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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมา 

นวั กรร ทางการเงิน น ลก ีการ ั นาอยาง อเน่ืองและเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว ดย ี ั นาการ

ทางเท น ลยีที่เอือ ห้เกิดการ ั นาบริการทางการเงิน (Digital Financial Services) รปแบบ ห  เชน  

การชาระเงินทางอิเลกทรอนิก ์ (e-Payment) กระเปาเงินดิจิทัล (e-Wallet) และการ ั นา กุลเงินดิจิทัล 

(Digital Currencies) เปน ้น ดย Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เปนอีกหน่ึงเท น ลยี 

ที่ ี วา า ัญและ กนา าประยุก ์ ช้ นการประ วลผลและวิเ ราะห์ข้อ ล นบริการทางการเงิน 

ด้หลากหลาย ดย AI จะชวย ห้การวิเ ราะห์และการ าดการ ์ข ้อ ล ห้แ นยายิ ่งขึน นับ นุน 

การวางแผนและ ัด ิน จ น านการ ์ าง  ด้อยาง ีประ ิท ิ า  รว ึงเ ิ่ วา ะดวกรวดเรว 

นการ ห้บริการ ึ่ ง Forbes และ Business Insider Intelligence ด้ทาการ ารวจข้อ ลของบริษัท 

ที่ ห้บริการทางการเงิน ึง านะของการนา AI า ช้เ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า นการบริการ บวา ร้อยละ 54 

ขององ ์กรบริการทางการเงินขนาด หญที่ ี นักงาน ากกวา 5,000 น อนข้าง ห้ วา า ัญกับการนา AI 

าเปนผ้ชวย นการ ั นาศักย า อง ์กร อาทิ นา าร Capital One น หรัฐอเ ริกา ด้เปด ัว Eno  

ขึนเปน ัวแรก นป 2560 เ ื่อเปนผ้ชวย นการ ื่อ ารผานข้อ วา ดยการ ช้ าษาที่เ ือนการ ด ุย 

กับ นุษย์ด้วยเท น ลยี Natural Language Processing ของ AI ผานการประ วลผลข้อ ลแบบ Machine 

Learning ึ่ง Eno า าร ร้างข้อ ลเชิงลึกและ าดการ ์ วา ้องการของลก ้า ด้อยาง ีประ ิท ิ า  

และ นา าร JP Morgan Chase ช้ AI รวจ อบการทุจริ ของผ้ ช้บริการที่ทา ุรกรร ผานบั รเ รดิ  

ดยรายละเอียดของ ุรกรร จะ ก ง ปยัง อ ิวเ อร์ วนกลาง นศนย์ข้อ ลและประ วลผลออก าเปน

ระดับด้าน วา ปลอด ัยและ วา นาเช่ือ ือเ ื่อ ห้เจ้าหน้าที่ ิจาร า ึ่ งนวั กรร ทางการเงินของ  

JP Morgan Chase ด้รับ ะแนน วา นาเ ช่ือ ือด้าน วา ปลอด ัยเปนอันดับ องจากผล ารวจ 

วา นาเช่ือ ือด้านดิจิทัลของ นา าร น หรัฐอเ ริกาป 2563 ดย Insider Intelligence เปน ้น 

ปัจจุบัน ด้เริ่ ีการนา AI เข้า า ช้ นการ ห้บริการและผลิ ั ์เ ื่อการลงทุน ากขึน เชน การปลอย

ินเช่ือ ดยนา AI า ช้ นการวิเ ราะห์และประเ ิน วา เ ี่ยง อกา นการผิดนัดชาระหนี วา า าร  

นการชาระหนี และวงเงินปลอยก้ที่เห าะ  าหรับการลงทุน ด้ ีการนา AI า ช้ นการวิเ ราะห์ข้อ ล 

เชิงลึกหลากหลาย ุ องอยาง รอบ ลุ เ ื ่อการ าดการ ์ผล อบแทนที่แ นยา ากขึน รว ทัง 

การ ัดเลือกหลักทรั ย์ผานการ ห้ ะแนนปัจจัยการลงทุน าง  เ ื่อ ห้ ด้ ัด วนการลงทุนที่ อด ล้องกับ

เปาห ายผล อบแทน วนเ ิ่ และ วา เ ี่ยงที่ ้องการ เปน ้น ดังนัน AI จึง ีบทบาท า ัญ นการขับเ ลื่อน 

ห้เกิดการ ั นานวั กรร ทางการเงินและเปนผ้ชวย นการวิเ ราะห์ข้อ ล ห้ ีประ ิท ิ า ย่ิงขึน

รายละเอียดปราก ดัง า ที่ 1  
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าพท่ี 1: การนําระบบ AI เข้ามาใช้พัฒนา Digital Financial Services 

 

ที่ า: The Economist Intelligence Unit Limited, 2020 

กองทุนบริหารเงินก้เ ื่อการปรับ รง ร้างหนี า าร ะและ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ 

(กป .) นฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐที่ ียุท ศา ร์ นการ ร้าง วา เช่ือ ั่น นศักย า ของประเทศ 

นการบริหารหนี า าร ะและการ ั นา ลาด รา ารหนี ห้เ ิบ อยางย่ังยืน จึงเหน วรศึกษาแนวทาง 

การบริหารจัดการการลงทุนด้วย AI เ ื่อเ ิ่ ศักย า นบริหารจัดการการลงทุนของ กป . นหลายด้าน 

วาจะเปนการวิเ ราะห์ ลาด การ ัดเลือกหลักทรั ย์ การกาหนด ัด วนลงทุน การ ือขายหลักทรั ย์  

