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Synopsis 
AI ( Artificial Intelligence) ally or enemy? 
Some have said that our quality of life will 
be improved with AI, while others believe 
that it will take jobs away. Join in the con-
versation as we discuss how in the age of 
today’s advanced technology, humans can 
live and work with AI (or maybe not?).

Dr.Wit | Welcome to FYI by Deloitte today. 
We hear a lot about AI these days. Some 
said AI is good as it will help us while some 
are afraid AI will replace us. Like it or not 
AI is here for some time now. What indus-
tries are using AI? And how us human can 
embrace AI in our lives in the most effective 
way? Let’s find out.  Today, we are here with 
Dr. Narain, the Director of Deloitte Thailand 
once again. Sawasdee krub Dr. Narain.

Dr.Wit | Many people are saying AI will 
replace human’s work. Let’s talk about what 
AI can do, shall we?

Dr.Narain | The concept of AI is a simula-
tion of human intelligence by making com-
puter system to think like human as much

as possible.

Dr.Wit | What are the industries that has 
been using AI?

Dr.Narain | Banking & Financial, Insurance 
and Telecommunications. Database of these 
businesses already in digital form so it is 
natural for these industries to use AI. 

Dr.Wit | In other words, the digital data-
base already speaks the same language as 
AI.

Dr.Narain | Yes. Naturally these industries 
are among the firsts to use AI.

Dr.Wit | How do they us AI in the insurance 
industry?

Dr.Narain | Insurance industry has been 
using AI a lot. In fact, Finance, Banking and 
Insurance are very similar because of their 
products or services are complicated. There-
fore, they need to introduce their products 
or services to their customers.  Now, if they 
don’t use a computer system and let human

answer customer questions, it will take too 
much time, right? And they need a lot of 
staff to do this.

Dr.Wit | Also, not every staff have the re-
quired abilities.

Dr.Narain | Or if customers contact us at 
8am or 10pm, we might not have staff to 
stand by to answer all of the calls. Now with 
AI, it will try to get as much information 
from the customer and match the advice to 
customer, regardless of the time. Thus, AI 
helps in this case. If you have heard about 
“Chatbot”, what Chatbot does is answering 
general questions. If we added AI to the 
chatbot, the system will analyze the conver-
sation between a customer and the chatbot, 
then answers the questions from the cus-
tomer as well as recommends products that 
is suitable for that customer. AI may ask a 
customer “Do you have any financial con-
cerns or how you handle the financial risk?” 
and then it will analyze and recommend 
the product, the fund or the insurance that 
matches with that customer.

Dr.Wit | For example, How much money 
you have? the level of financial risk? How 
much you should save? Or what is your 
monthly expense? AI will collect this infor-
mation and analyze it. Suppose I am work-
ing with big data and I have to key in huge 
amount data, this is also something that 
needs AI, right? 

Dr.Narain | Yes, and currently many 
companies in Thailand start using AI. This is 
called “RPA – Robotic Process Automation”. 
It is the system that will automatize busi-
ness processes. They use the word ‘Robotic’ 
but it is not a robot though.

Dr.Wit | Not a humanoid.

Dr.Narain | No. It is a software. The princi-
ple is that we are trying to copy what human 
does by letting computer do instead. For ex-
ample, I am an admin officer and I need to 
input this data in to some system. Then I will 
need to key the same set of data to another 
system. This means I need to key the data 
twice which is a waste of time as well as it 
can cause some human errors.



Dr.Wit | It is totally a waste time if it is 
manual.

Dr.Narain | We have not even talked about 
sources of data. There are various sources 
of data, for example, some people fill in 
data on website, some sending as paper, 
some sending as pdf. So, if we have human 
sit and key in data to our system. First, there 
might be some human error. Second, it will 
take a lot of time. However, if we use RPA or 
a software. It will help to capture informa-
tion. Then, it can copy the same information 
into the next system and running step by 
step. No need for human.

Dr.Wit | As each business is different in na-
ture, is there any principal on how to work 
with AI?

Dr.Narain | The kind of work that is 
suitable for AI are repetitive and structural 
works, those with straightforward rules and 
conditions.

Dr.Wit | Something that is routine.

Dr.Narain | And the process that do not 
need human understanding or compassion.

Dr.Wit | Something mechanic.

