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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 conversation 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 industries 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 simulation of human intelligence by making computer system to think like human as much

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

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 reDr.Narain | Banking & Financial, Insurance quired abilities.
and Telecommunications. Database of these
businesses already in digital form so it is
Dr.Narain | Or if customers contact us at
natural for these industries to use AI.
8am or 10pm, we might not have staff to
stand by to answer all of the calls. Now with
Dr.Wit | In other words, the digital dataAI, it will try to get as much information
base already speaks the same language as
from the customer and match the advice to
AI.
customer, regardless of the time. Thus, AI
helps in this case. If you have heard about
Dr.Narain | Yes. Naturally these industries
“Chatbot”, what Chatbot does is answering
are among the firsts to use AI.
general questions. If we added AI to the
chatbot, the system will analyze the converDr.Wit | How do they us AI in the insurance sation between a customer and the chatbot,
industry?
then answers the questions from the customer as well as recommends products that
Dr.Narain | Insurance industry has been
is suitable for that customer. AI may ask a
using AI a lot. In fact, Finance, Banking and
customer “Do you have any financial conInsurance are very similar because of their
cerns or how you handle the financial risk?”
products or services are complicated. There- and then it will analyze and recommend
fore, they need to introduce their products
the product, the fund or the insurance that
or services to their customers. Now, if they matches with that customer.
don’t use a computer system and let human

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 information and analyze it. Suppose I am working 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 business 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 principle is that we are trying to copy what human
does by letting computer do instead. For example, 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.

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

check because computer can work
continuously without a break. So we just let
the system run. However, computer may
Dr.Narain | We have not even talked about
have false positive sometimes, meaning
sources of data. There are various sources
Dr.Wit | AI is very smart. I remembered
that this transaction is not correct and the
of data, for example, some people fill in
that people in the same age might have
computer will tell us. We just need to review
data on website, some sending as paper,
different lifestyle. For example, some are
that specific transaction to see if it is correct
some sending as pdf. So, if we have human
foodie, some loves saving money. If we have or if it is unusual.
sit and key in data to our system. First, there customer data and categorize it based on
might be some human error. Second, it will
customer behavior, it would be very useful.
Dr.Wit | It helps us with the Prelim work.
take a lot of time. However, if we use RPA or As you said, Algorithm will direct AI and data
a software. It will help to capture informaanalytic. Talking about data analytic, what is Dr.Narain | Suppose there are one million
tion. Then, it can copy the same information Deloitte experiences on data analytic?
transactions. Only 1 thousand might be
into the next system and running step by
unusual. So we only need to focus at those
step. No need for human.
Dr.Narain | I would like to answer in 2
1,000 unusual transactions. It is impossible
parts. First AI is short for Artificial Intellifor human to focus on all one million transDr.Wit | As each business is different in na- gence but for us we look at it as Augmented actions.
ture, is there any principal on how to work
Intelligence than Artificial Intelligence. It
with AI?
means that AI help us human work better.
Dr.Wit | Right. Now, we talk about how
AI is a tool that help us screen data and do
Prelim works can help make AI smarter. I
Dr.Narain | The kind of work that is
the basic analysis. For example, a doctor, is
believe algorithm will be much more complisuitable for AI are repetitive and structural
required to read a lot of lab results which
cated. So what kind of advance work AI can
works, those with straightforward rules and can lead to “human error”.
do besides prelim work.
conditions.
Dr.Wit | So AI do the prelim work for us.
Dr.Narain | Some might think that AI needs
Dr.Wit | Something that is routine.
to have data first. This one is partly right.
Dr.Narain | Yes, so we have AI gather data
To use AI, you need to know your business
Dr.Narain | And the process that do not
and do the analysis first. This patient is likely purpose first. Better customers experience?
need human understanding or compassion. to have this disease, 70 percent chance of
Better automate process? When you know
disease A, 30 percent of disease B. Next, the your purpose, then you look at your data.
Dr.Wit | Something mechanic.
doctor has to read and re-analyze if what
So data is the next to consider but you need
AI suggest is possible. But if doctor do it
to have a business purpose first.
Dr.Narain | Yes, tasks like this is suitable
from the beginning, the doctor may be bias
for AI or software. But the problem is today and the analysis might not be accurate. The Dr.Wit | So data is everywhere, depends on
people still have to do this task because
doctor diagnose based on their experiences what we would like to do with them.
there is no software to help them. Another
and can make false assumption. AI will help
task that is suitable for AI is the data that
us work more accurately, effectively and
Dr.Narain | Yes. We may have heard about
has diverse characteristics that we would
faster.
Cloud Computing. Some information is our
like to analyze. A good example is a cusown but some other information, we are
tomer segmentation. Suppose I am a credit
Dr.Wit | Because of we have AI to do the
sourcing from Cloud. For example, Google,
card or a retail company. We have a huge
screening first.
how does Google know what are in this or
customer database. I would like to underthat picture? How do they know there are
stand what kind of products my customers
Dr.Narain | Now, back to the previous
cats in this picture. That is because of the
spend money on. Where do they buy these
question. Deloitte now use AI to help us
users like us. If it has to start with data,
products? Do they use cash or credit?, etc.
work. For example, with auditing, in the
Google will never have this technology.
Currently customer segmentation that has
past, we randomly check data because we
been used is demographic data such as age cannot check every single data. Some comGoogle wanted to know if there are people,
and gender. It is ok but if we would like a
panies might have million customers data.
dogs or cats in this picture. What they did is
detailed segmentation, for example, life
Now, with AI, we no longer need to random 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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ตอนที่ 2 - AI ช่วยเหลือ หรือแย่งงานมนุษย์
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน

ดร. นเรนทร์ ชุตจ
ิ ร
ิ วงศ์ ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดีลอยท์ ประเทศไทย
Synopsis

"AI ปัญญาประดิษฐ์" ช่วยเหลือ หรือ แย่งงานมนุษย์?
บางคนบอกว่าโลกจะมีความสะดวกสบายขึน
้ เพราะว่า
จะมีปญ
ั ญาประดิษฐ์มาช่วยงาน บางคนบอกมันไม่ดี และ
ยิง
้ ริงหรือไม่
้ จะมาแย่งงานมนุษย์ คำ�พู ดนีจ
่ ไปกว่านัน
และในยุคที่ AI เริม
่ ถูกนำ�มาใช้ มนุษย์จะใช้ AI อย่างไร หรือ
อยูก
่ บ
ั AI ได้อย่างไร?

Dr.Wit | FYI by Deloitte วันนีน
้ ะครับ ศัพท์ค�ำ หนึง
่

ได้ยน
ิ กันทุกวันในระยะนี้ เวลาทีโ่ ลกจะเปลีย
่ นเป็นดิจต
ิ อล
AI ปัญญาประดิษฐ์ บางคนบอกเป็นโอกาสใหม่เลย เพราะ
ว่าโลกนีจ
้ ะมีความสะดวกสบายขึน
้ เยอะเพราะว่าจะมีเจ้า
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงาน บางคนบอกมันไม่ดี มันจะ
ดีได้อย่างไร มันจะมาแย่งงานเรา แต่ปญ
ั หาคือ AI ตอนนี้
มันก็เริม
้ นตอนมาแล้วนะครับ อุตสาหกรรมไหน
่ เป็นขันเป็
บ้างทีเ่ ขาเริม
่ บ
ั มันอย่างทีม
่ ี
่ ใช้แล้ว และถ้ามนุษย์จะอยูก
ประสิทธิภาพสูงทีส
่ ด
ุ ใช้มน
ั ได้อย่างดีทส
ี่ ด
ุ ในขณะเดียวกัน
มนุษย์กส
็ ามารถทำ�งานในสิง
่ ว
ั เองถนัดได้ดว
้ ย จะเป็น
่ ทีต
อย่างไร วันนีค
้ รับเรามาคุยกับ ดร. นเรนทร์ ชุตจ
ิ ริ วงศ์
ซึง
่ เป็น Director ของดีลอยท์ประเทศไทยอีกครัง
้ ดร.
สวัสดีครับ

