกาลังคนด้านดิจิทัล ควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
ควำมท้ำทำยของกำรทำนโยบำยด้ำนแรงงำนเพื่อตอบสนองต่อยุค AI คือ การสร้างกาลังคนด้านดิจิทัลให้เพียงพอ
เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ดังกล่าว การพัฒนา
และปรั บ เปลี่ ย นทั กษะของบุ คลากรที่ ก าลัง ท างานอยู่ ในตลาดแรงงาน และการดึ ง ดู ดแรงงานต่ า งชาติที่มี
ประสบการณ์ ท างานด้ า น AI และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ม าท างานในประเทศไทยให้ ทั น กาลกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ด้ำนหนึ่งของเหรียญ AI เข้ำมำทำให้มีควำมต้องกำรแรงงำนกลุ่มที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น (Skill-Biased Technical
Change; SBTC) ซึ่งส่งผลให้รำยได้ของแรงงำนกลุ่มดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ อีกด้ำนหนึ่งของเหรียญ
แรงงำนที่ไม่มีทักษะดังกล่ำวหรือแรงงำนที่ มีโอกำสถูกทดแทนด้วย AI จะได้รับกำรจ้ำงงำนและรำยได้ที่น้อยลง
คำถำมสำคัญที่ผู้ดำเนินนโยบำยจะต้องตอบ คือ ประเทศไทยจะช่วยแรงงานกลุ่มที่ถูกกระทบให้สามารถปรับตัวได้
อย่างไร และหากแรงงานปรับตัวไม่ได้ ประเทศไทยจะมีแผนการเยียวยาอย่างไร

2.1

สร้างและสนับสนุนคนเก่งเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำก Global Talent Competition Index พบว่ำ ประเทศไทย สร้าง ดึงดูด และรักษา
คนเก่ง ทั้งในกลุ่มทักษะวิชำชีพ (High-skilled) และกลุ่มกึ่งทักษะ (Middle-skilled) ได้แย่กว่ำ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น สิงคโปร์ และมำเลเซีย รวมทั้งค่ำเฉลี่ยของทวีป
ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องพัฒนำทั้ง 3 มิติควบคู่กัน โดยในระยะสั้น ในช่วงที่ประเทศไม่
สำมำรถผลิตบุคลำกรที่ทักษะตำมที่ ตลำดต้องกำรได้ทัน ประเทศจำเป็นต้องดึงดูดคนเก่งจำก
ต่ ำ งประเทศ หรื อ คนไทยที่ มี ป ระสบกำรณ์ ท ำงำนในประเทศที่ เ ป็ น ผู้ น ำด้ ำ น AI เพื่ อ รั ก ษำ
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ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ21 รักษาคนไทยที่มีฝีมือให้ได้ทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
โดยมีอุตสำหกรรมที่ต้องใช้แรงงำนฝีมือด้ำนดังกล่ำวรองรับ ขณะเดียวกันก็สร้างแรงงำนไทยที่มี
ฝีมือผ่ำนกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำที่ดึงภำคเอกชนและภำคมหำวิทยำลัยให้มำมีส่วนร่วมด้วยกัน
เพื่อพัฒนำศักยภำพแรงงำนไทยในระยะยำว
รูปที่ 22 คะแนนปริมาณ และคุณภาพแรงงานกลุ่มทักษะสูง และทักษะปานกลาง ในแต่ละประเทศ
จาก Global Talent Competitive Index 2019