Dr.Narain | Yes, tasks like this is suitable 
for AI or software. But the problem is today 
people still  have to do this task because 
there is no software to help them. Another 
task that is suitable for AI is the data that 
has diverse characteristics that we would 
like to analyze. A good example is a cus-
tomer segmentation. Suppose I am a credit 
card or a retail company. We have a huge 
customer  database. I would like to under-
stand what kind of products my customers 
spend money on. Where do they buy these 
products? Do they use cash or credit?, etc. 
Currently customer segmentation that has 
been used is demographic data such as age 
and gender. It is ok but if we would like a 
detailed segmentation, for example, life

style then demographic or age may not be 
enough. So AI can help analyze the data and 
do the segmentation for us.

Dr.Wit | AI is very smart. I remembered 
that people in the same age might have 
different lifestyle. For example, some are 
foodie, some loves saving money. If we have 
customer data and categorize it based on 
customer behavior, it would be very useful. 
As you said, Algorithm will direct AI and data 
analytic. Talking about data analytic, what is 
Deloitte experiences on data analytic?

Dr.Narain | I would like to answer in 2 
parts. First AI is short for Artificial Intelli-
gence but for us we look at it as Augmented 
Intelligence than Artificial Intelligence. It 
means that AI help us human work better. 
AI is a tool that help us screen data and do 
the basic analysis. For example, a doctor, is 
required to read a lot of lab results which 
can lead to “human error”.

Dr.Wit | So AI do the prelim work for us.

Dr.Narain | Yes, so we have AI gather data 
and do the analysis first. This patient is likely 
to have this disease, 70 percent chance of 
disease A, 30 percent of disease B. Next, the 
doctor has to read and re-analyze if what 
AI suggest is possible. But if doctor do it 
from the beginning, the doctor may be bias 
and the analysis might not be accurate. The 
doctor diagnose based on their experiences 
and can make false assumption. AI will help 
us work more accurately, effectively and 
faster.

Dr.Wit | Because of we have AI to do the 
screening first.

Dr.Narain | Now, back to the previous 
question. Deloitte now use AI to help us 
work. For example, with auditing, in the 
past, we randomly check data because we 
cannot check every single data. Some com-
panies might have million customers data. 
Now, with AI, we no longer need to random 

check because computer can work           
continuously without a break. So we just let 
the system run. However, computer may 
have false positive sometimes, meaning 
that this transaction is not correct and the 
computer will tell us. We just need to review 
that specific transaction to see if it is correct 
or if it is unusual.

Dr.Wit | It helps us with the Prelim work.

Dr.Narain | Suppose there are one million 
transactions. Only 1 thousand might be 
unusual. So we only need to focus at those 
1,000 unusual transactions. It is impossible 
for human to focus on all one million trans-
actions.

Dr.Wit | Right. Now, we talk about how 
Prelim works can help make AI smarter. I 
believe algorithm will be much more compli-
cated. So what kind of advance work AI can 
do besides prelim work.

Dr.Narain | Some might think that AI needs 
to have data first. This one is partly right. 
To use AI, you need to know your business 
purpose first. Better customers experience?  
Better automate process? When you know 
your purpose, then you look at your data. 
So data is the next to consider but you need 
to have a business purpose first.

Dr.Wit | So data is everywhere, depends on 
what we would like to do with them.

Dr.Narain | Yes. We may have heard about 
Cloud Computing. Some information is our 
own but some other information, we are 
sourcing from Cloud. For example, Google, 
how does Google know what are in this or 
that picture? How do they know there are 
cats in this picture. That is because of the 
users like us. If it has to start with data,  
Google will never have this technology. 

Google wanted to know if there are people, 
dogs or cats in this picture. What they did is 
they let  people try and play in order for

them to get dat. They think about what they 
want first. Then they think about how you 
will obtain the data.

Dr.Wit | Wow, this is thinking in reverse. 
Like it or not AI is here. And the most 
important thing we should ask ourselves is 
how to effectively and efficiently work with 
AI. Thank you very much Dr. Narain.
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Synopsis
"AI ปญัญาประดษิฐ"์ ชว่ยเหลอื หรอื แยง่งานมนษุย?์ 
บางคนบอกวา่โลกจะมคีวามสะดวกสบายขึน้ เพราะวา่
จะมปีญัญาประดษิฐม์าชว่ยงาน บางคนบอกมนัไมด่ ีและ
ยิง่ไปกวา่นัน้จะมาแยง่งานมนษุย ์คำาพูดนีจ้รงิหรอืไม ่
และในยคุที ่AI เริม่ถกูนำามาใช ้มนษุยจ์ะใช ้AI อยา่งไร หรอื
 อยูก่บั AI ไดอ้ยา่งไร?