และการบริหารจัดการลงทุน า วา เ ี่ยงที่เห าะ  ร้อ ปกับการ ด้ ี วนรว นการ นับ นุน

แผน ั นาประเทศ าย ้ เดล “ประเทศ ทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” นการขับเ ลื่อนประเทศ 

ห้ก้าว ปข้างหน้าด้วยเท น ลยี วา ิด ร้าง รร ์และนวั กรร   
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1.2  วัต ุประสงคในการศึกษา 

1) เ ื่อศึกษาแนวทางการเ ิ่ ศักย า นการบริหารจัดการการลงทุนของ กป . ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) 

2) เ ื่อ นับ นุนการ ั นาบริการทางการเงิน (Digital Financial Services) ด้วยเท น ลยีอยางย่ังยืน 

3) เ ื่อ ห้ กป . ด้ ี วนรว นการ นับ นุนการ ั นาเศรษฐกิจ นยุ ดิจิทัลผานนวั กรร การบริหาร 

จัดการการลงทุนอยาง ีประ ิท ิ า  

4) เ ื่อเ ิ่ ชองทางการลงทุนของ กป . ที่ อด ล้องกับก ระเบียบที่เก่ียวข้องและอย าย ้กรอบ 

การบริหาร วา เ ี่ยงที่กาหนด 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาแนวทางการเ ิ่ ศักย า นการบริหารจัดการการลงทุนเ ื่อ นับ นุนการ ั นาบริการทางการเงิน 

(Digital Financial Services) ที่เห าะ กับ กป . ด้วยเท น ลยีอยางย่ังยืน และอย าย ้ก ห ายและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดย ช้ระยะเวลา นการศึกษา 9 เดือน ( กรา  – กันยายน 2564)  

1.4  ขั้นตอนการศึกษาและระ ะเวลาการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. . พ.ค. มิ. . ก.ค. ส.ค. ก. . 

รวบรวมและศึกษาก หมา  ระเบี บ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อมูล 

ท่ีเก่ี วข้องกับการบริหารจัดการลงทุนของ กปพ.                    

รวบรวมและศึกษาข้อมูลท่ีเก่ี วข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนด้ว

ปญญาประดิษ  (Artificial Intelligence: AI) 

- การ ั นาเท น ลยีทางการเงิน (Financial Technology และบริการ

ทางการเงิน (Digital Financial Services)  

- การ ั นา AI และการนา าประยุก ์ ช้ นการบริหารจัดการลงทุน  

- การวิเ ราะห์ข้อดีและข้อเ ียของการนา AI า ช้ นการบริหารจัดการ

ลงทุน  

- ข้อเ นอแนวทางการนา AI าบริหารจัดการการลงทุนของ กป .                  

นําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการ กปพ.                   

 

 



 
 

บทท่ี 2 

ก หมา และระเบี บท่ีเก่ี วข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ. 

กป . จัด ังขึนเ ื่อวันที่ 2 ีนา  .ศ. 2551 า ระราชบัญญั ิการบริหารหนี า าร ะ 

.ศ. 2548 และที่แก้ ขเ ิ่ เ ิ  ( .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ) ดย ีวั ุประ ง ์เ ื่อบริหารเงินที่ ด้รับ 

จากการก้เงินเ ื ่อปรับ รง ร้างหนี า าร ะและการก้เงินเ ื ่อ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ า  

.ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ า รา 24/1 และ า รา 25/1 กป . ี ารกิจหลัก นการบริหารจัดการ 

เงินลงทุน ห้ ด้รับผล อบแทนเ ื่อลด าระหนีของประเทศ ดยกาหนดแนวทางการลงทุนที่ า าร รองรับ

วา เ ี่ยง ด้ นหลากหลาย ิ ิ เ ื่อ ห้ า าร ชาระ ืนเงิน ้น ห้แกกระทรวงการ ลัง ด้ รบ ้วนและทัน า

กาหนด กากับ ิด า การลงทุนอยาง กล้ชิด ห้เปน ป า ัวชีวัด น ยบายและกรอบการลงทุน และ

ก ระเบียบที่เก่ียวข้อง ร้าง วา เช่ือ ั่น ห้ า าร ชนทัง นและ างประเทศ นการบริหารหนี า าร ะของ

ประเทศ รว ึง นับ นุนการออก ัน บั รรัฐบาลเ ื่อ ร้างอั ราดอกเบียอ้างอิงและการ ร้าง า ลอง 

เ ื่อการ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ ดย ีรายละเอียดก ห ายและระเบียบที่เก่ียวข้อง รว ึงน ยบาย

และกรอบการลงทุนของ กป . ดังนี 

2.1 ก หมา และระเบี บที่เก่ี วข้อง 

2.1.1  ระราชบัญญั ิการบริหารหนี า าร ะ .ศ. 2548 และที่แก้ ขเ ิ่ เ ิ  ( บับที่3) .ศ. 2560 

ห วด 2 หนีที่รัฐบาลก้ 

า รา 24  การก้เงินเ ื่อปรับ รง ร้างหนี า าร ะ ห้กระทา ด้เ าะเ ื่อเปนการประหยัด  

ลด วา เ ี่ยง นอั ราแลกเปลี่ยน หรือกระจาย าระการชาระหนี ดย ห้กระทรวงการ ลังดาเนินการ

ดัง อ ปนี  

(1) ก้เงินเ ื่อชาระหนีเงินก้ของกระทรวงการ ลัง เกินจานวนเงินก้ที่ยัง ้างชาระ หรือ  

(2) ก้เงินเ ื่อชาระหนีที่กระทรวงการ ลัง าประกัน เกินจานวนเงินที่ยัง ี าระการ าประกันอย  

