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คำกล่ำวปำฐกถำ
Digital Thailand Big Bang 2019
"Challenging in National Infrastructure Driving”
โดย นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
วันพฤหัสที่ 31 ตุลำคม 2562 เวลำ 10.00-10.30 น. (30 นำที)
ณ เวที Event Horizon Stage
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------สวัสดีครับ
ท่านผู้มเี กียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดี ที่ได้มาร่วมกล่าวปาฐกถา หัวข้อ ควำมท้ำทำยในกำรขับเคลื่อน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ ในงาน Digital Thailand Big Bang ในปีนี้
ทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสาคัญกับการดารงชีวิตของ
เรามากขึ้ น ท าให้ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ของเราเปลี่ ย นแปลงไป จากเดิ ม มา ก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลำยเป็นปัจจัยสำคัญในกำรดำรงชีวิต ทั้งการซื้อสินค้าออนไลน์ผา่ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสั่งอาหาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และการชาระเงิน ก็ทาผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางหลัก
เบื้องหลังบริการออนไลน์ที่เราเห็นนั้น มาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ทาให้
เกิดรูปแบบธุรกิจ ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่าลง และพร้อมที่จะ
ทดแทน หรือ Disrupt ธุรกิจเดิม ดังตัวอย่างของ e-Commerce platform ต่างๆ (เช่น
Alibaba, Lazada, Shopee) Lifestyle platform (เช่น Grab, Line, Gett(Gojek จาก
อินโดนีเซีย) คงทาให้เราเห็นภาพดังกล่าวได้ชัดเจน
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วงกำรธนำคำร เป็นอุต สำหกรรมหนึ่ง ที่ถูกคำดว่ำจะได้รับผลกระทบ หรือถูก
disrupt จำกเทคโนโลยีเป็นอุตสำหกรรมแรกๆ ซึ่งเราเห็นได้ชัดจากบริการชาระเงิน
ใกล้ตัวเรา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทั้งในต่างประเทศ
และในไทย ดังทีห่ ลายท่านคงเคยเห็นจากคลิปของหรือเคยใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
ร้านสะดวกซื้อของ Amazon ชื่อ “Amazon Go” ที่ลูกค้าสามารถเลือกหยิบ
ของในร้ า น ใส่ ล งกระเป๋า และเดินออกจากร้ า นได้เ ลย โดยไม่ ต้อ งจ่า ยเงินที่ cashier
เพราะมี ก ารใช้ sensor จั บ ความเคลื่ อ นไหวของคนและสิ น ค้ า ที่ ถู ก หยิ บ พร้ อ มกั บ
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และระบุตัวบุคคล เชื่อมโยงกับ
บัญชีบัตรเครดิต
หรือในไทย ที่ปัจจุบันมีการใช้ QR code อย่างแพร่หลาย ภายใต้ความร่วมมือ
ของผู้ให้บริการทางการเงิน บนมาตรฐานแบบเปิดและสามารถทางานร่วมกันได้ รวมถึง
เริ่ ม มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี Biometrics ในการแสกนหน้ า หรื อ ลายนิ้ ว มื อ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภัยในการเปิดบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้กากับดูแลและกาหนดนโยบายทางการเงิน
โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ควบคู่กับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมได้ตระหนักดีถึงความสาคัญและประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในภาค
การเงิ น ที่ เ รี ย กว่ า Financial Technology หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า FinTech โดย ธปท.