Dr.Wit  |  FYI by Deloitte วนันีน้ะครบั ศพัทค์ำาหนึง่
ไดย้นิกนัทกุวนัในระยะนี ้เวลาทีโ่ลกจะเปลีย่นเปน็ดจิติอล  
AI ปญัญาประดษิฐ ์บางคนบอกเปน็โอกาสใหมเ่ลย เพราะ
วา่โลกนีจ้ะมคีวามสะดวกสบายขึน้เยอะเพราะวา่จะมเีจา้
ปญัญาประดษิฐม์าชว่ยงาน  บางคนบอกมนัไมด่ ีมนัจะ
ดไีดอ้ยา่งไร มนัจะมาแยง่งานเรา แตป่ญัหาคอื AI ตอนนี้
มนักเ็ริม่เปน็ขัน้เปน็ตอนมาแลว้นะครบั อตุสาหกรรมไหน
บา้งทีเ่ขาเริม่ใชแ้ลว้ และถา้มนษุยจ์ะอยูก่บัมนัอยา่งทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูทีส่ดุ ใชม้นัไดอ้ยา่งดทีีส่ดุในขณะเดยีวกนั
มนษุยก์ส็ามารถทำางานในสิง่ทีต่วัเองถนดัไดด้ว้ย จะเปน็
อยา่งไร วนันีค้รบัเรามาคยุกบั ดร. นเรนทร ์ชตุจิริวงศ์
 ซึง่เปน็ Director ของดลีอยทป์ระเทศไทยอกีครัง้ ดร. 
สวสัดคีรบั

Dr.Narain | สวสัดคีรบั

Dr.Wit | ดร. ครบั AI บางคนกลวัมนัจะมาแยง่งาน

เรา มนัทำาอะไรไดบ้า้งดกีวา่ เอางา่ยๆ

Dr.Narain | โดยคอนเซป็มนักค็อืวา่ ทำาอยา่งไรให้
คอมพวิเตอรค์ดิใกลเ้คยีงกบัมนษุยใ์หม้ากทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะ
มาชว่ยเราในการทำางานอะไรกแ็ลว้แต ่ทนีีเ้จา้ AI จะทำา
อะไรได ้ไดม้ากนอ้ยแคไ่หนกส็ดุทา้ยกค็อื พวกเราทีเ่ปน็
คนใสค่ำาสัง่ใหม้นั  กเ็หมอืนการเขยีนโปรแกรมใหม้นัทำา
อะไร จรงิๆวนันี ้ผมเชือ่วา่พวกเราทกุคนกไ็ดส้มัผสั
และใชง้านมนัอยูแ่ลว้ เพยีงแตว่า่เราอาจจะไมรู่ใ้นฐานะ
ของ consumer ผูบ้รโิภคทัว่ไป ณ วนันี ้เทคโนโลย ีเรา
ใชง้านมอืถอื คอมพวิเตอร ์เมือ่เขา้ไป Search engine  
Search ทกุอยา่ง มนัม ีAI อยูแ่ลว้ เพยีงแตม่นัไมโ่ชว์
วา่นีค่อื AI นะ แตม่นัเปน็การใชง้านของมนัอยู่

Dr.Wit | อตุสาหกรรมอะไรครบัหลกัๆทีค่ดิวา่เขาใช ้
AI กนัคอ่นขา้งเยอะแลว้

Dr.Narain | อตุสาหกรรมการเงนิ การธนาคาร
  ประกนัภยั และกร็วมทางดา้นสือ่สารโทรคมนาคม
  ดว้ยธรรมชาตขิองธรุกจินี ้ขอ้มลูจะเปน็ดจิติอลอยู่
แลว้ เพราะฉะนัน้มนักง็า่ยในการทีจ่ะใหค้อมพวิเตอร์
หรอืเจา้ AI มาชว่ยทำาอะไรบางอยา่ง

Dr.Wit | พูดงา่ยๆคอืวา่ ขอ้มลูเขาเปน็ดจิติอลคอื
เปน็ภาษาเดยีวกนักบั เจา้ตวั AI อยูแ่ลว้