เงินก้ า  (2) ห้นับรว นวงเงิน า า รา 21 หรือ า รา 22 แล้วแ กร ี 

การก้เงิน า วรร หน่ึง หากเปนการก้เงินราย ห เ ื่อปรับ รง ร้างหนีเงินก้ที่เปนเงินบาท ห้ก้

เปนเงินบาทเทานัน 

การดาเนินการ า วรร หนึ่ง ้าเปนการก้เงินที่ ีระยะเวลาการชาระหนีเกิน ิบ องเดือน 

ห้รายงาน ะรัฐ น รีเ ื่อทราบ  

า รา 24/1 นกร ีที่หนี า าร ะ ึ่งจะทาการปรับ รง ร้างหนี ีจานวนเงิน ากและ

กระทรวงการ ลังเหนวา วรก้เงินเ ื่อปรับ รง ร้างหนีดังกลาว น ราวเดียวกัน กระทรวงการ ลังอาจ

ทยอยก้เงินเปนการลวงหน้า ด้ เกิน ิบ องเดือนกอนวัน ที่หนี ึงกาหนดชาระ  

เงินที่ ด้รับจากการก้เงิน า วรร หน่ึง ห้นา งเข้ากองทุนบริหารเงินก้เ ื่อการปรับ รง ร้างหนี

า าร ะและ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ   
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ห วด 5 กองทุนบริหารเงินก้เ ื่อการปรับ รง ร้างหนี า าร ะและ ั นา ลาด รา ารหนี น

ประเทศ  

า รา 36/8 นระหวางที่ยัง ี วา จาเปน ้องนาเงินของกองทุน ป ช้จาย า า รา 36/6 

และ า รา 36/7 เงินของกองทุนอาจนา ปลงทุน ด้ ดัง อ ปนี  

(1) กร ีการลงทุน นประเทศ ห้นา ปลงทุน ด้ดังนี 

(ก) รา ารหนีที่ออกหรือ าประกัน ดยกระทรวงการ ลัง 

(ข) รา ารหนีที่ออก ดย นา ารแหงประเทศ ทย 

( ) รา ารหนีอ่ืนที่ ด้รับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุดจาก าบันจัดอันดับ

วา นาเช่ือ ือ 

(ง) ท า ุ รก รร ื อ ด ย ี ั ญ ญ าจะข าย ื น ึ่ ง ร า ารห นี ที่ อ อ ก ดย

กระทรวงการ ลังหรือ นา ารแหงประเทศ ทย 

(จ) เงิน ากหรือบั รเงิน ากของ าบันการเงิน า รัฐ หรือ นา าร า ิชย์

า ท่ี ะกรร การกองทุนกาหนด” 

(2) กร ีการลงทุน น างประเทศ ห้นา ปลงทุน น รา ารหนีที่ออกเปนเงิน รา

กุลหลักและออกหรือ าประกัน ดยรัฐบาล างประเทศ าบันการเงินของรัฐบาล างประเทศ หรือ าบัน

การเงินระหวางประเทศ ทังนี รา ารหนีดังกลาวจะ ้อง ด้รับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุดจาก าบัน

จัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ  

การลงทุน า วรร หน่ึง ห้ านึง ึง วา ั่น ง ผล อบแทน และ วา เ ี่ยงที่

เห าะ ดย ห้ า าร ทา ุรกรร เ ื่ อปองกัน วา เ ี่ยงที่อาจเกิดขึนจากการลงทุน ด้ ทังนี ห้

ะกรร การกองทุนกาหนดหลักเก ์และเง่ือน ขเก่ียวกับการลงทุน รว ทังรายชื่อเงิน รา กุลหลักและ

าบันจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ 

า รา 36/16 ผ้จัดการกองทุน ดย วา เหนชอบของ ะกรร การกองทุนอาจวาจ้างผ้บริหาร 

ินทรั ย์ของกองทุนเ ื่อทาหน้าที่บริหารเงินและทรั ย์ ินของกองทุนก ด้ 

 หลักเก ์ วิ ีการ และเง่ือน ข นการ ัดเลือก รว ทัง ุ บั ิของผ้บริหาร 

ินทรั ย์ของกองทุน ห้เปน ป า ท่ี ะกรร การกองทุนกาหนด 

2.1.2  ระเบียบ ะกรร การกองทุน  วาด้วยหลักเก ์ วิ ีการและเงื่อน ข นการลงทุน และการทา

ุรกรร ปองกัน วา เ ี่ยง .ศ. 2554 และที่แก้ ขเ ิ่ เ ิ  ( บับที่ 2) .ศ. 2561  

ห วด 2 การจัดการการลงทุน 

ข้อ 11 เงินของกองทุน ห้นา ปลงทุน น ัด วนดัง อ ปนี 

(1) ทา ุรกรร ือ ดย ี ัญญาจะขาย ืน ากเงิน หรือลงทุนหลักทรั ย์ที่ ี

วา ั่น ง งอยางหน่ึงอยาง ดดัง อ ปนี น ัด วน น้อยกวาร้อยละหก ิบของเงินกองทุน 

(ก) รา ารหนีที่ออกหรือ าประกัน ดยกระทรวงการ ลัง 

(ข) รา ารหนีที่ออก ดย นา ารแหงประเทศ ทย 
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( ) รา ารหนีที่ออกเปนเงิน รา กุลหลักและออก าประกัน ดยรัฐบาล