Dr.Narain | สวัสดีครับ
Dr.Wit | ดร. ครับ AI บางคนกลัวมันจะมาแย่งงาน

เรา มันทำ�อะไรได้บา
้ งดีกว่า เอาง่ายๆ

Dr.Wit | ประกันภัยเขาใช้อย่างไรครับ

Dr.Narain | โดยคอนเซ็ปมันก็คอ
ื ว่า ทำ�อย่างไรให้

Dr.Narain | ประกันภัยเขาใช้เยอะคือ จริงๆ การ

คอมพิวเตอร์คด
ิ ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ทีจ
่ ะ
มาช่วยเราในการทำ�งานอะไรก็แล้วแต่ ทีนเี้ จ้า AI จะทำ�
อะไรได้ ได้มากน้อยแค่ไหนก็สด
ุ ท้ายก็คอ
ื พวกเราทีเ่ ป็น
คนใส่ค�
ำ สัง
ั ก็เหมือนการเขียนโปรแกรมให้มน
ั ทำ�
่ ให้มน
ั ผัส
อะไร จริงๆวันนี้ ผมเชือ
่ ว่าพวกเราทุกคนก็ได้สม
และใช้งานมันอยูแ
่ ล้ว เพียงแต่วา
่ เราอาจจะไม่รใู้ นฐานะ
ของ consumer ผูบ
้ ริโภคทัว
่ ไป ณ วันนี้ เทคโนโลยี เรา
ใช้งานมือถือ คอมพิวเตอร์ เมือ
่ เข้าไป Search engine
Search ทุกอย่าง มันมี AI อยูแ
่ ล้ว เพียงแต่มน
ั ไม่โชว์
ว่านีค
่ อ
ื AI นะ แต่มน
ั เป็นการใช้งานของมันอยู่

Dr.Wit | อุตสาหกรรมอะไรครับหลักๆทีค
่ ด
ิ ว่าเขาใช้
AI กันค่อนข้างเยอะแล้ว

Dr.Narain | อุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร

่ สารโทรคมนาคม
ประกันภัย และก็รวมทางด้านสือ
ด้วยธรรมชาติของธุรกิจนี้ ข้อมูลจะเป็นดิจต
ิ อลอยู่
แล้ว เพราะฉะนัน
่ ยในการทีจ
่ ะให้คอมพิวเตอร์
้ มันก็งา
หรือเจ้า AI มาช่วยทำ�อะไรบางอย่าง

Dr.Wit | พู ดง่ายๆคือว่า ข้อมูลเขาเป็นดิจต
ิ อลคือ
เป็นภาษาเดียวกันกับ เจ้าตัว AI อยูแ
่ ล้ว

Dr.Narain | ด้วยธรรมชาติกจ
็ ะเป็นอุสาหกรรม
แรกๆ เอา AI ไปใช้ในการทำ�งาน

เงิน การธนาคาร และประกันภัยจะมีความคล้ายกันอยู่
อย่างหนึง
่ ครับ เพราะผลิตภัณฑ์หรือบริการเขามันมี
ความซับซ้อน เพราะฉะนัน
่ สินค้าหรือบริการเขามี
้ เมือ
ความซับซ้อน การทีล
่ ก
ู ค้าอย่างเราจะไปซือ
้ สินค้า
มันก็ตอ
้ งมีการแนะนำ� ทีนถ
ี้ า
้ เราไม่ใช้ระบคอมพิวเตอร์
ให้พนักงานมาตอบคำ�ถามลูกค้า หนึง
่ ก็จะไม่ทน
ั การ
ใช่ไหม แล้วก็เราไม่ได้สามารถจ้างพนักงานได้ไม่มข
ี อ
้
จำ�กัด

Dr.Wit | แล้วแต่ละคน ก็คงความสามารถไม่เท่ากัน
อีก

Dr.Narain | แล้วลูกค้าบางทีตด
ิ ต่อเราเวลา 8 โมง

บางทีตด
ิ ต่อ 4 ทุม
่ เราก็ไม่สามารถมีคนจริงๆ มาคอย
ตอบคำ�ถามให้ค�
ำ ปรึกษา เคสนี้ AI ก็จะมาช่วยในการ
แนะนำ� สินค้าหรือบริการ ทีข
่ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ว่า ลูกค้าได้คย
ุ
กับ AI ให้ขอ
้ มูลอะไร AI ก็จะพยายามปรับเรือ
่ ยๆ แล้ว
ก็จะส่งสินค้าทีม
่ ค
ี วามใกล้เคียงกับทีค
่ นนัน
้ กำ�ลังคุย
ด้วย ถ้าเคยได้ยน
ิ Chatbot Chatbot ก็จะมีหน้าทีห
่ นึง
่
เหมือนกันนอกจากแน่นอนตอบคำ�ถามทัว
่ ไป Chatbot
ถ้ามีใส่ AI เข้าไปมันก็นอกจะแนะนำ�ตอบคำ�ถามทัว
่ ไป
มันอาจจะแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ รงกับลูกค้าได้จากการ
ทีด
่ ว
ู า
่ ลูกค้าสนทนาอย่างไร อาจจะถามลูกค้ากลับก็ได้
ว่า คุณมีความกังวลเรือ
่ งการเงินยังไง คุณรับความ
่ งยังไง คือพอเราถาม เราก็จะได้ขอ
เสีย
้ มูล AI มันก็