เห็นว่า FinTech จะช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินได้ใน 3 ด้ำนหลัก
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ด้านแรก Productivity หรือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพของบริกำร : เทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ในการใช้บริการ และช่วยให้บริษัท
ห้ า งร้ า นต่ า งๆ บริ ห ารเงิ น ได้ ดี ขึ้ น ท าธุ ร กิ จ ได้ ส ะดวกขึ้น ซึ่ ง การมี โ ครงสร้ า งพื้ นฐาน
ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ระบบ PromptPay ช่วยให้เรารับเงิน โอนได้ทันที ด้วยเบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขที่บัตรประชาชน
ด้านที่สอง Inclusivity หรือ กำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร โดย FinTech จะช่วย
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดเวลาและภาระของลูกค้าในการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มีผู้เล่น รายใหม่ๆ เข้ามาให้บริการด้วยรูป แบบที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้ น
ตั ว อย่ า งเช่ น QR Code ที่ ช่ ว ยให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในขณะเดียวกัน ร้านค้าขนาดเล็กสามารถรับเงินได้ทางดิจิทัล ด้วยต้นทุนที่ต่ามาก และ
เป็นการเปิดโอกาสให้ร้านค้าได้รับบริการอื่นๆ อีก เช่น บริการสินเชื่อ ซึ่งธนาคารสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมการรับเงิน และประเมินความสามารถในการชาระหนี้ของร้านค้าได้
แม่นยามากขึ้น
และด้านสุดท้าย Immunity หรือ กำรเพิ่มภูมิคุ้มกัน : เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วย
ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งได้ ใ นหลายๆ รู ป แบบ เช่ น การน าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
(Biometrics) มาใช้เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนลูกค้า ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทาให้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ป้องกันการปลอมแปลงและนาบัญชีธนาคารไปใช้ในทางทุจริต หรือการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning ในการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้าและวิเคราะห์ตรวจจับรายการที่ผิดปกติ ช่วยให้แจ้งเตือนลู กค้าหรือ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
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ท่านผู้มีเกียรติครับ
ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตามที่ผมกล่าวมา
นั้น สิ่งที่ควรตระหนัก คือ ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศเจ้ำของเทคโนโลยี เรำมักเป็นผู้ใช้
เทคโนโลยีมำกกว่ำผู้พัฒนำเทคโนโลยี จึงมีควำมท้ำทำยว่ำเรำควรมีทิศทำงในเรื่องนี้
อย่ำงไร
ส าหรั บ ภาคการเงิ น ธปท. ส่ ง เสริ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น น าเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้น อย่างปลอดภัย โดย
เน้นที่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน หรือ infrastructure ในรูปแบบเปิดและทำงำน
ร่วมกับระบบที่เกี่ยวข้องได้
แล้ว Infrastructure สำคัญอย่ำงไร Infrastructure เป็นเหมือนถนนสายหลัก
ที่รถต่างชนิดสามารถวิ่งร่วมกันได้ เชื่อมโยงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ โดยที่ทุกคนไม่ต้อง
ตัดถนนของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดการลงทุนที่ซ้าซ้อน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม หรือบริการทางการเงิน
ต่อยอดได้ง่าย
Infrastructure ในที่ นี้ หมายรวมถึ ง ทั้ ง Hard Infrastructure เช่ น ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ป ระมวลผลรายการ และ Soft Infrastructure เช่ น
มาตรฐานกลาง, Business Rule, กฎระเบียบ ทีส่ นับสนุนให้เกิดการใช้งานร่วมกันได้
ผมขอยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในภาคการเงิน
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทาธุรกรรมดิจิทัลของประเทศ ดังนี้
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โครงสร้ำงพื้นฐำนแรก คือ PromptPay Infrastructure
หลายท่านคงคุ้นเคยกับบริการพร้อมเพย์ ที่ช่วยให้เรารับเงินโอนได้โดยใช้ เพียง
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเลขประจาตัวประขาชนที่ผูก ไว้กับบัญชีธนาคาร แต่จริงๆ
แล้ ว พร้ อ มเพย์ เ ป็นโครงสร้ างพื้นฐานในการโอนเงินข้ามธนาคาร ที่ มี จุดเด่นในเรื่ อง
ความเร็วที่ผู้รับเงินได้เงินทันทีแบบ near real time และต้นทุนที่ต่า
โครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์ ได้ถูกนามาพัฒนาต่อยอดบริการต่างๆ มากมาย