Dr.Narain | ดว้ยธรรมชาตกิจ็ะเปน็อสุาหกรรม
แรกๆ เอา AI ไปใชใ้นการทำางาน

Dr.Wit | ประกนัภยัเขาใชอ้ยา่งไรครบั

Dr.Narain | ประกนัภยัเขาใชเ้ยอะคอื จรงิๆ การ
เงนิ การธนาคาร และประกนัภยัจะมคีวามคลา้ยกนัอยู่
อยา่งหนึง่ครบั เพราะผลติภณัฑห์รอืบรกิารเขามนัมี
ความซบัซอ้น เพราะฉะนัน้เมือ่สนิคา้หรอืบรกิารเขามี
ความซบัซอ้น การทีล่กูคา้อยา่งเราจะไปซือ้สนิคา้
มนักต็อ้งมกีารแนะนำา ทนีีถ้า้เราไมใ่ชร้ะบคอมพวิเตอร์
 ใหพ้นกังานมาตอบคำาถามลกูคา้ หนึง่กจ็ะไมท่นัการ
ใชไ่หม แลว้กเ็ราไมไ่ดส้ามารถจา้งพนกังานไดไ้มม่ขีอ้
จำากดั

Dr.Wit | แลว้แตล่ะคน กค็งความสามารถไมเ่ทา่กนั
อกี

Dr.Narain | แลว้ลกูคา้บางทตีดิตอ่เราเวลา 8 โมง
 บางทตีดิตอ่ 4 ทุม่ เรากไ็มส่ามารถมคีนจรงิๆ มาคอย
ตอบคำาถามใหค้ำาปรกึษา เคสนี ้AI กจ็ะมาชว่ยในการ
แนะนำา สนิคา้หรอืบรกิาร ทีข่ึน้อยูก่บัวา่ ลกูคา้ไดค้ยุ
กบั AI  ใหข้อ้มลูอะไร AI กจ็ะพยายามปรบัเรือ่ยๆ แลว้
กจ็ะสง่สนิคา้ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัทีค่นนัน้กำาลงัคยุ
ดว้ย ถา้เคยไดย้นิ Chatbot  Chatbot กจ็ะมหีนา้ทีห่นึง่
เหมอืนกนันอกจากแนน่อนตอบคำาถามทัว่ไป Chatbot 
ถา้มใีส ่AI เขา้ไปมนักน็อกจะแนะนำาตอบคำาถามทัว่ไป
มนัอาจจะแนะนำาผลติภณัฑท์ีต่รงกบัลกูคา้ไดจ้ากการ
ทีด่วูา่ลกูคา้สนทนาอยา่งไร อาจจะถามลกูคา้กลบักไ็ด้
วา่ คณุมคีวามกงัวลเรือ่งการเงนิยงัไง คณุรบัความ
เสีย่งยงัไง  คอืพอเราถาม  เรากจ็ะไดข้อ้มลู  AI มนัก็

ประมวลๆ แลว้มนักจ็ะบอก  สนิคา้นีน้ะ หรอืเซอรว์สินี้
 หรอืกองทนุนัน้ ประกนัแบบนีน้า่จะเหมาะกบัคณุ กจ็ะ
นำาเสนอไป

Dr.Wit | เชน่มเีงนิมากนอ้ยขนาดไหน มคีวามเสีย่ง
แคไ่หน มคีรอบครวัหรอืยงั ออมซกักีเ่ปอรเ์ซน็ตต์อ่
เดอืน ใชจ้า่ยกบัอะไรกเ็อาขอ้มลูพวกนีเ้ขา้ไปในถงั
แลว้กไ็ปประมวลผล เปน็ลกัษณะแบบนี ้สมมตุวิา่ผม
ทำางาน ประเภทแบบขอ้มลูเยอะแยะมหาศาล ตอ้ง Key 
in ขอ้มลูเยอะแยะมหาศาล นีก่น็า่จะเปน็กระบวนการที่
นา่จะตอ้งใช ้AI เขา้ไปจบั ถกูตอ้งมัย้ครบั

Dr.Narain | จรงิๆหนึง่ในสว่นหนึง่ทีต่อนนีบ้รษิทั
เมอืงไทยหลายบรษิทัเริม่ใชแ้ลว้ ไมใ่ชว่า่เปน็สิง่ทีศ่กึษา
อยู ่อนันีเ้ราเรยีกวา่ RPA Robotic Process Automa-
tion หลกักค็อืตามชือ่ พยายามจะทำา ใหก้ระบวนการ
ทำาธรุกจิใหม้นัอตัโนมตั ิโดยใชค้ำาวา่ Robotic แต ่
Robotic ในทีน่ีไ้มไ่ดม้เีครือ่งยนต ์หุน่ยนต์