ที่มา: INSEAD

2.2

ช่วยเหลือกระบวนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีให้แก่แรงงาน
กำรเข้ ำ มำของ AI จะสร้ ำงควำมปั่ น ป่ว นกับ แรงงำนไทยเพิ่ มขึ้ น จำกเดิ ม อำจจะเห็น เพียง
แรงงำนในกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่มักมีลักษณะกำรทำงำนแบบเดิมซ้ำ ๆ เป็นกลุ่มที่ถูก
กระทบ แต่ในปัจจุบันกว่ำครึ่งของพนักงำนในภำคกำรขำยก็มีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยี22 หรือแม้กระทั่งพนักงำนบริษัทในปัจจุบันก็มีควำมเสี่ยงที่ AI จะเข้ำมำทำงำนใน
ลักษณะเดียวกันได้เช่นกัน อนาคตแรงงานทุกคนมีโอกาสที่จะตกงานหากไม่มีการปรับตัว ผู้
วำงนโยบำยจึ งควรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรสร้ ำ งกระบวนกำรเปลี่ ย นผ่ ำ นให้ กั บ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบ
ผู้ดาเนินนโยบายมีบทบาทสาคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปรับตัว
และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แรงงานปรับตัว ตัวอย่ำงที่มักถูกยกมำเสมอ คือ นโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำแรงงำนของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรมนุษย์เป็น
อันดับแรก ๆ ของกำรพัฒนำ มีกำรให้คูปองเงินสดกับประชำชนเพื่อพัฒนำทักษะตลอดชีวิต
ประชำชนและภำคธุ ร กิ จ เกิ ด กำรตื่ น ตั ว ต่ อ กำรพั ฒ นำทั ก ษะ ถึ ง แม้ น โยบำยดั งกล่ ำ วจะได้
งบประมำณจำนวนมำก ซึ่งอำจไม่เหมำะกับกำลังพัฒนำอย่ำงประเทศไทย กระนั้น ประเทศไทย
สามารถนาระบบดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศมากขึ้น เช่น การแบ่งความ
รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ (Co-Funding) โดยให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างรับผิดชอบค่า
เรียนด้วยส่วนหนึ่ง และจ่ายเต็มให้กับผู้มีปัญหาทางการเงิน โดยโยงกับการพัฒนาทักษะผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่ง รัฐที่รัฐบาลได้ดาเนินการไปแล้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรผลักดันกำรพัฒนำ
ทักษะ และเรียนรู้ตลอดชีวิต จำเป็นต้องคำนึงถึง 5 ด้ำน หลักในกำรทำนโยบำยดังนี้
1. คาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำแรงงำนให้
ชั ด เจน ตั ว อย่ ำ งเช่ น ประเทศไอร์แ ลนด์ มีก ำรจั ดตั้งกลุ่มผู้เชี่ ย วชำญด้ำ นทั ก ษะในอนำคตที่
ต้ อ งกำร (Expert Group on Future Skills Needs) ตั้ ง แต่ ปี 1997 โดยท ำงำนร่ ว มกั บ
กระทรวงแรงงำน (National Employment and Training Authority) กระทรวงอุตสำหกรรม
(Department of Enterprise Trade and Employment) และกระทรวงศึ ก ษำ ในกำรวำง
นโยบำยให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่กำรวำงแผนหลักสูตร ไปจนถึงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
2. ทาแผนพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ในอดีตที่สิงคโปร์เริ่ม
ผลักดันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเพื่อทดแทนนำกำรนำเข้ำ สิงคโปร์เน้นกำรพัฒนำแรงงำนกลุ่ม
อำชีวะ แต่เมื่อประเทศพัฒนำมำกขึ้น สิงคโปร์หันไปผลิตสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงขึ้น เช่น ยำ และ
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ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สิงคโปร์จึงเริ่มตั้งกองทุนพัฒนำทักษะและกำรศึกษำต่อเนื่องขึ้น
และในยุคสุดท้ำยที่สิงคโปร์เน้นกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรจัดตัง้ โครงกำร SkillsFuture จึงเกิดขึ้น
เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำทักษะแรงงำนให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
3. จัดตั้งมาตรฐานการศึกษา และระบบประเมินผล กำรทำนโยบำยพัฒนำทักษะตลอดช่วง
ชีวิตจะไม่ประสบควำมสำเร็จหำกขำดกำรตั้งระบบคุณวุฒิเพื่อรับรองหลักสูตรกำรฝึกอบรม และ
เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ ให้กับหลักสูตร โดยเน้นระบบกำรรับรองหลักสูตรที่โปร่งใส มีกำรติดตำม
ประเมินผล และไม่สร้ำงอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เช่น ภำระด้ำนเอกสำรในกำรขออนุมัติ
หลักสูตร
4. ให้บริการจับคู่งาน กับแรงงานที่มีทักษะใหม่ เพื่อช่วยให้ระบบกำรเปลี่ยนผ่ำนรำบรื่นมำก
ยิ่งขึ้น และแรงงำนใหม่สำมำรถทำงำนที่ตรงกับควำมสำมำรถของตนเอง โดยรัฐบำลอำจช่วยลด
อุปสรรคด้ำนข้อมูล เช่น นำยจ้ำงไม่เชื่อมั่นว่ำลูกจ้ำงที่พี่งอบรมมำจะทำงำนได้ดีขึ้นจริงหรือไม่
รัฐบำลสิงคโปร์ได้ปิดช่องว่ำงดังกล่ำวด้วยกำรช่วยสนับสนุนค่ำจ้ำงในช่วงแรกของกำรจ้ำงงำน
เพื่อให้ลูกจ้ ำงได้พิสูจน์ควำมสำมำรถว่ำทักษะที่เรียนรู้มำตรงกับควำมต้องกำรของนำยจ้ ำ ง
หรือไม่
5. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนที่ต่ำงกันออกไป เช่น โครงกำรกำรศึกษำนอกเวลำ กำรเรียนรู้จำกงำน (On-the-Job
Training) หรือกำรเรียนรู้ทำงไกล
นอกจากนี้ การพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ก็เป็น
สิ่งที่สาคัญ หากตลาดแรงงานทางานได้ดี แรงงานจะสามารถย้ายงานได้ง่าย และกลับเข้ามา
สู่ตลาดได้เร็วหากตกงาน ผู้ออกแบบนโยบำยสำมำรถช่วยยกระดับประสิทธิภำพดังกล่ำวได้โดย
กำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นของระบบ เช่น พัฒนำระบบสวัสดิกำรที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แทนที่จะเป็น
ระบบสวัสดิกำรที่ติดอยู่กับบริษัทที่จ้ำง ดังจะเห็นตัวอย่ำงในประเทศฝรั่งเศสที่ให้สิทธิวันลำใน
กำรพัฒนำทักษะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หำกมีกำรย้ำยงำนจำกบริษัทเอกชนที่เคยทำอยู่ มำอยู่
ภำครั ฐ ระบบวั น หยุ ด ดั งกล่ ำ วที่ เ หลื อ ก็ ส ำมำรถยกมำได้ นอกจากนั้ น ผู้ ดาเนิ น นโยบาย
จาเป็นต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่สร้างแรงจูงใจที่ทาให้ตลาดเกิดการบิดเบือน เช่น
กำรให้เงินเยียวยำผู้ที่ตกงำนในระยะเวลำจำกัด และส่งเสริมกำรปรับตัวกลับเข้ำตลำดแรงงำน
และพัฒนำระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมมำกขึ้น เช่น กำรเพิ่มสิทธิประกันสังคมให้คนที่อยู่
นอกระบบกว่ำ 3 ล้ำนคนในประเทศสเปน
Box 2 ตัวอย่างการทานโยบายด้านแรงงานในภาคการเงิน ในประเทศสิงคโปร์