ประมวลๆ แล้วมันก็จะบอก สินค้านีน
้ ะ หรือเซอร์วส
ิ นี้
้ า
่ จะเหมาะกับคุณ ก็จะ
หรือกองทุนนัน
้ ประกันแบบนีน
นำ�เสนอไป
่ ง
Dr.Wit | เช่นมีเงินมากน้อยขนาดไหน มีความเสีย

แค่ไหน มีครอบครัวหรือยัง ออมซักกีเ่ ปอร์เซ็นต์ตอ
่
เดือน ใช้จา
่ ยกับอะไรก็เอาข้อมูลพวกนีเ้ ข้าไปในถัง
แล้วก็ไปประมวลผล เป็นลักษณะแบบนี้ สมมุตว
ิ า
่ ผม
ทำ�งาน ประเภทแบบข้อมูลเยอะแยะมหาศาล ต้อง Key
in ข้อมูลเยอะแยะมหาศาล นีก
่ น
็ า
่ จะเป็นกระบวนการที่
น่าจะต้องใช้ AI เข้าไปจับ ถูกต้องมัย
้ ครับ

Dr.Narain | จริงๆหนึง
่ ในส่วนหนึง
่ ทีต
่ อนนีบ
้ ริษท
ั

ึ ษา
เมืองไทยหลายบริษท
ั เริม
่ เป็นสิง
่ ก
่ ทีศ
่ ใช้แล้ว ไม่ใช่วา
อยู่ อันนีเ้ ราเรียกว่า RPA Robotic Process Automation หลักก็คอ
ื ตามชือ
่ พยายามจะทำ� ให้กระบวนการ
ทำ�ธุรกิจให้มน
ั อัตโนมัติ โดยใช้ค�
ำ ว่า Robotic แต่
Robotic ในทีน
่ ไี้ ม่ได้มเี ครือ
่ งยนต์ หุน
่ ยนต์

Dr.Wit | ไม่ใช่ humanoid ไม่ใช่หน
ุ่ เหมือนมนุษย์
Dr.Narain | ไม่ใช่ครับ เป็นซอร์ฟแวร์ หลักการ

ก็ เราก็จะพยายาม เลียบแบบสิง
่ นุษย์ท�
ำ โดยเอา
่ ทีม
คอมพิวเตอร์ไปจับแล้วให้คอมพิวเตอร์ท�
ำ แทนเช่น สมุ
มติวา
่ ผมเป็นพนักงานแอดมินผมต้องเอาข้อมูลลูกค้า
ทีส
่ มัครประกันหรือสมัครสินค้าอะไรก็แล้วแต่ เสร็จ
แล้วผมต้องเอาข้อมูลนีค
่ ย
ี เ์ ข้าไปอีกระบบหนึง
่ ระบบนีก
้ ็
อาจจะสร้างข้อมูลอีกชุดหนึง
่ ออกมา เราก็เอาข้อมูล

ชุดนีไ้ ปใส่อก
ี ระบบหนึง
่ อาจจะมีอย่างนีห
้ ลายๆจุด
แน่นอนสิง
้ คืออะไรครับ เสียเวลาพนักงานก็
่ ทีเ่ กิดขึน
ต้องมาทำ�หลายๆครัง
้ 2 ความผิดพลาด

Dr.Wit | คือถ้าทำ� Manual ก็อว
๊ กน่ะ ผมใช้ค�
ำ นีด
้ ก
ี ว่า
Dr.Narain | แล้วยังไม่ตอ
้ งนึกถึงต้นทาง สมมุติ