Dr.Wit | ไมใ่ช ่humanoid ไมใ่ชหุ่น่เหมอืนมนษุย์

Dr.Narain | ไมใ่ชค่รบั เปน็ซอรฟ์แวร ์หลกัการ
ก ็เรากจ็ะพยายาม เลยีบแบบสิง่ทีม่นษุยท์ำาโดยเอา
คอมพวิเตอรไ์ปจบัแลว้ใหค้อมพวิเตอรท์ำาแทนเชน่ สมุ
มตวิา่ผมเปน็พนกังานแอดมนิผมตอ้งเอาขอ้มลูลกูคา้
ทีส่มคัรประกนัหรอืสมคัรสนิคา้อะไรกแ็ลว้แต ่เสรจ็
แลว้ผมตอ้งเอาขอ้มลูนีค่ยีเ์ขา้ไปอกีระบบหนึง่ระบบนีก้็
อาจจะสรา้งขอ้มลูอกีชดุหนึง่ออกมา เรากเ็อาขอ้มลู



ชดุนีไ้ปใสอ่กีระบบหนึง่อาจจะมอียา่งนีห้ลายๆจดุ
แนน่อนสิง่ทีเ่กดิขึน้คอือะไรครบั เสยีเวลาพนกังานก็
ตอ้งมาทำาหลายๆครัง้ 2 ความผดิพลาด

Dr.Wit | คอืถา้ทำา Manual กอ็ว๊กนะ่ ผมใชค้ำานีด้กีวา่

Dr.Narain | แลว้ยงัไมต่อ้งนกึถงึตน้ทาง สมมตุิ
ลกูคา้ เอากรณลีกูคา้สมคัร บางคนกรอกบน Web 
บางคนสง่เปน็กระดาษ บางคนเปน็ pdf ตน้ทางกไ็ม่
เหมอืนกนัอกี เพราะฉะนัน้ ถา้ใหค้นมานัง่ทำา หนึง่
ความผดิพลาด เสยีเวลา แตถ่า้เราใชเ้จา้ RPA หรอื
 Software  ประเภทกลุม่นีน้ะครบั มนักม็าจบัขอ้มลูเอง
 แลว้มนักเ็อาขอ้มลูนีโ้ยนเขา้ไปใน System ถดัไป แลว้ก็
ทำาตอ่ใหเ้ราเองโดยที ่คนไมต่อ้งมายุง่เกีย่ว

Dr.Wit | แตล่ะธรุกจิเขามลีกัษณะจำาเพาะของตวัมนั
 พอมหีลกัการไหมครบัวา่ สมมตุจิะทำางานรว่มกนัไม่
ทำางานรว่มกนัเขาทำากนัอยา่งไร

Dr.Narain | งานประเภททีเ่หมาะ คอืใช ้AI อนัทีห่นึง่
ทีค่ลาสสคิและงา่ยทีส่ดุคอื งานทีม่กีารทำาซำา้ๆ งาน
ทีม่คีวามเปน็ Structure ความหมายคอื เรารูเ้ลยวา่
 เงือ่นไขนีไ้ปนี ่เงือ่นไขนัน้ไปนัน้ คอืมนัตรงไปตรงมา 
และมกีฎเกณฑท์ีช่ดัมาก  

Dr.Wit | ม ีProcess ทีร่นัไปแลว้และชดัมาก Routine 
ไปเรือ่ยๆ

Dr.Narain | และ Process ทัง้หมดเหลา่นีน้ะครบั
 มนัสามารถทำาโดยไมต่อ้งใหค้นมานัง่พยายามเขา้ใจ
 เหน็อกเหน็ใจ ไมต่อ้งมดีา้นของมนษุยท์ีต่อ้งมานัง่คดิ
สนใจ

Dr.Wit | ทำาแบบ Mechanic ไดเ้ลย

Dr.Narain | ใช ่ถา้อะไรงานทีเ่ปน็ลกัษณะอยา่ง
นี ้กด็ว้ยธรรมชาตกิจ็ะเหมาะกบัการเอา AI หรอืเอา
 Software กลุม่นีม้าชว่ย ตวัอยา่งเมือ่ซกัครูท่ีเ่ราพูด
ถงึกรอกขอ้มลูอะไรพวกนีน้ะครบั กไ็มต่อ้งใหค้นมา
นัง่อา่น แตป่ญัหาคอืวนันีค้นตอ้งทำา เพราะมนัไมม่ี
 Software มาชว่ย เพราะฉะนัน้งานในลกัษณะอยา่ง
นี ้ถา้ดว้ยธรรมชาตกิจ็ะเหมาะกบั AI มาก อนันีอ้นัที่
หนึง่ งานทีส่อง ทีม่นัมลีกัษณะขอ้มลูทีห่ลากหลาย
มาก แลว้เราอยากจะศกึษาหาขอ้มลูของงาน ตวัอยา่ง
ทีช่ดัเลยกค็อื การจดักลุม่ลกูคา้ สมมตุผิมเปน็บรษิทั
บตัรเครดติ บรษิทั Retail ผมมฐีานขอ้มลูลกูคา้เตม็ไป
หมด วา่ลกูคา้ซือ้สนิคา้อะไรหรอืใชเ้งนิ ใชบ้ตัรเครดติ
ผมไปซือ้ทีไ่หน ทนีีก้ารจดักลุม่ลกูคา้หรอื Customer 
Segmentation สว่นใหญท่ีผ่า่นมาเรากใ็ชข้อ้มลู พวกที่
เปน็ Demographic หรอืประชากรศาสตร ์เชน่  อายุ