ภำคกำรเงินเป็นอุตสำหกรรมที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ซึ่งก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนถึงร้อยละ 5
ของกำรจ้ำงงำนทั้งหมด ซึ่งกำลังเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนแรงงำนคล้ำย ๆ กับประเทศอื่น ๆ ทั่ว
โลก ประชำกรถึง 2 ใน 5 ของสิงคโปร์เชื่อว่ำกำรพัฒนำทักษะเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ส่วนใหญ่กลับคิด
ว่ำไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ในขณะที่ ด้ำนธุรกิจ ธนำคำรในสิงคโปร์มีแผนลดกำลังคน โดยมีแผนจะลด
จำนวนพนักงำนสำขำลงครึ่งหนึ่ง23 รัฐบำลสิงคโปร์จึงต้องเร่งสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรเริ่มต้นใน
กำรพัฒนำทักษะตั้งแต่วันนี้
หน่ วยงานหลั กที่ รับ ผิ ดชอบในการพั ฒนาทัก ษะด้ านการเงิ นของสิง คโปร์ คื อ Institute of
Banking & Finance Singapore (IBF) ในกำรทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรพัฒนำ
ทักษะและอำชีพ โดยร่วมมือกับทั้ง ธนำคำร สมำคม และ SkillsFuture Singapore (SSG) โดยมี
หน้ำที่หลัก 3 ข้อ ดังนี้
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1. ศึกษาและเผยแพร่ทักษะในภาคการเงินที่เป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. ให้คาปรึกษาด้านอาชีพ โครงกำร IBF Careers Connect ให้ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
อำชีพที่เปลี่ยนไป และให้คำแนะนำกับแรงงำนที่สนใจในกำรพัฒนำทักษะ
3. เอื้ออานวยให้แรงงานสามารถเปลี่ยนงานได้ โดยโครงกำร Professional Conversion
Programmes (PCPs) ช่ ว ยให้ แ รงงำนที่ จ ะถู ก กระทบเปลี่ ย นไปท ำอำชี พ ใหม่ ใ น
อุ ต สำหกรรมเดิ ม หรื อ อำชี พ เดิ ม ในอุ ต สำหกรรมใหม่ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม โครงกำร
#FutureMeNow เพื่อให้ ธุรกิจแสดงควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำทักษะแรงงำนของ
ตนเอง โดยให้คำปรึกษำกับบริษัทที่ต้องกำรพัฒนำทักษะแรงงำน และมอบรำงวัลให้กับ
บริษัททีม่ ีควำมโดดเด่นด้ำนกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ตัวอย่างโครงการการพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้การดูแลของ IBF
1. มี Platform เพื่อการพัฒนาทักษะตนเอง (MySkills Portfolio) ซึ่งเอื้ออำนวยควำม
สะดวกต่อกำรอบรมทักษะ และสร้ำงกลไกกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง อำทิ ให้ผู้ใช้
สำมำรถตั้งปณิธำนและวำงแผนกำรพัฒนำตนเองในอนำคต แนะแนวทักษะที่จำเป็น และ
แนะนำหลักสูตรที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสำมำรถเรียนทักษะต่ำง ๆ บน
แอพพลิเคชั่น Learn@IBF ที่พัฒนำร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทั้งจำก Facebook Amazon และ
IBM โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
2. รับรองหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ผ่ำน IBF Recognised Training Program ซึ่งได้รับ
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจำกบริษัทด้ำนกำรเงินในสิงคโปร์ โดยแบ่งทักษะออกเป็น 2 กลุ่ม
2.1 ทั ก ษ ะ แห่ ง อ น าคต เช่ น Agile & Entrepreneurial Thinking, Data-Driven
Decision Making, Digital Awareness, Future Communication, HumanCentered Design, Risk & Governance in a Digital World
2.2 ทักษะสาหรับอุตสาหกรรมการเงิน 12 ด้าน ประกอบด้วย
รูป 23 ทักษะสาหรับอุตสาหกรรมการเงิน 12 ด้าน

ที่มา: INSTITUTE OF BANKING & FINANCE SINGAPORE

3. ให้คาแนะนาด้านอาชีพรายบุคคล (Career Advisory Services) เช่น แนะนำเทคนิค
กำรหำงำน จัด Career Fair และแนะนำกำรหำควำมถนัดและทักษะที่ใช่
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รูป 24 บริการการให้คาปรึกษาด้านอาชีพของ IBF Singapore

ที่มา: INSTITUTE OF BANKING & FINANCE SINGAPORE

4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
1. สนั บ สนุ น ค่ า อบรมในลั ก ษณะจ่ า ยร่ ว ม (co-funding) เนื่ อ งจำกต้ อ งกำรให้
แรงงำนและบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำตนเอง
1.1 ลูกจ้าง: หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำก IBF จะได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ
70 ของค่ำเรียน โดยไม่เกินคนละ 7,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อหลักสูตร และ
ร้อยละ 90 สำหรับผู้ที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อได้รับกำรประเมินผ่ำนตำม
ข้อบังคับของหลักสูตร
1.2 นายจ้าง: สนับสนุนค่ำอบรมให้เอกชนสูงสุดร้อยละ 90 สำหรับกำรอบรมที่
จัดตั้งโดยศูนย์ Continuing Education and Training หรือ 15 เหรียญต่อ
ชั่ ว โมงต่ อ คน ส ำหรั บ กำรจั ด In-house Training รวมทั้ ง ให้ เ งิ น ชดเชย
สำหรับพนักงำนที่ขำดงำนเพื่อไปฝึกอบรม จำนวนร้อยละ 80 ของเงินเดือน
แต่ไม่เกิน 4.5 เหรียญสิงคโปร์ต่อชั่วโมง หรือ 7.5 เหรียญสิงคโปร์ต่อชั่วโมง
สำหรับบริษัทขำดกลำงและขนำดย่อย
2. ให้ทุนเพื่ออบรมทักษะที่ขาดแคลน (SkillsFuture Study Award) มูลค่ำ 5,000
ดอลลำร์สิงคโปร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะในอุตสำหกรรมกำรเงิน เช่น cybersecurity
management, data analytics, compliance และ risk management
3. ให้ทุนสาหรับอบรมทั่วไป (SkillsFuture Credit) โดยประชำชนที่อำยุ 25 ปีขึ้น
ไปจะได้รับเงินสมทบทุกปีปีละมูลค่ำ 500 ดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อใช้อบรมทั่วไป ซึ่ง
สำมำรถใช้ในโครงกำรอบรมด้ำนกำรเงินได้เช่นกัน

3.