ลูกค้า เอากรณีลก
ู ค้าสมัคร บางคนกรอกบน Web
บางคนส่งเป็นกระดาษ บางคนเป็น pdf ต้นทางก็ไม่
เหมือนกันอีก เพราะฉะนัน
่
้ ถ้าให้คนมานัง
่ ทำ� หนึง
ความผิดพลาด เสียเวลา แต่ถา
้ เราใช้เจ้า RPA หรือ
Software ประเภทกลุม
่ นีน
้ ะครับ มันก็มาจับข้อมูลเอง
แล้วมันก็เอาข้อมูลนีโ้ ยนเข้าไปใน System ถัดไป แล้วก็
ทำ�ต่อให้เราเองโดยที่ คนไม่ตอ
้ งมายุง
่ เกีย
่ ว

Dr.Wit | แต่ละธุรกิจเขามีลก
ั ษณะจำ�เพาะของตัวมัน
พอมีหลักการไหมครับว่า สมมุตจ
ิ ะทำ�งานร่วมกันไม่
ทำ�งานร่วมกันเขาทำ�กันอย่างไร

Dr.Narain | งานประเภททีเ่ หมาะ คือใช้ AI อันทีห
่ นึง
่
ทีค
่ ลาสสิคและง่ายทีส
่ ด
ุ คือ งานทีม
่ ก
ี ารทำ�ซ้ำ�ๆ งาน
ทีม
่ ค
ี วามเป็น Structure ความหมายคือ เรารูเ้ ลยว่า
เงือ
่ นไขนีไ้ ปนี่ เงือ
่ นไขนัน
้ ไปนัน
้ คือมันตรงไปตรงมา
และมีกฎเกณฑ์ทช
ี่ ด
ั มาก

เพศ ทีนก
ี้ ารจัดกลุม
่ ลูกค้าแบบนีม
้ น
ั ก็ได้ประมาณหนึง
่
แต่มน
ั อาจจะไม่ตรง เราเคยได้ยน
ิ หลังๆเขาชอบพู ด
ว่า Lifestyle ทีนี้ Lifestyle คืออะไร เราก็ให้ AI ช่วยดู
เรคคอร์ด หรือ Transaction ธุรกรรมทีล
่ ก
ู ค้าทำ�กับเรา
เป็นแสนๆล้านๆนีแ
่ หละครับ ให้ AI มาประมวลผล แล้ว
ช่วยแบ่งกลุม
่ โดยดูจากพฤติกรรม การใช้บต
ั รเครดิต
ิ ค้า หรือการมาทำ�ธุรกรรมกับเรา โดยไม่ได้ดู
การใช้สน
แค่วา
่ อายุ เพศ อายุ เพศ จะเป็นตอนหลัง เราจะดูการ
ใช้งานเขา

Dr.Wit | มันฉลาดนะครับ ผมจำ�ได้แล้วบางคนเขา

บอกว่า อายุเหมือนกัน Lifestyle อาจจะไม่เหมือนกัน
เช่นบางคนมีรสนิยมชอบกินอาหาร บางคนชอบการ
ออม แต่ถา
้ เกิดว่าเรามีขอ
้ มูลเราสามารถทำ�ให้มน
ั แยก
่ นหนึง
กลุม
่ เหล่านีต
้ ามพฤติกรรมได้ เป็นแบบนัน
่
้ แต่สว
มันจะฉลาดขนาดไหนครับ เริม
่ ต้นเลย เราจะเอาข้อมูล
มาทำ�อะไร จะให้มน
ั ทำ�อะไร อย่างทีบ
่ อกชุดคำ�สัง
่ คือ
Algorithm ว่าจะนำ�มันไปทางไหน ข้อมูลเองก็ตอ
้ งมี
การวิเคราะห์ เรือ
่ งของ Data Analytics เมือ
่ เชือ
่ มโยง
ซ้อนภาพกันไปกับ AI ทาง ดีลอยท์มป
ี ระสบการณ์ไหม
ครับว่า เวลาเราซ้อนไปแล้ว ความสามารถมนุษย์เราใช้
ตรงไหน แล้วจะไปช่วยเรือ
่ ง AI ช่วยกันและกันอย่างไร
ครับ

Dr.Narain | ผมขอตอบเป็นสองช่วง ช่วงทีเ่ ป็น

่ กี้
่ ไป จริงๆ เรามอง AI อย่างเมือ
Dr.Wit | มี Process ทีร
่ น
ั ไปแล้วและชัดมาก Routine ลักษณะของ ทัว
ไปเรือ
่ ยๆ