เพศ ทนีีก้ารจดักลุม่ลกูคา้แบบนีม้นักไ็ดป้ระมาณหนึง่
แตม่นัอาจจะไมต่รง เราเคยไดย้นิหลงัๆเขาชอบพูด
วา่ Lifestyle ทนีี ้Lifestyle คอือะไร เรากใ็ห ้AI ชว่ยดู
เรคคอรด์ หรอื Transaction ธรุกรรมทีล่กูคา้ทำากบัเรา
 เปน็แสนๆลา้นๆนีแ่หละครบั ให ้AI มาประมวลผล แลว้
ชว่ยแบง่กลุม่ โดยดจูากพฤตกิรรม การใชบ้ตัรเครดติ 
การใชส้นิคา้ หรอืการมาทำาธรุกรรมกบัเรา โดยไมไ่ดดู้
แคว่า่ อาย ุเพศ อาย ุเพศ จะเปน็ตอนหลงั เราจะดกูาร
ใชง้านเขา

Dr.Wit | มนัฉลาดนะครบั ผมจำาไดแ้ลว้บางคนเขา
บอกวา่ อายเุหมอืนกนั Lifestyle อาจจะไมเ่หมอืนกนั
 เชน่บางคนมรีสนยิมชอบกนิอาหาร บางคนชอบการ
ออม แตถ่า้เกดิวา่เรามขีอ้มลูเราสามารถทำาใหม้นัแยก
กลุม่เหลา่นีต้ามพฤตกิรรมได ้เปน็แบบนัน้ แตส่ว่นหนึง่
 มนัจะฉลาดขนาดไหนครบั เริม่ตน้เลย  เราจะเอาขอ้มลู
มาทำาอะไร จะใหม้นัทำาอะไร อยา่งทีบ่อกชดุคำาสัง่ คอื
 Algorithm วา่จะนำามนัไปทางไหน ขอ้มลูเองกต็อ้งมี
การวเิคราะห ์เรือ่งของ Data Analytics เมือ่เชือ่มโยง
ซอ้นภาพกนัไปกบั AI ทาง ดลีอยทม์ปีระสบการณไ์หม
ครบัวา่ เวลาเราซอ้นไปแลว้ ความสามารถมนษุยเ์ราใช้
ตรงไหน แลว้จะไปชว่ยเรือ่ง AI ชว่ยกนัและกนัอยา่งไร
ครบั

Dr.Narain | ผมขอตอบเปน็สองชว่ง ชว่งทีเ่ปน็
ลกัษณะของ ทัว่ไป จรงิๆ เรามอง AI อยา่งเมือ่กี้
เราพูดถงึวา่ AI  Artificial Intelligence แตเ่รามอง
วา่ตวั A มนัคอื Augmented Intelligence มากกวา่
 Augmented หมายถงึวา่มนัจะเปน็ตวัชว่ย ใหก้บัเราที่
เปน็คนทำางาน ใหท้ำางานดขีึน้ AI เหมอืนกบัเปน็ตวั อาจ
จะเปน็ตวัสกรนีใหเ้รา เปน็ตวัทำาการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ 
เชน่ผมเปน็หมอ ถา้ใหผ้มนัง่อา่นผลแลปเยอะๆ ผมอาจ
จะเหนือ่ย อาจจะผดิพลาดกไ็ด้