างประเทศ าบันการเงินของรัฐบาล างประเทศ หรือ าบันการเงินระหวางประเทศ ทังนี รา ารหนี

ดังกลาวจะ ้อง ด้รับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ง ุดจาก าบันจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ 

(ง) ทา ุรกรร ือ ดย ี ัญญาจะขาย ืน ึ่ ง รา ารหนีที่ออก ดย

กระทรวงการ ลังหรือ นา ารแหงประเทศ ทย 

(จ) เงิน ากหรือบั รเงิน ากของ าบันการเงิน า รัฐ หรือ นา าร

า ิชย์ า ท่ี ะกรร การกองทุนกาหนด 

(2) ลงทุน น รา ารหนีอ่ืนที่ ด้รับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุดจาก

าบันจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ น ัด วน เกินร้อยละ ี่ ิบของเงินกองทุน 

ข้อ 13 การจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือของ รา ารหนี า ข้อ 11 จะ ช้อันดับ วา

นาเช่ือ ือที่ ดีที่ ุดของ าบันจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือรายหน่ึงราย ด ด้แก Standard and Poor’s, 

Moody’s Investors Service Inc., Fitch Ratings, Fitch Ratings (Thailand) หรือ บริษัท  ทริ  เรท ิง 

จากัด หรือ าบันจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือรายอ่ืน ึ่งเปนที่ยอ รับจาก านักงาน ะกรร การกากับ

หลักทรั ย์และ ลาดหลักทรั ย์ า ท่ี ะกรร การกองทุนกาหนด 

2.2 นโ บา และกรอบการลงทุน 

2.2.1 เปาห ายการลงทุน ประจาปงบประ า  2564 

การบริหารจัดการการลงทุน กป . ุ งเน้นการรักษา วา ปลอด ัยของเงิน ้น (Capital 

Preservation) ดย านึง ึง วา ั่น ง ผล อบแทน และ วา เ ี่ยงที่เห าะ  ดย ีการลงทุนด้วย วา

รอบ อบ ีการประเ ินและวิเ ราะห์ วา เ ี่ยง วบ ปกับการ ิจาร า ึงผล อบแทนจากการลงทุนที่

เห าะ  และ ีการกากับ ิด า ประเ ิน านการ ์การลงทุนอยาง กล้ชิด เ ื่อ ห้ า าร ชาระ ืนเงิน ้น

ห้แกกระทรวงการ ลัง ด้ รบ ้วนและทัน า กาหนดเวลา 

นปงบประ า  2564 กระทรวงการ ลัง ีแผนที่จะก้เงินเ ื่อปรับ รง ร้างหนีลวงหน้า (Pre - 

Funding) า า รา 24/1 แหง ระราชบัญญั ิการบริหารหนี า าร ะ .ศ. 2548 และที่แก้ ขเ ิ่ เ ิ  

( .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ) จานวน 3 รุน ือ LB213A ILB217A และ LB21DA ดยจะ อบเงิน ห้ 

กป . บริหารจัดการประ า  176,000 ล้านบาท ดย ีรายละเอียดปราก ดัง ารางที่ 1  
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ตารางที่ 1: รา ละเอี ดประมาณการวงเงินและระ ะเวลาที่ กปพ. จะ ด้รับเงินเพื่อบริหารจัดการ 

ตามมาตรา 24/1 

รุนพนัธบัตร LB213A ILB217A LB21DA 

วันที่ รบกาหนด 31 ีนา  2564 14 กรก า  2564 17 ันวา  2564 

วงเงิน รบกาหนด (ลบ.) 69,000 80,391 210,663 

ประ า การวงเงิน Pre - Funding (ลบ.) 20,000 56,000 100,000 

ระยะเวลาบริหาร ก. . 64 - ี. . 64  

(1 เดือน) 

ี. . 64 – ก. . 64 

(4 เดือน) 

ก. . 64 – . . 64 

(6 เดือน) 

ห ายเห ุ :  ประ า การวงเงินและระยะเวลาการบริหารจัดการอาจ ีการเปล่ียนแปลง า แผนการปรับ รง ร้างหนีของกระทรวงการ ลัง 

ทังนี กระทรวงการ ลังอาจจัด รรเงินที่ ด้รับจากการก้เงินเ ื่อปรับ รง ร้างหนีลวงหน้า  

(Pre - Funding) า า รา 24/1 ห้แก กป . ากกวาหรือน้อยกวาวงเงินที่ประ า การ ว้ข้าง ้นก ด้ 

2.2.2 รง ร้างการ ัด ิน จลงทุน 

กระบวนการ ัด ิน จลงทุนของ กป . าหรับเงินก้ที่ ด้รับจากการก้เงินลวงหน้าเ ื่อปรับ

รง ร้างหนี า าร ะ ( า รา 24/1) เปน ป า รง ร้างการ ัด ิน จลงทุน นปัจจุบันของ กป . ดังนี 

(1) ะกรร การกองทุนบริหารเงินก้เ ื่อการปรับ รง ร้างหนี า าร ะและ ั นา ลาด รา าร

หนี นประเทศ ( ะกรร การกองทุน ) เปนผ้ ิจาร ากาหนดน ยบาย กรอบการลงทุนและกลยุท ์การลงทุน

ประจาป าย ้ก ห าย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารกองทุน 

(2) ะอนุกรร การด้านการลงทุน เปนผ้ ิจาร ากลั่นกรองแผนกลยุท ์การลงทุนและกรอบการ

บริหาร วา เ ี่ยง รว ทังกากับ ิด า  และประเ ินผลการดาเนินงานของผ้บริหาร ินทรั ย์ กาหนดหลักเก ์