ทั้งการจ่ายเงินผ่าน QR code การจ่ายบิลแบบข้ามธนาคารที่ลูกค้าจ่ายที่ธนาคารใดก็ได้
แม้ กระทั่งการบริ จาคเงิน แบบ e-Donation ที่ ลู กค้ าสแกน QR code เพื่ อ บริจาคเงิน
และสามารถเลือกส่งข้อมูล การบริจาคนั้นไปที่ กรมสรรพากรได้ทั นที เพื่อใช้สิทธิการ
ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ซึ่งบริการทั้งหมดนี้เกิดจากการพัฒนาต่อยอด จากโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เอื้อต่อการโอนเงินข้ามธนาคารที่มีประสิทธิภาพ
อาจกล่าวได้ว่า พร้อมเพย์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ที่สนับสนุนการเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด หรือสังคมลดการใช้เงินสดของไทย ช่วยให้การชาระเงินแบบ Digital เป็น
ทางเลือกหลักที่สะดวกและต้น ทุนต่า โดยปัจจุบันมียอดการลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว
เกือบ 50 ล้านบัญชี1 มีการใช้งานเฉลี่ยวันละ 7.8 ล้านรายการ
นอกจำกนี้ กำรใช้ QR Code มำตรฐำนเพื่อกำรชำระเงิน ที่ใช้ในปัจจุบัน ก็
เป็นอีกตัวอย่างของบริการที่ต่อ ยอดบนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์ ประกอบกับการที่
1

จานวนหมายเลข (ID) ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ทั้งหมด 49.4 ล้านหมายเลข ประกอบด้วย
- เลขประจาตัวประชาชน 30 ล้านหมายเลข
- เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 18.5 ล้านหมายเลข
- e-wallet 4.7 แสนหมายเลข
- เลขประจาตัวนิติบุคคล 8 หมื่นหมายเลข
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ภาคธนาคารร่ ว มกั น พั ฒ นามาตรฐานกลาง และ Business Rule ส าหรั บ การใช้ QR
Code เพื่อการชาระเงิน ซึ่งเป็น Soft Infrastructure ช่วยให้ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายเงิน
ผ่าน QR Code ของธนาคารใดก็ได้ หรือแม้แต่ผู้ให้บริการชาระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ร่วม
ในระบบพร้อมเพย์
ดังนั้น QR Code มาตรฐาน จึงมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้ร้านค้าขนาด
กลางขนาดเล็ ก สามารถรั บชาระเงิน ผ่ า นทางดิ จิทั ล ได้ส ะดวก ด้วยต้นทุ นที่ ต่า เป็ น
ทางเลือกแทนการใช้เงินสด ปัจจุบันมีจุดรับ QR Code มาตรฐานกว่า 5 ล้านจุด และใน
ปี 2563 QR Code จะขยายไปสู่ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ขึ้ น เช่ น ร้ า นสะดวกซื้ อ และ
ห้างสรรพสินค้า โดยเชื่อมโยงกับระบบ POS หรือ Point of Sale ที่จุดรับชาระเงินของ
ร้านค้าได้อัตโนมัติ ช่วยให้ภาคธุรกิจรับชาระเงินได้รวดเร็วขึ้น เพียงทาการสแกนที่ QR
Code จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า
ท่านผู้มีเกียรติครับ
เทคโนโลยี Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology เป็นอี ก
เทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูง ได้ชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกรรมใน
หลายมิติ โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจานวนมาก ซึ่ง
Trust เป็นเรื่องสาคัญ ที่หน่วยงานที่เชื่อมโยงกันจะต้องเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
กันมีความถูกต้อง ไม่ มีการแก้ไข เช่น การรับส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลของ
บุคคลหรือองค์กร เป็นต้น
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ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลักดันกำรนำ Blockchain มำใช้ในภำค
ธุ ร กิ จ จริ ง ในหลำยเรื่ อ ง ทั้ ง การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ภายใต้ Thailand
Blockchain Community Initiative จนมี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรหนั ง สื อ
ค้ำประกันอิ เ ล็ กทรอนิกส์ บน Blockchain ช่วยให้การออกหนังสื อ ค้ าประกันท าได้
รวดเร็วมากขึ้นจาก 3-7 วัน เป็นภายใน 1 วันทาการ และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงได้ง่าย เกิดความโปร่งใสในระบบ
อีกการใช้งานหนึ่ง คือการพัฒนาระบบกำรออกพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบำล
แบบ scripless bond ด้ ว ยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่ ง จะช่ ว ยลดเวลาการออก
พันธบัตรได้รวดเร็วจากเดิม 15 วัน เป็น 2 วัน โดยได้มีการทา proof of concept แล้ว
และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อใช้งานจริงในปี 2563
นอกจากนี้ ในส่วนของ ธปท. เอง ก็ริเริ่มกำร disrupt ตนเอง โดยมีโครงกำร
อินทนนท์ ที่เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้สกุล
เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือ Central Bank Digital Currency: CBDC เป็น
สื่ อ กลางในการท าธุร กรรม ด้วยเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology ซึ่งอยู่