Dr.Narain | และ Process ทัง
้ ะครับ
้ หมดเหล่านีน

มันสามารถทำ�โดยไม่ตอ
้ งให้คนมานัง
่ พยายามเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ ไม่ตอ
้ งมีดา
้ นของมนุษย์ทต
ี่ อ
้ งมานัง
่ คิด
สนใจ

Dr.Wit | ทำ�แบบ Mechanic ได้เลย
Dr.Narain | ใช่ ถ้าอะไรงานทีเ่ ป็นลักษณะอย่าง

นี้ ก็ดว
้ ยธรรมชาติกจ
็ ะเหมาะกับการเอา AI หรือเอา
Software กลุม
่ นีม
้ าช่วย ตัวอย่างเมือ
่ ซักครูท
่ เี่ ราพู ด
ถึงกรอกข้อมูลอะไรพวกนีน
้ ะครับ ก็ไม่ตอ
้ งให้คนมา
นัง
ั หาคือวันนีค
้ นต้องทำ� เพราะมันไม่มี
่ อ่าน แต่ปญ
Software มาช่วย เพราะฉะนัน
้ งานในลักษณะอย่าง
นี้ ถ้าด้วยธรรมชาติกจ
็ ะเหมาะกับ AI มาก อันนีอ
้ น
ั ที่
หนึง
่ งานทีส
่ อง ทีม
่ น
ั มีลก
ั ษณะข้อมูลทีห
่ ลากหลาย
มาก แล้วเราอยากจะศึกษาหาข้อมูลของงาน ตัวอย่าง
ทีช
่ ด
ั เลยก็คอ
ื การจัดกลุม
่ ลูกค้า สมมุตผ
ิ มเป็นบริษท
ั
บัตรเครดิต บริษท
ั Retail ผมมีฐานข้อมูลลูกค้าเต็มไป
หมด ว่าลูกค้าซือ
้ สินค้าอะไรหรือใช้เงิน ใช้บต
ั รเครดิต
ผมไปซือ
้ ทีไ่ หน ทีนก
ี้ ารจัดกลุม
่ ลูกค้าหรือ Customer
Segmentation ส่วนใหญ่ทผ
ี่ า
่ นมาเราก็ใช้ขอ
้ มูล พวกที่
เป็น Demographic หรือประชากรศาสตร์ เช่น อายุ

เราพู ดถึงว่า AI Artificial Intelligence แต่เรามอง
ว่าตัว A มันคือ Augmented Intelligence มากกว่า
Augmented หมายถึงว่ามันจะเป็นตัวช่วย ให้กบ
ั เราที่
เป็นคนทำ�งาน ให้ท�
ำ งานดีขน
ึ้ AI เหมือนกับเป็นตัว อาจ
จะเป็นตัวสกรีนให้เรา เป็นตัวทำ�การวิเคราะห์เบือ
้ งต้น
เช่นผมเป็นหมอ ถ้าให้ผมนัง
่ อ่านผลแลปเยอะๆ ผมอาจ
จะเหนือ
่ ย อาจจะผิดพลาดก็ได้

Dr.Wit | เหมือนทำ�งาน prelim
Dr.Narain | ใช่ ก็ให้เจ้า AI ไปกวาดข้อมูลก่อนและ

ก็ดผ
ู ลของทุกคนข้างนีแ
้ ล้วมันก็ประมวลบอกคนไข้นี้
น่าจะเป็นโรคหนึง
่ โอกาสเป็นโรค A 70 เปอร์เซ็นต์ โรค
B 30 เปอร์เซ็นต์ แน่นอน ถัดไปหมอก็ตอ
้ งมานัง
่ อ่าน
ตัวนี้ AI มันจริงหรือเปล่า แต่ถา
้ เราไม่ให้ AI ทำ�ให้หมอ
หมอก็จะมีขอ
้ จำ�กัด เช่น ข้อมูลทีผ
่ มไปนัง
่ อ่านผมก็ตี
ผลอาจจะไม่แม่นก็ได้ ผมอาจจะมีความเอนเอียงหรือ
Bias ผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ ผมก็จะตีไปเลย
ว่าต้องเป็นโรคนีแ
้ น่นอน ซึง
่ อาจจะผิด เพราะว่าข้อมูล
คนไข้หนึง
่ อัน เรามีวด
ั ค่าเลือดก็มต
ี ง
้ั หลายค่าเพราะ
ฉะนัน
้ โอกาสทีเ่ ราผิดพลาดจะสูง AI จะเป็นตัวช่วย ให้
เราทำ�งานได้แม่นขึน
้ เร็วขึน
้