การประเ ินผ้บริหาร ินทรั ย์ กาหนด ัด วนการจัด รรเงินลงทุน ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์กาหนดเก ์การ ากเงิน

และเก ์การ ัดเลือก นา าร า ิชย์ และดาเนินการอื่น ดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน า ที่ผ้จัดการกองทุน

อบห าย 

(3) ะทางานเ ื่อชวยป ิบั ิงานของกองทุนบริหารเงินก้เ ื่อการปรับ รง ร้างหนี า าร ะ

และ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ ( ะทางานเ ื ่อชวยป ิบั ิงานของกองทุน ) ทาหน้าที่ นการ

กากับ ิด า วบ ุ การบริหารจัดการการลงทุนและการดาเนินการอ่ืน ดที่เก่ียวเนื่องของผ้บริหาร ินทรั ย์ ห้

เปน ป า  ก  ระเบียบ ข้อบัง ับ และวั ุประ ง ์ของ กป . เ ื่อ ห้ อด ล้องกับกลยุท ์และแผนการ

ลงทุนที่ ด้รับ วา เหนชอบจาก ะอนุกรร การด้านการลงทุน าย ้กรอบการลงทุนที่ ะกรร การ

กองทุน  กาหนด รว ทัง วบ ุ ดแล ินทรั ย์ าง  ที่กองทุนลงทุน ห้เปน ปอยาง ก ้อง รบ ้วน และ รง

กับการ านว ล า เงินลงทุนจริง และอย าย ้การบริหาร วา เ ี่ยงที่กาหนด เ ื ่อ ห้การดาเนินการ

ของ กป . ี วา ก ้อง รบ ้วน และบรรลุวั ุประ ง ์ า น ยบายและแผนการลงทุนของ กป . และ

ัญญาจ้าง เ ื่อ ห้การลงทุน ีประ ิท ิ า และเปน ป า แนวทางป ิบั ิที่ดี  
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(4) ผ้บริหาร ินทรั ย์ของ กป . ทาหน้าที่ นการบริหารและจัดการกองทุนยอย า วั ุประ ง ์ 

ก ห าย ก  ระเบียบ ะกรร การกองทุน ลอดจนประกาศ า ั่ง ข้อบัง ับและหลักเก ์อ่ืน  ที่ กป . 

กาหนด าย ้น ยบายและกรอบการลงทุนของ กป . ดยกอนการลงทุนผ้บริหาร ินทรั ย์ ้องจัดทากลยุท ์

และแผน การลงทุนของกองทุนยอย ห้ อด ล้องกับน ยบายและกรอบการลงทุนเ ื่อเ นอ ะอนุกรร การ

ด้านการลงทุนของ กป . ร้อ ทังทบทวนกลยุท ์และแผนการลงทุนอยางน้อยทุก 6 เดือน หรือเ ื่อเศรษฐกิจ

ีการเปลี่ยนแปลงและ ีผลกระทบ อการลงทุนอยาง ีนัย า ัญ 

2.2.3 กระบวนการบริหารจัดการลงทุน  

กป . กาหนดน ยบายการลงท ุนประจาป ดย ี ะกรร การกองท ุน  ที ่ ีรองปล ัด

กระทรวงการ ลังเปนประ าน ทาหน้าที่กาหนดน ยบาย กรอบการลงทุนและดัชนีชีวัดผลการดาเนินงาน 

(Benchmark) และ ี ะอนุกรร การด้านการลงทุนที ่ ีผ ้จ ัดการกองทุน  เปนประ าน ทาหน้าที่

กลั่นกรองและ ิจาร ากาหนดกลยุท ์การลงทุน กรอบการบริหาร วา เ ี่ยงและการจัด รรเงิน ห้กับ

ผ้บริหาร ินทรั ย์ รว ทังกากับ ิด า การลงทุน ห้เปน ป า เก ์ที่กาหนด รายละเอียด รง ร้างการ

ัด ิน จลงทุนของ กป . ปราก า า ที่ 2  

าพท่ี 2: โครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ. 

 

2.2.4 กรอบการลงทุน ัด วนการลงทุนและการ ากเงิน 

กรอบการลงทุนของ กป . อย าย ้ก ห าย ระเบียบ ประกาศและ ิ ะกรร การกองทุน  

ที่เก่ียวข้อง ดย า าร แบงขอบเข การลงทุนของ กป . ด้ ดังนี 

x .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ  

x ระเบียบ ะกรร การกองทุน  วาด้วย หลักเก ์ วิ ีการและเง่ือน ข นการลงทุน และการ

ทา ุรกรร ปองกัน วา เ ี่ยง .ศ. 2554 และ ( บับที่ 2) .ศ. 2561 
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x ประกาศ ะกรร การน ยบายและกากับการบริหารหนี า าร ะ เรื่อง กาหนดประเ ท    

ของ รา ารหนี ลงวันที่ 26 กรก า  2554 

x ประกาศ ะกรร การกองทุน เรื่อง บัญชีรายช่ือ นา าร า ิชย์เ ื่อ ากเงินลงวันที่ 22 

กันยายน 2563 

1) การลงทุน นประเทศ 

- ลงทุน น รา ารหนีที่ออกหรือ าประกัน ดยกระทรวงการ ลัง รา ารหนีที่ออก ดย

นา ารแหงประเทศ ทย หรือ รา ารหนีอ่ืนที่ ด้รับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุด 