Dr.Wit | เหมอืนทำางาน prelim

Dr.Narain | ใช ่กใ็หเ้จา้ AI ไปกวาดขอ้มลูกอ่นและ
กด็ผูลของทกุคนขา้งนีแ้ลว้มนักป็ระมวลบอกคนไขน้ี้
นา่จะเปน็โรคหนึง่ โอกาสเปน็โรค A 70 เปอรเ์ซน็ต ์โรค
 B 30 เปอรเ์ซน็ต ์แนน่อน ถดัไปหมอกต็อ้งมานัง่อา่น
ตวันี ้AI มนัจรงิหรอืเปลา่ แตถ่า้เราไมใ่ห ้AI ทำาใหห้มอ
 หมอกจ็ะมขีอ้จำากดั เชน่ ขอ้มลูทีผ่มไปนัง่อา่นผมกต็ี
ผลอาจจะไมแ่มน่กไ็ด ้ผมอาจจะมคีวามเอนเอยีงหรอื
 Bias ผมเคยเจอประสบการณแ์บบนี ้ผมกจ็ะตไีปเลย
วา่ตอ้งเปน็โรคนีแ้นน่อน ซึง่อาจจะผดิ เพราะวา่ขอ้มลู
คนไขห้นึง่อนั  เรามวีดั คา่เลอืดกม็ตีัง้หลายคา่เพราะ
ฉะนัน้ โอกาสทีเ่ราผดิพลาดจะสงู AI จะเปน็ตวัชว่ย ให้
เราทำางานไดแ้มน่ขึน้ เรว็ขึน้

Dr.Wit | เพราะมคีนชว่ยสกรนีเบือ้งตน้กอ่น

Dr.Narain | ทนีีก้ลบัมาคำาถามเมือ่ซกัครูว่า่สีง่ทีด่ี
ลอยท ์ณ วนันีท้ีท่ำาเรากเ็อา AI มาชว่ยเราทำางานจรงิๆ
อยา่งเชน่ เวลาเราไป ทำาเรือ่งการตรวจสอบ  Audit 
ลกูคา้ AI กจ็ะชว่ยเราได ้สมยักอ่นเวลาเราไปตรวจ
 ขอ้มลูพวกนีเ้รากต็อ้งใชเ้ปน็การสุม่เพราะเราตรวจใบ
เสรจ็ลกูคา้ทกุใบไมไ่ด ้บางบรษิทัเปน็ลา้นๆ เรากต็อ้ง
สุม่อยา่งเดยีวแตถ่า้เราม ีAI กไ็มต่อ้งสุม่แลว้ เพราะ
คอมพวิเตอรม์นัรูจ้กัเหนือ่ย และไมต่อ้งมพีกัดว้ย ก็
ใหม้นัรนัไปเพยีงแตว่า่วา่คอมพวิเตอรร์นักอ็าจจะมี
 False Positive หมายถงึวา่ Transaction นีผ้ดิปกติ
 หลดุไปบา้ง แตม่นักจ็ะมาบอกเรา เรากเ็อาคนมาด ู ไม่
จรงิแลว้ อนันีไ้มไ่ด ้ผดิปกตหิรอก

Dr.Wit | อนันีผ้อ่นแรงเราได ้เพราะ Prelim คนอืน่เขา
ทำาไปแลว้

Dr.Narain | มนักอ็าจจะกวาดมา  สมมตุหินึง่ลา้น
 Transactions มนัพบวา่มหีนึง่พนัทีม่คีวามผดิปกติ
 เรากม็าดแูคห่นึง่พนั  ไปใหเ้ราด ูมนษุยด์หูนึง่ลา้น มนั
เปน็ไปไมไ่ด้

Dr.Wit | ถกูครบั ทนีีเ้มือ่ซกัครูพู่ดถงึการทำางาน
 Prelim และสว่นทีท่ำาใหม้นัฉลาดขึน้ เพราะผมเชือ่วา่
 ชดุคำาสัง่คงซบัซอ้นมากขึน้ คนเรามจีนิตนาการเยอะ
ขึน้ คำาปรกึษาทีเ่ราใหก้บัลกูคา้ ทีค่ดิวา่ AI ชว่ยสามารถ
 ทำาอะไรทีม่คีวามลำา้ไดม้ากกวา่การทำางาน Prelim เปน็
ยงัไงครบั