นโยบายด้านการกากับดูแล: การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในธุรกิจ แต่ต้อง
ดูแลความเสี่ยงในภาพรวม
นโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแล AI เป็นที่ถกเถียงกันว่ำธุรกิจควรจะมีกำรควบคุมมำกน้อยเพียงใด โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วย และเห็นด้วยกับกำรกำกับดูแล ด้ำนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ไม่ว่ำจะเป็น Hassabis ผู้บริหำร Google Deepmind
หรือ Andrew McAfee เจ้ำของหนังสือ Second Machine Age ให้เหตุผลว่ำ กำรกำกับดูแลจะเป็นอุปสรรคต่อกำร
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่ำง AI อย่ำงไรก็ตำม กระแสอีกด้ำนมองว่ำ AI
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เป็นเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำมำระดับหนึ่งแล้ว หำกขำดกำรควบคุมดูแลที่ดี จะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมำก
เนื่องจำกมีผู้ใช้ AI ในชีวิตประจำวันจำนวนมำก เช่น กำรใช้งำน Siri เป็นต้น นอกจำกนี้ ข้อสาคัญที่สุดของกลุ่มคน
ที่สนับสนุนนโยบายการกากับดูแล AI คือ นโยบายไม่จาเป็นที่จะต้องถูกออกแบบมาให้เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
(Restrictive Regulation) แต่ ส ามารถออกแบบเพื่ อ สร้ า งข้ อ ตกลงร่ วมกั น ของสั ง คมที่ แ สดงให้ เห็ น ความ
คาดหวังและความต้องการของสังคมในการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันกับ AI
ในอดีตรัฐบำลในหลำยประเทศได้ใช้นโยบำยที่ระมัดระวังมำกเกินไป (Precautionary Policies) ซึ่งมักมำจำกข้อ
สมมติว่ำ เทคโนโลยีอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ ดังนั้น ก่อนกำรอนุญำตให้ใช้เทคโนโลยีดังกล่ำวในสังคม ธุรกิจจะต้อง
พิสูจน์ว่ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอั นตรำย หำกไม่สำมำรถทำได้รัฐบำลจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตกำรใช้
งำนจนกว่ำจะมีกำรพิสูจน์ว่ำปลอดภัย เช่น ในปี 1982 มีกำรแบนกำรใช้เครื่องเล่นเพลง Walkman ในกำรฟังเพลง
ระหว่ ำ งข้ ำ มถนน นโยบำยรู ป แบบดั งกล่ ำ วส่งผลเสี ยต่ อ ทั้ งกำรเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ และกำรวิ จั ยและพั ฒนำ
เทคโนโลยี เนื่องจำกนโยบำยที่เข้มงวดเกิดไปเป็นต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำนวัตกรรม เช่น กำร
กำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรกำกับดูแลรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles)
ปัจจุบัน ผู้กำหนดนโยบำยหลำย ๆ ประเทศจึงให้ควำมสำคัญกับนโยบำยที่เน้นกำรส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation
Principle) เป็นหลัก ซึ่งตรงข้ำมกับควำมเชื่อเดิมว่ำเทคโนโลยีอำจส่งผลเสียต่อสังคม แต่เชื่อว่าเทคโนโลยีส่งผลดี
ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเศรษฐกิจ หรือการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ดังนั้น
รัฐควรเปิดทางให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเน้นให้ระบบของตลาดทางานได้ดีที่มีการแทรกแซงที่จากัดและ
เจาะจง (Targeted Intervention) โดยหน้ำที่หลักของภำครัฐในกำรกำกับดูแลนวัตกรรมธุรกิจประกอบด้วย 3
หลักกำรสำคัญดังนี้24
1. สร้างกรอบความรับผิดชอบทางธุรกิจสาหรับผู้ให้บริการ (Accountability Framework) ผู้ให้บริกำรต้องมี
ควำมรับผิดชอบต่อ สินค้ำ และ/หรือ บริกำรที่มีกำรนำเทคโนโลยีและ AI มำใช้ โดยมีกำรวำงระบบที่สำมำรถ
ตรวจสอบและมั่นใจได้ว่ำระบบสำมำรถทำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่ ตั้งใจ หำกเกิด
ควำมเสียหำยต่อผู้บริโภค ผู้ให้บริกำรต้องรับผิดชอบ เช่น ชดเชยให้ผู้เสียประโยชน์หำกระบบมีกำรปฏิเสธคำขอกู้ยืม
โดยไม่เหมำะสม กำรวำงกรอบควำมรับผิดชอบดังกล่ำวไม่ได้มีจุดมุ่งหวังให้กำรใช้เทคโนโลยีปลอดภัยสมบูรณ์แบบ
แต่เป็นกำรจำกัดควำมเสี่ยง โดยให้ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีที่เห็นว่าปลอดภัยเพียงพอถึงจะนามาใช้ และรัฐมี
หน้าที่กาหนดบทลงโทษให้กับผู้เล่นในตลาดที่นาเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่สมควรหรือขาดความระมัดระวัง
2. สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีพื้นที่ในการพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมมากพอ กำรทดลองด้วยโครงกำรนำร่อง
(Pilot Project) เอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงธุรกิจและผู้กำกับดูแลถึงผลดีและผลเสียที่อำจเกิดขึ้นต่อกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในโลกแห่งควำมเป็นจริง ที่มีปัจจัยภำยนอกต่ำงจำกกำรทดลองในระบบปิด ซึ่งจำเป็นต่อกำรศึกษำ
ผลกระทบและปรับปรุงกระบวนกำรให้ดีขึ้น ตัวอย่ำงโครงกำรนำร่อง เช่น iBorderCtrl25 เป็นโครงกำรพัฒนำระบบ
ตรวจคนเข้ำเมืองในกลุ่มประเทศยุโรปให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้กำรยืนยันตัวตนด้วย Biometric และประเมินควำมเสี่ยง
ของคนที่จะเข้ำประเทศ โดยทดสอบระบบภำยใต้สภำพแวดล้อมจริงเป็นเวลำ 9 เดือน ใน 3 ประเทศ โดยนำข้อมูลที่
ได้มำปรับปรุงให้มีควำมแม่นยำมำกขึ้น โดยระหว่ำงทดลองระบบจะยังไม่เชื่อ มต่อกับระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเข้ำเมืองและไม่ส่งผลต่อกำรพิจำรณำเข้ำประเทศจริง
3. ศึกษาผลกระทบของนโยบายที่อาจเกิดขึ้น และเยียวยาผู้เสียประโยชน์ กำรนำ AI เข้ำมำใช้อำจเกิดกระแส
ต่อต้ำนจำกผู้เสียประโยชน์ จนออกเป็นกฎหมำยห้ำมให้บริกำรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แต่ในควำมเป็นจริง หำก
ไม่นำเทคโนโลยี AI มำใช้อำจส่งผลเสียมำกกว่ำผลดี เนื่องจำกธุรกิจเดิมจะไม่พัฒนำคุณภำพบริกำร ผู้บริโภคไม่มี
ทำงเลือกกำรบริกำรประเภทอื่น ประเทศขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขณะที่โลกหันมำใช้เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ
และสูญเสียตำแหน่งงำนใหม่ ๆ ที่อำจเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ผู้กำกับ
ดูแลควรออกแบบนโยบำยที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านและเยียวยาผู้ถูกกระทบโดยไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ที่ผิด ๆ แทนการปิดกั้นบริการและการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลกระทบการดาเนิ น
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นโยบายด้าน AI ซึ่งกลุ่ม OECD ได้มีการจัดทาโครงการ Policy Observatory เพื่อศึกษาผลกระทบของ AI
แทนการออกแบบนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวและความเชื่อของสังคม โดยนโยบำยจำเป็นต้องมีควำม
ยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงได้หำกนโยบำยที่ดำเนินไปแล้วก่อให้เกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี
ที่สาคัญ AI เป็นเพียงเครื่องมือในการแก้ปัญหาของธุรกิจ ดังนั้น กฎข้อบังคับไม่ควรใช้เพื่อควบคุมเทคโนโลยี AI
แต่ควรควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ว่าได้นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมหรือไม่ กำรตรวจสอบดูแลใน
แต่ละอุตสำหกรรมจึงแตกต่ำงกันออกไป
นอกจากนี้ ผู้กากับดูแลเองจาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสามารถติดตาม
ประเมิน และกากับดูแล ได้เท่าทันสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยแรง
ขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรดังกล่ำวจำเป็นต้องใช้บุคลำกรด้ำน AI จำนวนมำก เนื่องจำกผู้กำกับ
ดูแลจำเป็นต้องมีควำมรู้ทั้งด้ำนธุรกิจและ AI ยิ่งในภำวะที่ตลำดมีกำรแข่งขันแย่งชิงบุคลำกรที่มีควำมรู้ดังกล่ำว โดย
มีควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำน AI มำกด้วยกำรเสนอเงินเดือนที่สูง กำรเพิ่มจำนวนบุคลำกร AI ของภำครัฐยิ่งเป็นเรื่อง
ที่ท้ำทำย กำรทำงำนร่วมกับเอกชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี จึงเป็นทำงเลือกสำคัญในสภำพแวดล้อมนี้
นอกจำกนี้ ภำครัฐควรเร่งสนับสนุนงำนวิจัยด้ำน AI ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแล เพื่อพัฒนำกฎเกณฑ์ ทั้งด้ำน
จริยธรรมและควำมปลอดภัย
Box 3 ตัวอย่างนโยบายกากับดูแลภาคการเงิน