Dr.Wit | เพราะมีคนช่วยสกรีนเบือ
้ งต้นก่อน

่ ทีด
Dr.Narain | ทีนก
ี้ ลับมาคำ�ถามเมือ
่ ซักครูว
่ า
่ สีง
่ ี

ลอยท์ ณ วันนีท
้ ท
ี่ �
ำ เราก็เอา AI มาช่วยเราทำ�งานจริงๆ
อย่างเช่น เวลาเราไป ทำ�เรือ
่ งการตรวจสอบ Audit
ลูกค้า AI ก็จะช่วยเราได้ สมัยก่อนเวลาเราไปตรวจ
่ เพราะเราตรวจใบ
ข้อมูลพวกนีเ้ ราก็ตอ
้ งใช้เป็นการสุม
เสร็จลูกค้าทุกใบไม่ได้ บางบริษท
ั เป็นล้านๆ เราก็ตอ
้ ง
่ อย่างเดียวแต่ถา
่ แล้ว เพราะ
สุม
้ เรามี AI ก็ไม่ตอ
้ งสุม
คอมพิวเตอร์มน
ั รูจ
้ ก
ั เหนือ
่ ย และไม่ตอ
้ งมีพก
ั ด้วย ก็
ให้มน
ั รันไปเพียงแต่วา
่ ว่าคอมพิวเตอร์รน
ั ก็อาจจะมี
False Positive หมายถึงว่า Transaction นีผ
้ ด
ิ ปกติ
หลุดไปบ้าง แต่มน
ั ก็จะมาบอกเรา เราก็เอาคนมาดู ไม่
จริงแล้ว อันนีไ้ ม่ได้ ผิดปกติหรอก

Dr.Narain | ใช่ครับ แล้วจริงๆ เดีย
๋ วนีเ้ ราพู ดถึง เรา
อาจจะได้ยน
ิ คำ�ว่า Cloud computing บางอย่างก็ไม่
ได้เป็นข้อมูลทีเ่ ราต้องผลิตเอง เราก็ไป Sourcing จาก
Cloud ตัวอย่างหนึง
่ บริษท
ั ทีค
่ ลาสสิคทีส
่ ด
ุ และเราก็
เป็นลูกค้าเขาอยูแ
่ ล้ว อย่างเช่น Google อย่างนี้ เขา
รูไ้ ด้อย่างไรว่าภาพนีเ้ ป็น ถ้าเคยเล่นนะ มันรูว
้ า
่ ภาพนี้
มีแมว มีคนมีอะไรอย่างนี้ รูก
้ เ็ พราะว่าอะไร เพราะว่า
พวกเราเข้าไปสอน ให้กบ
ั Google Google ไม่สามารถ
หา Data ได้ ถ้า Google มานัง
่ คิดว่าต้องหา Data
ก่อน เขาจะไม่มว
ี น
ั มีเทคโนโลยีแบบนี้

ทำ�ไปแล้ว

เขาอยากจะรูไ้ ด้วา
่ ภาพนีม
้ ค
ี น มีสน
ุ ข
ั มีแมว เขาตัง
้
โจทย์นก
ี้ อ
่ น แต่ Data หาแมวหาไม่ได้ เขาก็เปิดให้คน
มาทดลองเล่น เพือ
่ เขาได้ Data เข้ามาคือต้องคิดโจทย์
ก่อน แล้วคุณค่อยมาดูวา
่ Data คุณหาอย่างไร

Dr.Narain | มันก็อาจจะกวาดมา สมมุตห
ิ นึง
่ ล้าน

Dr.Wit | อันนี้ พลิกมุมคิดเลยนะ จริงๆผมอยากมี

Dr.Wit | อันนีผ
้ อ
่ นแรงเราได้ เพราะ Prelim คนอืน
่ เขา

Transactions มันพบว่ามีหนึง
่ พันทีม
่ ค
ี วามผิดปกติ
เราก็มาดูแค่หนึง
่ พัน ไปให้เราดู มนุษย์ดห
ู นึง
่ ล้าน มัน
เป็นไปไม่ได้