- ทา ุรกรร ือ ดย ี ัญญาขาย ืน ึ ่ง รา ารหนีที ่ออก ดยกระทรวงการ ลังหรือ

นา ารแหงประเทศ ทย 

- เงิน ากหรือบั รเงิน ากของ าบันการเงิน า รัฐ หรือ นา าร า ิชย์ า ที่

ะกรร การกองทุนกาหนด 

2) การลงทุน น างประเทศ 

ลงทุน น รา ารหนีที่ออกเปนเงิน รา กุลหลัก และออกหรือ าประกัน ดยรัฐบาล

างประเทศ าบันการเงินของรัฐบาล างประเทศ หรือ าบัน การเงินระหวางประเทศ ทังนี ้อง ด้รับการ

จัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุด 

าหรับการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือของ รา ารหนี จะ ช้อันดับ วา นาเช่ือ ือที่ดีที่ ุดของ

าบันการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือรายหนึ่งราย ด ด้แก Standard and Poor’s, Moody’s Investors 

Service Inc., Fitch Ratings (Thailand) หรือ บริษัท ทริ  เรท ิง จากัด ดย ห้ ช้การจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ

ระยะ ัน (Short-Term Rating) หรือการจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือระยะยาว (Long-Term Rating) ทังนี 

อันดับ วา นาเช่ือ ือ ง ุดของ าบัน าง  ีรายละเอียด า ารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: อันดับความนาเชื่อ ือสูงสุดของส าบันการจัดอันดับความนาเชื่อ ือในประเทศและ

ตางประเทศ 

การลงทุนในประเทศ 
 

การลงทุนในตางประเทศ 
FITCH Thailand TRIS  FITCH S & P MOODY’s 

S - Term L - Term S - Term L - Term  S - Term L - Term S - Term L - Term S - Term L - Term 

F1+ AAA T1+ AAA 
 

F1+ AAA A-1+ AAA P-1 Aaa 
 

3) ประเ ท รา ารหนีที่ า าร ลงทุน ด้ 

ัวเงิน ลัง ัว ัญญา ช้เงิน ัน บั ร ัวเงิน ลังและ ัวเงินอ่ืน า ก ห ายของ างประเทศ    

ัว ัญญา ช้เงิน า ก ห ายของ างประเทศ ัวแลกเงิน หุ้นก้ และ รา ารอ่ืนที่ ีผลกอ ห้เกิดหนี า ที่ 

ะกรร การน ยบายและกากับการบริหารหนี า าร ะกาหนด  
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4) กุลเงินที่ า าร ลงทุน ด้  

กป . า าร ลงทุน ด้ น 9 กุลเงินหลักดัง อ ปนี Australian dollar (AUD), British 

pound (GBP) , Canadian dollar (CAD) , Danish krone (DKK) , Euro (EUR) , Japanese yen (JPY) , 

Swedish krone (SEK), Swiss franc (CHF), US dollar (USD) หรือ กุลเงินอ่ืนที่ ะกรร การกองทุน

กาหนดเ ิ่ เ ิ  อ าเ ื่อวันที่ 9 ีนา  2558 ด้ ีประกาศ ะกรร การกองทุน  กป . เ ื่อกาหนด

รายช่ือเงิน รา กุลหลัก าหรับการลงทุน น างประเทศเ ิ่ เ ิ  ดังนี China Offshore Yuan (CNH), Hong 

Kong Dollar (HKD) และ Singapore Dollar (SGD) 

5) ัด วนการลงทุนและการ ากเงิน  

ัด วนการลงทุนของ กป . ห้เปน ป า ระเบียบ ะกรร การกองทุนบริหารเงินก้เ ื่อ

การปรับ รง ร้างหนี า าร ะและ ั นา ลาด รา ารหนี นประเทศ   วาด้วยหลักเก ์ วิ ีการและ

เง่ือน ข นการลงทุน และการทา ุรกรร ปองกัน วา เ ี่ยง .ศ. 2554 ข้อ 11 ดังรายละเอียดปราก า

ารางที่ 3 

ตารางที่ 3: แสดงสัดสวนการลงทุนและการ ากเงิน 

กปพ. มอบหมา ให้ผู้บริหารสินทรัพ บริหาร 
มน้อ กวาร้อ ละ 60  

กปพ. ากเงินเอง  
มเกินร้อ ละ 40 

 

สัดสวนการ

ลงทุน 
ประเ ทของธุรกรรม 

 

สัดสวนการลงทุน ประเ ทของธุรกรรม 

60 
 

ลงทุนในหลักทรัพ ท่ีมีความม่ันคงสูง 
x รา ารหนีท่ีออกหรือ าประกัน ดยกระทรวงการ ลัง 
x รา ารหนีท่ีออก ดย นา ารแหงประเทศ ทย 
x รา ารหนีท่ีออกหรือ าประกัน ดยรัฐบาล างประเทศ 

หรือ าบันการเงินของรัฐบาล างประเทศ หรือ าบัน

การเงินระหวางประเทศท่ี ด้รับการจัดอันดับ วา นาเชื่อ ือ

ง ุด 
x การทา ุรกรร  Reverse Repo 
x ากเงินหรือบั รเงิน าก น าบันการเงิน า รัฐหรือ