ความท้าทายในการกากับดูแลด้านการเงินคือการหาสมดุลที่พอเหมาะระหว่าง (1) การสนับสนุนนวัตกรรม (2) การ
ดูแลผู้บริโภค และ (3) การดูแลเสถียรภาพทางการเงิน กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เข้มงวดเกินไปย่อมเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
และใช้นวัตกรรม โดยเฉพำะกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนภำยในที่ไม่มีควำมเสี่ยงต่อระบบ
กำรเงินในวงกว้ำง กฎเกณฑ์กำรกำกับดูแลต้องไม่สร้ำงข้อจำกัดใด ๆ และควรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของภำคธุรกิจ
ด้วย นโยบำยกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของธนำคำรกลำงจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและใช้นวัตกรรม โดยกำหนดกรอบกำรกำกับ
ดูแลที่อยู่บนหลักกำร (Principle Based) มำกขึ้น แทนกำรกำหนดกำรกำกับดูแลตำมกฎเกณฑ์ (Rule Based) หรือกำร
กำหนดรำยกำรที่อนุญำตดำเนินกำร (Positive List)
ขณะเดียวกัน ภำคกำรเงินมีควำมเสี่ยงด้ำนเสถียรภำพที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบกำรเงินในวงกว้ำง
กำรออกผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ขำดควำมรับผิดชอบ เอำรัดเอำเปรียบผู้ใช้บริกำร ละเลยธุรกรรมที่ผิดกฎหมำย นอกจำกจะ
ทำลำยสวัสดิภำพของประชำชนและสังคมแล้ว ยังกระทบต่อควำมไว้วำงใจของประชำชนในกำรใช้บริกำรในระบบกำรเงินใน
ที่สุดด้วย กำรกำกับดูแลกำรใช้เทคโนโลยีในภำคกำรเงินจึงจำเป็น นอกจำกนี้ ผู้กำกับดูแลยังต้องคำนึงถึงกำรแข่งขันที่เป็น
ธรรมของผู้เล่น หำกผู้เล่นให้บริกำรในกิจกรรมเดียวกัน ก็ควรได้รับกำรตรวจสอบและใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
1. เน้นการสร้ างบรรยากาศการทดลองที่ เหมาะกั บการสร้ างสรรค์นวัตกรรม ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้
ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมนวัตกรรม โดยมีควำมพยำยำมในกำรลดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อธนำคำรพำณิชย์
ในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น โครงกำร Sandbox ที่พัฒนำพื้นที่ให้ธุรกิจสำมำรถทดลองนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ ๆ
ได้ ก่อนที่จะนำสินค้ำหรือบริกำรออกมำใช้จริง เพื่อย่นระยะเวลำก่อนนำออกมำสู่ตลำด (Time to Market) และให้ผู้กำกับ
ดูแลและธุรกิจได้เรียนรู้ด้วยกันถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และนำผลลัพธ์ที่ได้มำพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำร โดย
ปัจจุบัน ธปท. เพิ่มควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น โดยอนุญำตให้สถำบันกำรเงินทดรองนวัตกรรมกำรเงินใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง ภำยใต้
กรอบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรดูแลผู้บริโภคที่เหมำะสม (Own Sandbox)
2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นที่ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ระบบกำรชำระเงิน Prompt Pay หรือ Standardized
QR Code ที่ช่วยสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรแข่งขัน ให้บริษัทขนำดเล็กสำมำรถแข่งขันได้ เนื่องจำกบริษัทขนำดใหญ่ไม่ได้
เป็นผู้ครองตลำด QR Code แต่เพียงเจ้ำเดียว นอกจำกนี้ จะมีกำรนำระบบ e-KYC มำเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกผ่ำนกำร
ใช้ข้อมูลทำงชี วภำพ (Biometrics) ในกำรพิสูจน์ตัวตน ซึ่งกำรนำ e-KYC มำใช้จะช่วยให้กำรเปิดบัญชีสำมำรถทำผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทำงไปสำขำอีกต่อไป นอกจำกนี้ ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้ำงควำมเท่ำเทียม
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ในกำรแข่งขันให้กับบริษัทขนำดเล็ก และ Start-ups ธปท. ได้เปิดให้บริกำร API ข้อมูล และดำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เปิดเผยข้อมูลและโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรแบ่งปันข้อมูล เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จำกข้อมูล รวมถึงช่วยให้ธนำคำรต่ำง
ๆ มีข้อมูลเพียงพอในกำรพัฒนำ AI
3. ลดกฎระเบียบที่ไม่จาเป็น ผ่ำนกำรรวมรวมอุปสรรคของธุรกิจในอดีต เน้นกำรหำทำงออกร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่เป็นประโยชน์กับทั้ง ธปท. และธุรกิจในกำรยกระดับควำมพึงพอใจและควำมสะดวกสบำยของลูกค้ำ รวมทั้งกำรรักษำ
เสถียรภำพในระบบกำรเงิน เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้ e-Documents และยกเลิกกำรเก็บเอกสำรตัวจริงที่ไม่จำเป็นเพื่อลด
ภำระงำนของธนำคำร และเอื้อให้ธนำคำรสำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนงำนทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ นอกจำกนี้ยังมี
กำรปรับปรุงกระบวนกำรขออนุญำตของ ธปท. ให้เป็นจุดบริกำรเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับสถำบันกำรเงิน ลด
ระยะเวลำ และควำมซ้ำซ้อนของกำรขออนุญำต
นอกจากนี้ เพื่อเร่งการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางทั่วโลกได้เน้นการเข้าถึงกับ
ทั้ง (1) หน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ (2) ภาคธุรกิจ และ (3) ภาคประชาชน
1. การร่วมมือกับหน่อยงานกากับดูแลอื่น เช่น ในฮ่องกง ได้มีกำรรวมกำรกำกับดูแลทั้งด้ำนประกันภัย ตลำดหลักทรัพย์
และธนำคำร โดยมีจุดบริกำรเบ็ดเสร็จจุดเดียวเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับธุรกิจที่สนใจพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้ง
กำรร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลต่ำงประเทศ ด้วยกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนร่วมมือกัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรทำ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงินข้ำมประเทศ นอกจำกนี้กำรวำงมำตรฐำนด้ำนข้อมูลร่วมกับต่ำงประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในกำรวำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลเพื่อพัฒนำ AI
2. คลุกคลีกับธุรกิจ ปัจจุบัน ธปท. มีควำมพยำยำมที่จะเน้นกำรมีส่วนร่วมของธุรกิจมำกขึ้น เช่น กำรรับฟังปัญหำเพื่อนำมำ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และกระบวนกำร ซึ่งจำเป็นสำหรับกำรดูแลควำมเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำก AI ที่ต้องมีกำรเรียนรู้
ร่วมกันระหว่ำงธุรกิจและผู้กำกับดูแล ธนำคำรหลำย ๆ แห่งให้ควำมสำคัญกับกำรทำงำนร่วมกับเอกชนมำกขึ้น เช่น
ประเทศในกลุ่ม Asia Pacific โดยเฉพำะในประเทศ ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ เกำหลี และฮ่องกง มีนโยบำยหลักในกำรเน้น
กำรมีส่วนร่วมของอุตสำหกรรม ธนำคำรกลำงของฮ่องกงสร้ำง chatroom เพื่อให้คำปรึกษำกับทั้งธนำคำรขนำดใหญ่และ
Start-ups ที่ สนใจพั ฒนำนวั ตกรรมด้ ำนกำรเงิ น หรื อธนำคำรกลำงของสิ งคโปร์ มี กำรสร้ ำง Innovation hub เพื่ อให้
เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรกลำง และธนำคำรต่ำง ๆ ได้สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ ๆ ร่วมกัน นอกจำกประเทศในกลุ่ม Asia
Pacific แล้ว ธนำคำรกลำงของยุโรป (ECB) ก็ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรวำงบทบำทตนเองให้ธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำย เนื่องจำกพบว่ำ อุปสรรคของธุรกิจในกำรทดสอบสินค้ำและบริกำรทำงเงินใหม่ ๆ คือ ขำดข้อมูลว่ำควรจะปรึกษำใคร
หรือเข้ำถึงธนำคำรกลำงยำก ธนำคำรของยุโรปจึงมีกำรจัดกำรประชุมร่วมกันกับเอกชนเป็นประจำ (Roundtables) และ
วำงมำตรฐำนของนวัตกรรมด้ำนกำรเงินใหม่ ๆ ร่วมกับภำคเอกชน นอกจำกนี้กำรคลุกคลีกับธุรกิจยังจำเป็นในกำรสื่อสำร
นโยบำยใหม่ ๆ ที่มีกำรดำเนินกำร หรือมีกำรปรับปรุง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรมีควำมเข้ำใจตรงกัน และช่วยธุรกิจขนำดเล็กที่
อำจขำดควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย หรือเทคโนโลยี ในกำรปรับตัวต่อนโยบำยใหม่ เช่น กำรทำกระบวนกำรปกปิดข้อมูล
(Data Anonymization) ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การสร้างความเชื่อมั่นและความรู้ให้กับประชาชน กำรสร้ำงควำมรู้ให้ประชำชนเฉพำะเรื่องกำรเงินไม่เพียงพออีกต่อไป
ในยุคปัจจุบัน แต่ธนำคำรกลำงจำเป็นต้องสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินเพิ่มเติม เพื่อให้
ประชำชนยอมรับ และเชื่อมั่นในเทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน เช่น กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ำเชื่อมั่นที่
จะเปิดเผยข้อมูลให้กับธนำคำรต่ำง ๆ ซึ่งทำให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์จำก ต้นทุนทำงกำรเงินที่ถูกลง ขณะเดียวกัน ก็ต้อง
ทำให้ประชำชนเข้ำใจสิทธิของตนเอง ที่จะไม่ถูกเอำเปรียบโดยบริษัทต่ำง ๆ เช่น กำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในทำงที่ไม่
เหมำะสม บำงธนำคำรกลำงมี กำรกำหนดมำตรฐำนของนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนเทคโนโลยีให้กับ
ประชำชน เช่น เรื่องของธนำคำรเสมือน (Virtual Banking) แชทบอทกับกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรเงิน หรือกำรกำหนด
มำตรฐำนของ AI ด้ำนกำรเงิน
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ประวัติผู้เขียน
พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
จบกำรศึ ก ษำเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง จำกคณะเศรษฐศำสตร์
ภำคภำษำอังกฤษ (B.E.) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และปริญญำโท
เศรษฐศำสตร์ จำก University of Wisconsin-Madison ปัจจุบันเป็น
เศรษฐกรอำวุโส กลุ่มงำนวิเครำะห์โครงสร้ำงเศรษฐกิจ มีควำมสนใจ
ด้ำนเศรษฐศำสตร์แรงงำน และเศรษฐศำสตร์จุลภำค