Dr.Wit | ถูกครับ ทีนเี้ มือ
่ ซักครูพ
่ ู ดถึงการทำ�งาน

Prelim และส่วนทีท
่ �
ำ ให้มน
ั ฉลาดขึน
้ เพราะผมเชือ
่ ว่า
ชุดคำ�สัง
้ คนเรามีจน
ิ ตนาการเยอะ
่ คงซับซ้อนมากขึน
ขึน
้ คำ�ปรึกษาทีเ่ ราให้กบ
ั ลูกค้า ทีค
่ ด
ิ ว่า AI ช่วยสามารถ
ทำ�อะไรทีม
่ ค
ี วามล้ำ�ได้มากกว่าการทำ�งาน Prelim เป็น
ยังไงครับ

Dr.Narain | ปกติแล้ว AI โจทย์นน
ี่ ะครับ บางคนจะ

มองว่า ทำ�อะไรได้ตอ
้ งมี Data ก่อน อันนีถ
้ ก
ู ครึง
่ หนึง
่
จะทำ� AI คุณต้องมีโจทย์ธร
ุ กิจ คุณต้องมีโจทย์วา
่ คุณ
จะทำ�อะไร เช่น คุณอยากให้ลก
ู ค้ามีประสบการณ์ทด
ี่ ใี น
การติดต่อ คุณ คุณอยากจะเพิม
่ Process Automate
ให้ท�
ำ งานเร็วขึน
้ คุณจะมีจด
ุ ประสงค์ไม่เหมือนกัน
เมือ
่ คุณมีจด
ุ ประสงค์แล้ว คุณค่อยกลับมาดูวา
่ และ
Data ทีค
่ ณ
ุ ต้องใช้ คุณมีพร้อมหรือยัง ดีหรือยัง ถ้า
มีไม่พร้อมคุณจะไปหาทีไ่ หนมาเพิม
่ ม
ี น
ั ไม่
่ ไหม หรือทีม
ดี คุณจะทำ�อย่างไรให้มน
ั ดี คุณอาจจะต้องวางระบบ
ใหม่ไหม Software นัน
้ ง
่ ค่อยเป็นประเด็นถัดมา แต่ตอ
เอา Business เป็นตัวตัง
้ ก่อนว่า ธุรกิจเรามีความ
เดือนร้อน หรือมี Challenge อะไร หรือเราอยากจะทำ�
อะไร และเราค่อยไปดูวา
่ Data ทีเ่ รามีมน
ั ขาดไม่ดี นัน
่
เป็น step ถัดไป คือ Data โอกาสยากครับทีค
่ ณ
ุ มีโจทย์
แล้ว คือ Data ทีม
่ ม
ี น
ั จะ perfect แล้วไม่ตอ
้ งทำ�ไรเลย
ยากมาก

Dr.Wit | ผมใช้ค�ำ เรียก ดร.กำ�ลังจะพู ดว่า จริงแล้ว

Data หรือข้อมูล มันมีทก
ุ ที่ จะหยิบจับอย่างไรขึน
้ อยู่
กับตัวเราก่อนว่าเราจะเอาไปใช้ท�
ำ อะไร แล้วค่อยไปหา
ข้อมูลเหล่านัน
้ มาใช้

เวลาอีกเยอะๆในการคุยกันต่อ แต่วน
ั นีผ
้ มเชือ
่ ว่า สิง
่ ที่
ดร.นเรนทร์ พู ดกับเรา พลิกมุมคิดได้ AI บางคนเข้าใจ
แบบนี้ มันของตายอยูแ
่ ล้ว ทำ�แบบนี้ กระบวนการแบบ
นี้ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ นอกเหนือไปจากนีเ้ รามีปญ
ั ญา
ประดิษฐ์ แต่ปญ
ั ญาของเราในการทำ�งานร่วมกันกับ
มัน ให้มป
ี ระสิทธิภาพสูงทีส
่ ด
ุ นัน
่ ด
ุ
่ แหละครับ สำ�คัญทีส
เลย วันนีข
้ อบคุณดร. มากนะครับ ขอบคุณมากครับ
และนีน
่ ะครับ ครัง
่ ด
ิ ถึง Concept ที่
้ ใดก็ตามนะครับทีค
ท่านบอกว่ามันเป็นเรือ
่ งทันสมัย มันเป็นเรือ
่ งเทรนด์ แต่
อาจจะยากต่อความเข้าใจ ติดตามเลยนะครับ FYI By
Deloitte