ระหว่างการทา โครงการนาร่องในหลายรูปแบบ รวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศ
ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง
อี ก โครงสร้ า งพื้ น ฐานหนึ่ ง ที่ จ ะส าคั ญ มากในอนาคตอั น ใกล้ คื อ โครงสร้ ำ ง
พื้นฐำนสำหรับกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน ภาคธนาคารและ
ภาคธุรกิจหลายกลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท National Digital Identity หรือ NDID ซึ่ง
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จะช่วยให้ประชาชนสามารถสมัครใช้ บริการต่างๆ ได้ทางดิจิทัล ด้วยการขอยืนยันตัวตน
ลูกค้าจากธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ ซึ่งเคยทาการรู้จักตัวตนของลูกค้าคนนั้นแล้ว
ทั้งนี้ NDID จะเริ่มให้บริการภายในปลายปี 2562 นี้ โดยเริ่มจากการเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารผ่านทางออนไลน์ และจะขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดเวลา
และภาระของประชาชนในการสมัครใช้บริการทางการเงินและบริการของหน่วยงานต่างๆ
ในอนาคตไม่ต้องยื่นเอกสารในการสมัครใช้บริการ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
Digital Identity อื่นๆ เช่น ระบบของทางการที่อาจมีขึ้นในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี กฎระเบียบ ก็เป็น Infrastructure ที่สำคัญอีกประเภทที่ กาหนด
กติกา และแรงจูงใจของธุรกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามปรับให้เกณฑ์การ
กากับดูแลเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม สอดรับกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
โดยมีหลายโครงการที่ได้ทาไปแล้ว ได้แก่
กำรประเมิ น ทบทวนกฎเกณฑ์ หรื อ Regulation Impact Assessment:
RIA ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และปรับปรุงหรือยกเลิกกฎเกณฑ์เดิม เพื่อเอื้อให้
ธุรกิจสามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัว ลดภาระและต้นทุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ไม่
จาเป็น
การเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ ได้เร็วขึ้น
ภายใต้กลไก Regulatory Sandbox ซึ่งเป็นการทดสอบการให้บริการภายใต้ขอบเขตที่
จากัด เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอดรั บได้ และมีกระบวนการ
ดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

9

นอกจากนี้ กำรออกกฎหมำยเพื่อเปิด โอกำสให้มีผู้เล่นมำกขึ้น เช่น การออก
เกณฑ์ที่เปิดให้มีผู้ให้บริการ Platform รองรับการกู้ยืมกันระหว่างบุคคล หรือ Peer-toPeer Lending Platform ที่ทาหน้าที่จับคู่ความต้องการระหว่างผู้ทตี่ ้องการลงทุน และ
ผู้ที่ต้องการกู้เงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีความต้องการสินเชื่อที่เป็นบุคคลเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้
สะดวกขึ้น โดยมีต้นทุนดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี ขณะที่ผู้ที่ต้องการลงทุนก็มี ทางเลือก
ในการลงทุนมากขึ้น สามารถให้กู้กับกลุ่มผู้กู้ที่มีระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับที่ผู้ลงทุน
ต้องการ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ ที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ น
ตัวอย่างหนึ่ง ที่ ธปท. มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาโดยนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และ
เป็นการยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจการเงินไทย
ทุกท่านครับ เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล อีกด้านที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ คือ
กำรดู แลควำมเสี่ ยงจำกเทคโนโลยี และกำรรักษำควำมปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber
Security) ซึ่งมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากการที่ระบบช้าหรือหยุดชะงักจาก
การมีผู้ใช้พร้อมกันจานวนมาก หรือจากการโจมตีทางไซเบอร์ แม้แต่ความเสี่ยงจากการ
ถูกเจาะ ขโมยข้อมูล ดังที่เราเห็นจากข่าวในประเทศต่างๆ
ธปท. ให้ความสาคัญ อย่างยิ่ง กับการยกระดับความสามารถของสถาบันการเงิน
และโครงสร้างพื้ นฐานในการดูแลระบบไอที ให้ส ามารถให้บริการทางดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคงปลอดภัย สามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และตอบสนองต่อเหตุการณ์
ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว
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โดย ธปท. กากับดูแลและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ
Infrastructure ด้านการชาระเงิน สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการชาระเงินอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการตรวจสอบแบบ onsite ที่หน่วยงานต่างๆ และ ติดตามแบบ offsite ตามระดับ
ความเสี่ ย งของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึ ง มี ช่อ งทางติ ดต่ อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แลระบบไอที ของ
หน่วยงานต่างๆ โดยตรง
นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดเผย
ข้อมูลสถิติ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขัดข้องของธนำคำรพำณิชย์ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ในการจัดตั้ง “ศูนย์ประสำนงำนกำรรักษำควำม
มั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ำรสนเทศภำคกำรธนำคำร หรื อ Thailand Banking
Sector & Computer Emergency Response Team ห รื อ TB-CERT” เ พื่ อ
เสริมสร้างให้ภาคการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ซึ่งที่ผ่านมามี
การฝึกอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่อง
สิ่ งที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดในการจัดการความเสี่ ย งของเทคโนโลยี ที่ ปรั บเปลี่ ย นไปอย่ า ง
รวดเร็วในปัจจุบัน คือ mindset ของผู้บริหำรองค์กรที่จะต้องรู้เท่ำทันเทคโนโลยี และ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กรอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
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ประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้า แบบ Proactive และสามารถตอบสนองต่อเหตุก ารณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Blockchain, Biometrics, AI จะยิ่งมี
บทบาทมากขึ้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รต้ อ งเข้ า ใจ และพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของพนักงานในองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เต็มที่
ในขณะเดียวกันก็สามารถดูแลจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ท่ า นผู้ มี เ กี ย รติ ค รั บ ผมขอสรุ ป หลั ก กำร 4 ประกำรในกำรส่ ง เสริ ม กำรน ำ
นวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาค
การเงินสามารถแข่งขันได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถเป็น
ประโยชน์กับภาคส่วนอื่นๆ เช่นกัน
หลั กการแรก คื อ Incentive structure for ongoing innovation หรื อ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เข่น การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดต้นทุนและเปิดกว้างเอื้อต่อการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้
มากกว่าการแข่งขันลักษณะตัวใครตัวมัน ที่อาจส่งผลเสียในภาพรวมทั้งการลงทุนซ้าซ้อน
และไม่สามารถขยายตลาดได้
หลักการต่อมา คือ Open and interoperable infrastructure หรือ การให้
ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีลักษณะเปิด และรองรับการเชื่อมต่อระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ รวมถึงการมีมาตรฐานกลางที่ช่วยให้ทุก ภาคส่วนลดภาระในการปรับ
ระบบ
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อีกประเด็น คือ Supportive regulations กล่าวคือ กฎระเบียบของทางการที่
เอื้อต่อการนานวัตกรรมมาใช้ การลด ละ เลิก กฎระเบียบเก่าที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับกฎระเบียบที่จาเป็นในอนาคต
เช่น ปัจจุบัน ไทยมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน
พฤษภาคม ปีหน้า โดยในส่ วนของภาคการเงินเองก็มี การหารื อ กันอย่ า งเข้ม ข้น เพื่ อ
เตรียมการรองรับ เราจะเห็นได้ว่า กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจเพราะมีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งสิ้น ภาคธุรกิจจึงควรให้ความสาคัญและเตรียมการในเรื่องนี้อย่างดี มิฉะนั้น
อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินการธุรกิจได้
หลักการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือ Proactive communication & literacy คือ
การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในบริการ
ประเภทใหม่ๆ และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก กระแส Disruption
อาจมาถึงทุกอุตสาหกรรมเร็วกว่าที่เราเคยคาดไว้ การปรับตัวของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ และต้องทาอย่างเร่งด่วน กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันอย่ำงเป็นระบบของทุกภำค
ส่วน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จึงจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถรับมือกับ
ความท้าทายในอนาคต และสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ขอบคุณครับ