ณัฐพล เลิศเมธาพัฒน์
จบกำรศึ ก ษำเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง จำกคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนในธนำคำร
พำณิ ช ย์ อ ยู่ ร ะยะหนึ่ ง ก่ อ นผั น ตั ว มำเป็ น เศรษฐกร ฝ่ ำ ยนโยบำย
โครงสร้ำงเศรษฐกิจ มีควำมสนใจด้ำนเศรษฐศำสตร์นโยบำยกำรเงิน
กำรเงินกำรลงทุนและ Big Data Analytics
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APPENDIX
ภาคผนวก

1.

ดัชนีความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Readiness Index)
ดัชนีควำมพร้อมด้ำนดิจิทัล ใช้ข้อมูลจำกกำรสำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำน
ประกอบกำรปี พ.ศ. 2560 คำนวณมำจำกค่ำเฉลี่ยของดัชนีควำมพร้อมด้ำนดิจิทัล 3 ด้ำน จำแนกตำมอุตสำหกรรม
โดยให้น้ำหนักในแต่ละด้ำนเท่ำกัน
(1) สินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยกำรมีคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อินเทอร์เน็ตในสถำนประกอบกำร
(2) กำรใช้งำนดิจิทัล ประกอบด้วยกำรใช้เว็บไซต์หรือช่องทำงออนไลน์ในกำรขำย และกำรพัฒนำซอฟท์แวร์
เฉพำะด้ำนของตนเอง
(3) แรงงำนดิจิทัล ประกอบด้วยจำนวนพนักงำน ด้ำน ICT ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำน ICT กำรจ้ำงผู้วำงระบบ
และโปรแกรมเมอร์

2.