นา าร า ิชย์ท่ี ะกรร การกองทุนกาหนด เกิน

ร้อยละ 10 ของ NAV 

40 
ของเงินท่ี ด้รับ

จาก

กระทรวงการ ลัง 

ากเงินหรือบั รเงิน

ากของ าบัน

การเงิน า รัฐหรือ

นา าร า ิชย์ท่ี

ะกรร การ

กองทุนกาหนด 

 
40 
 

ลงทุนในหลักทรัพ อื่น 
x รา ารหนีท่ี ด้รับการจัดอันดับ วา นาเชื่อ ือ ง ุด เชน 

ัน บั รรัฐวิ าหกิจ และ รา ารหนี า เอกชน 
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าหรับการ ากเงินของ กป . ห้ ากเงิน น าบันการเงิน า รัฐ หรือ นา าร า ิชย์ 

ที่ ะกรร การกองทุนกาหนด า ประกาศ ะกรร การกองทุน  เรื่อง บัญชีรายช่ือ นา าร า ิชย์ 

เ ื่อ ากเงิน ดย ีเง่ือน ขการ ากเงิน ดังนี 

(1) กร ี กป . ลงทุนเอง ห้ า าร ากเงิน ด้ เกินร้อยละ 40 ของเงิน ้นที่ ด้รับจาก

กระทรวงการ ลัง ทังนี หากการ ากเงิน เปน ป า หลักเก ์ที่ ะอนุกรร การด้านการลงทุนกาหนด ห้

ผ้จัดการกองทุนดาเนินการแก้ ข าย น 30 วันนับแ วันที่ทราบวา านะของ าบันการเงิน า รัฐหรือ

นา าร า ิชย์ที่รับ ากเงิน ว้ เปน ป า หลักเก ์ที่ ะกรร การกองทุนกาหนด 

(2) กร ี อบห าย ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์ลงทุน ห้ า าร ากเงิน ด้ เกินร้อยละ 10 ของ

ล า ินทรั ย์ ุท ิ (NAV) ของกองทุนยอย ทังนี วงเงินดังกลาว นับรว การ ากเงิน น นา ารเ ื่อการ

ดาเนินงานและรอการลงทุน นชวง 5 วันทาการนับจากวันที่เริ่ รอบการลงทุน และ 10 วันทาการกอน รบ

กาหนด ผ้บริหาร ินทรั ย์จะ ้องเ นอรายช่ือและวงเงิน าก อ ะอนุกรร การด้านการลงทุนของ กป . 

เ ื่อ ิจาร า ึ่งรายช่ือดังกลาวจะ ้องผานการวิเ ราะห์ วา นาเช่ือ ือของ าบันการเงิน ดย ช้หลักเก ์

การจัดอันดับ วา นาเช่ือ ือ าย น (Internal Credit Rating) ึ่ง ด้รับการอนุ ั ิจาก ะกรร การกากับ

การลงทุนและ/หรือ ะกรร การบริหาร วา เ ี่ยงของผ้บริหาร ินทรั ย์แ ละราย 

2.2.5 กระบวนการบริหาร วา เ ี่ยง 

นการบริหารจัดการลงทุน กป . กาหนด ห้ ีการบริหาร วา เ ี่ยงด้านการลงทุน เ ื่อปองกัน

และ วบ ุ วา เ ี่ยงจากการลงทุน ห้อย นระดับที่เห าะ  อด ล้องกับน ยบายและกรอบการลงทุนที่

ะกรร การกองทุน  กาหนด ร้อ ทัง ีการกาหนดเปาห ายผล อบแทน าดหวังเ ื่อ ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์

ช้เปนแนวทางการบริหารเงินลงทุน รว ึงกาหนดหลักเก ์การลงทุน นอนุ ัน ์เ ื่อปองกัน วา เ ี่ยงและ

เ ริ ร้างประ ิท ิ า นการลงทุน ดย ีกระบวนการปราก ดัง า ที่ 3 

าพท่ี 3: กระบวนการบริหารความเสี่ งในการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ. 

  



12 

 

1) การระบุ วา เ ี่ยง (Risk Identification) 

 กป . ระบุ วา เ ี่ยง ึ่ง รอบ ลุ ึง อกา หรือ วา ี่ที่จะละเ ิด วา เ ี่ยง วา ี

นัย า ัญหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน ดยกาหนดวิ ีการ นการ วบ ุ และบริหาร วา เ ี่ยงที่เก่ียวข้องอยาง ี

ประ ิท ิ า  า าร ะท้อนและรองรับ วา เ ี่ยงทังห ดที่เกิดขึนจากการลงทุน รา ารหนีทัง นและ

างประเทศ รอบ ลุ วา เ ี่ยงด้าน าง  รายละเอียดดัง อ ปนี 

x ความเสี่ งด้านอัตราดอกเบี้  ึ่ง ร้าง วา ผันผวนของรา าหลักทรั ย์ ดยเกิดจาก

ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือ าวะ ลาด เชน การเ ือง เศรษฐกิจ วา ผันผวนของ าเงิน  

อั ราดอกเบีย ดย กป . จะ ิด า าวการ ์การลงทุนรว ึงปรับเปลี่ยนการลงทุน ห้เห าะ  ร้อ ทัง

ด้กาหนดน ยบายและกรอบ าหรับการบริหาร วา เ ี่ยงด้านอั ราดอกเบียดัง ารางที่ 4 

ตารางที่ 4: กรอบการบริหารความเสี่ งด้านอัตราดอกเบี้  

เครื่องมือการจัดการความเสี่ งด้านอัตราดอกเบี้  เกณ วัดระดับความเส่ี ง 

Portfolio Duration 

Absolute VaR Limit 

Security Maturity 

เบี่ยงเบนจาก Duration ของดัชนีอ้างอิง เกิน + 0.5 ป 

เกิน 0.5% อป ( ดยวิ ี Delta-Normal Method ท่ี วา เชื่อ ั่น 99%) 