Dr.Narain | ปกตแิลว้ AI โจทยน์ีน่ะครบั บางคนจะ
มองวา่ ทำาอะไรไดต้อ้งม ีData กอ่น อนันีถ้กูครึง่หนึง่ 
จะทำา AI คณุตอ้งมโีจทยธ์รุกจิ  คณุตอ้งมโีจทยว์า่คณุ
จะทำาอะไร เชน่ คณุอยากใหล้กูคา้มปีระสบการณท์ีด่ใีน
การตดิตอ่ คณุ คณุอยากจะเพิม่ Process Automate 
ใหท้ำางานเรว็ขึน้ คณุจะมจีดุประสงคไ์มเ่หมอืนกนั
  เมือ่คณุมจีดุประสงคแ์ลว้  คณุคอ่ยกลบัมาดวูา่และ
 Data ทีค่ณุตอ้งใช ้คณุมพีรอ้มหรอืยงั ดหีรอืยงั ถา้
มไีมพ่รอ้มคณุจะไปหาทีไ่หนมาเพิม่ไหม หรอืทีม่มีนัไม่
ด ีคณุจะทำาอยา่งไรใหม้นัด ีคณุอาจจะตอ้งวางระบบ
ใหมไ่หม Software  นัน่คอ่ยเปน็ประเดน็ถดัมา แตต่อ้ง
เอา Business เปน็ตวัตัง้กอ่นวา่ ธรุกจิเรามคีวาม
เดอืนรอ้น หรอืม ีChallenge อะไร  หรอืเราอยากจะทำา
อะไร และเราคอ่ยไปดวูา่ Data ทีเ่รามมีนัขาดไมด่ ีนัน่
เปน็ step ถดัไป คอื Data โอกาสยากครบัทีค่ณุมโีจทย์
แลว้ คอื Data ทีม่มีนัจะ perfect แลว้ไมต่อ้งทำาไรเลย
 ยากมาก 

Dr.Wit |  ผมใชค้ำาเรยีก ดร.กำาลงัจะพูดวา่ จรงิแลว้
 Data หรอืขอ้มลู มนัมทีกุที ่จะหยบิจบัอยา่งไรขึน้อยู่
กบัตวัเรากอ่นวา่เราจะเอาไปใชท้ำาอะไร แลว้คอ่ยไปหา
ขอ้มลูเหลา่นัน้มาใช้

Dr.Narain | ใชค่รบั แลว้จรงิๆ เดีย๋วนีเ้ราพูดถงึ เรา
อาจจะไดย้นิคำาวา่ Cloud computing บางอยา่งกไ็ม่
ไดเ้ปน็ขอ้มลูทีเ่ราตอ้งผลติเอง เรากไ็ป Sourcing จาก
 Cloud ตวัอยา่งหนึง่ บรษิทัทีค่ลาสสคิทีส่ดุ และเราก็
เปน็ลกูคา้เขาอยูแ่ลว้ อยา่งเชน่ Google อยา่งนี ้เขา
รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ภาพนีเ้ปน็ ถา้เคยเลน่นะ มนัรูว้า่ภาพนี้
มแีมว มคีนมอีะไรอยา่งนี ้รูก้เ็พราะวา่อะไร เพราะวา่
พวกเราเขา้ไปสอน ใหก้บั Google Google ไมส่ามารถ
หา Data ได ้ถา้ Google มานัง่คดิวา่ตอ้งหา Data 
กอ่น เขาจะไมม่วีนัมเีทคโนโลยแีบบนี้

เขาอยากจะรูไ้ดว้า่ภาพนีม้คีน มสีนุขั มแีมว เขาตัง้
โจทยน์ีก้อ่น แต ่Data หาแมวหาไมไ่ด ้เขากเ็ปดิใหค้น
มาทดลองเลน่ เพือ่เขาได ้Data เขา้มาคอืตอ้งคดิโจทย์
กอ่น แลว้คณุคอ่ยมาดวูา่ Data คณุหาอยา่งไร

Dr.Wit | อนันี ้พลกิมมุคดิเลยนะ  จรงิๆผมอยากมี
เวลาอกีเยอะๆในการคยุกนัตอ่  แตว่นันีผ้มเชือ่วา่ สิง่ที่
 ดร.นเรนทร ์พูดกบัเรา พลกิมมุคดิได ้AI บางคนเขา้ใจ
แบบนี ้มนัของตายอยูแ่ลว้  ทำาแบบนี ้กระบวนการแบบ
นี ้จรงิๆ แลว้มนัไมใ่ช ่นอกเหนอืไปจากนีเ้รามปีญัญา
ประดษิฐ ์แตป่ญัญาของเราในการทำางานรว่มกนักบั
มนั ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุนัน่แหละครบั สำาคญัทีส่ดุ
เลย  วนันีข้อบคณุดร. มากนะครบั  ขอบคณุมากครบั
 และนีน่ะครบั ครัง้ใดกต็ามนะครบัทีค่ดิถงึ Concept ที่
ทา่นบอกวา่มนัเปน็เรือ่งทนัสมยั มนัเปน็เรือ่งเทรนด ์แต่
อาจจะยากตอ่ความเขา้ใจ ตดิตามเลยนะครบั FYI By 
Deloitte