ดัชนีการตัดสินใจลงทุนในออโตเมชั่น และ ซอฟท์แวร์
ดัชนีกำรตัดสินใจลงทุนในออโตเมชั่น และซอฟท์แวร์ นำมำใช้เพื่อเป็นเครื่องชี้ด้ำนกำรลงทุนใน AI เนื่องจำก
ข้อจำกัดของประเทศไทย ที่ไม่มเี ครื่องชี้ด้ำนกำรตัดสินใจลงทุนใน AI โดยรวม โดยใช้ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ บริษัท
จำนวน 1,817 บริษัท ระหว่ำง ไตรมำสที่ 3 ปี ค.ศ. 2017 ถึง ไตรมำสที่ 2 ปี ค.ศ. 2018 ของธนำคำรแห่งประเทศ
โดยคำนวณสัดส่วนของบริษัทที่ตดั สินใจลงทุนในระบบออโตเมชั่น และลงทุนในซอฟท์แวร์

3.

การคานวณดัชนีระยะห่างจากประเทศผู้นาด้านปัญญาประดิษฐ์
กำรคำนวณระยะห่ำงจำกประเทศผู้นำด้ำนปัญญำประดิษฐ์ ใช้เครื่องชี้ 20 ตัว จำก WEF McKinsey และ OECD
โดยแบ่งเครื่องชี้ทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และกำรรับ
เทคโนโลยีของภำคธุรกิจใน 10 ประเทศ

Box 4 ระยะห่างจากประเทศผู้นาด้านปัญญาประดิษฐ์
Frontier
US

Business Embracement
University-industry collaboration in R&D
Enthusiasm For New Technologies FDI and technology transfer
Firm-level technology absorption
AI investment
AI Aggressiveness
Company spending on R&D
AI research activities
Capability of Technology Usage Productivity boost from automation

Overall Environment
Innovation

Technology

Human Resource

Education

Capacity for innovation
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ENDNOTE
1

ควำมหมำยของ AI ตำม OECD and UNCTAD คือควำมสำมำรถของเครื่องจักร หรือระบบที่สำมำรถรับควำมรู้ และแสดง
ออกมำในรูปแบบของพฤติกรรมทีฉ่ ลำด (intelligence) ควำมสำมำรถของ AI คือพลังในกำรจัดกำรข้อมูลได้รวดเร็วกว่ำมนุษย์
เช่นกำรประมวลข้อมูลด้ำนกฎหมำย
2
Gans and Goldfarb (2018), Acemoglu and Restrepo (2019)
3
Machine Learning เป็นหนึ่งองค์ประกอบของ Artificial Intelligence ที่ช่วยให้ระบบเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำจำก
ประสบกำรณ์ ซึ่งต่ำงจำกกำรสั่งกำรโดยกำรป้อนคำสั่งโดยตรง
4
McKinsey Global Institue
5
Accenture
6
ภำคผนวก
7
Mckinsey Global Institue
8
ข้อมูลดังกล่ำวควรใช้ในเชิง Indicative มำกกว่ำเป็นข้อสรุปกำรใช้
9
ข้อมูลของ WeAreSocial และ Hootsuite ในปี 2019
10
ข้อมูลจำกธนำคำรโลก
11
กิจกรรมวิชำชีพ เช่นกิจกรรมทำงกฎหมำยและบัญชี กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรให้คำปรึกษำต่ำงๆ กำร
ทดสอบและวิเครำะห์
12 งำนวิจัยเรื่อง ”กำรเปิดเสรีแรงงำนทักษะต่อกำรยกระดับศักยภำพเศรษฐกิจ”, ธนำคำรแห่งประเทศไทย Forthcoming
13
งำนศึกษำเรื่องกำรยกระดับศักยภำพของประเทศไทยด้วยกำรนำเข้ำแรงงำนทักษะ โดย นำยพงศรัณย์ อัศวชัยโสภณ และ
นำงสำวพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
14
NewVantage Partners LLC
15
World Economic Forum 2018
16
ร้อยละ 44.3 ของลูกค้ำธนำคำร ยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลของตนให้กับธนำคำร อ้ำงอิงจำก World Retail Banking Report
17
Digital Banking Report 2018
18
Maurice, Freund and Fairman 2018
19
บริษัทด้ำนกำรเงินมักมีต้นทุกด้ำนกำรกำกับดูแลที่ถูกกว่ำสถำบันกำรเงินที่ถูกควบคุมทั้งกฎระเบียบของรูปแบบสถำบัน
กำรเงิน และกฎระเบียบของกำรให้บริกำรต่ำงๆ รวมไปถึงกฎต่ำงๆที่จำเพำะเจำะจงของประเทศ ตำมควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสีย่ งต่ำงๆ และยังรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีกำรวำงกรอบไว้ ในขณะที่ Fintech มีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน โดยมักถูก
ควบคุมด้ำนกรอบต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเฉพำะ เช่น DLT/Blockchain/Cloud/AI
20
https://www.scbabacus.com/index.php/perm-poon/
21
กำรศึกษำเรื่องแรงงำนต่ำงชำติและกำรยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิต โดย พงศรัณย์ อัศวชัยโสภณ และ พัชรพร ลีพิพัฒน์
ไพบูลย์
22
หุ่นยนต์ในภำคอุตสำหกรรม: กระแสใหม่ที่แรงงำนต้องกังวลจริงหรือ? โดย พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และ นันทนิตย์ ทองศรี
23
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/in-reskilling-financial-sector-a-new-point-ofsale
24
Council of European Union
25
https://www.iborderctrl.eu
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