ลงทุน น รา ารท่ี ีอายุ งเหลือ เกิน 3 ป 

x ความเสี่ งด้านอัตราแลกเปลี่ น ึ่งเกิดจากการ วา ผันผวนของอั ราแลกเปลี่ยน

าหรับการลงทุน น างประเทศ กป . กาหนด ห้ปด วา เ ี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยนทังห ด (Fully Hedged) 

ดย ีข้อกาหนดวา หาก ีการเปลี่ยนแปลงของ ล า ินทรั ย์ทา ห้ ัด วนการปด วา เ ี่ยงเบี่ยงเบน ปจาก

อั รา วนการปด วา เ ี่ยงร้อยละ 95 – 105 ผ้บริหาร ินทรั ย์จะ ้องรายงานผล ห้ผ้จัดการกองทุน  ทราบ

าย น 3 วันทาการและดาเนินการแก้ ข าย น 15 วัน นับจากวันที่ทราบ 

x ความเสี่ งด้านเครดิต เกิดจากการที่ผ้ออก รา ารหนี า าร ชาระ ืนเงิน ้นและ/

หรือดอกเบีย ด้ า กาหนด การปองกัน วา เ ี่ยงด้านเ รดิ  กป . กาหนด ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์ ้อง ี 

การ ิด า และวิเ ราะห์ วา นาเช่ือ ือของผ้ออก รา ารและ ีการทบทวนอยาง ่าเ อและเลือกลงทุน 

น รา ารที่ ี ุ า ดีทัง นด้าน วา นาเช่ือ ือและ วา า าร นการชาระหนีของผ้ออก รา าร ดย กป . 

กาหนด ห้ ัด วนการลงทุน นหลักทรั ย์ที่บุ ล ดเปนผ้ออก ผ้ ั่งจาย ผ้รับรอง ผ้อาวัล ผ้ ลักหลัง หรือ 

ผ้ าประกัน หรือ ัญญา ดย ี ล ารว กันทัง ินเ ื ่อ านว เ าะผ้ออก ผ้ ั ่งจาย ผ้รับรอง ผ้อาวัล  

ผ้ ลักหลัง หรือผ้ าประกัน หรือ ัญญานัน Counterparty / Issuer Limit มเกินร้อ ละ 30 ของมูลคา

ทรัพ สินสุทธิของกองทุน (NAV) (ยกเว้น รา ารหนีที่ออกหรือ าประกัน ดยกระทรวงการ ลัง) นอกจากนี 

กป . กาหนด ห้ผ ้บริหาร ินทรั ย ์ ิด า วา เ ี ่ยงของประเทศ ัญญาทังทาง รงและทางอ้อ   

เ ื่อประเ ิน อกา วา ญเ ียที่อาจเกิดขึน า ชวงเวลาที่เห าะ  หากเกิด านการ ์ที่ งผลเ ีย อประเทศ

หรือ ุรกิจ นประเทศนัน  ึ่ง กป . ีการบริหาร วา เ ี่ยงของประเทศ ัญญา ดยการกาหนดเ ดาน ัด วน

การลงทุนขัน ง นแ ละประเทศ (Country Limit) เกินร้อยละ 30 ของ NAV ทังนี รว กร ีที่ปด วา เ ี่ยง

แบบ Fully Hedged แล้ว ัด วนการลงทุนเกินร้อยละ 30 จากการ Mark to Market 
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� ุ รกรร  Reverse Repo ห้ นับ วน างของ ล า ุรกรร กับ ล า ลาดของ

หลักประกัน 

� อนุ ัน ์ หรือ ัญญา ือขายลวงหน้า ห้นับ Gain/Loss ของการทา ุรกรร ที่ า

จากการ ีรา า ลาด นแ ละวัน 

x ความเสี่ งด้านส าพคลอง ลงทุนแบบ Maturity Matching เปนหลัก ดยการลงทุน

นกลุ หลักทรั ย์ที่ ี า ลองระดับ 1 า าร ลงทุน นหลักทรั ย์ที่ ีอายุ งเหลือ ากกวาวัน รบกาหนด

ืนเงิน ด้ และกลุ หลักทรั ย์ที่ ี า ลองระดับ 2 ห้ลงทุนแบบ Maturity Matching เทานันยกเว้นกร ีที่

ีการจัดทาแผนบริหาร า ลองเ ื่อนาเงิน ง ืน ห้ กป . จึง า าร ลงทุน นหลักทรั ย์ที่ ีอายุ งเหลือ

ากกวาวัน รบกาหนด ืนเงิน ด้และหลักทรั ย์ดังกลาว ้อง ีอายุ งเหลือ เกิน 3 ปนับจากวัน ินรอบการ

ลงทุน ทังนี แผนดังกลาวจะ ้องชีแจง อ กป . กอนเร่ิ การลงทุน ดยแบงกลุ หลักทรั ย์ที่ ี า ลอง

ระดับ 1 และ 2 ดังนี 

กลุ หลักทรั ย์ที่ ี า ลองระดับ 1  

- ัน บั รรัฐบาล (Loan Bond: LB) ที่ อีายุ งเหลือ เกิน 3 ป 

- ัน บั ร นา ารแหงประเทศ ทย (BOT Bond) ที่ ีอายุ งเหลือ เกิน 3 ป 

- ัวเงิน ลัง (Treasury Bill: T-Bills) 

- นั บั ร นา ารแหงประเทศ ทยระยะ นั (Central Bank Bill) 

กลุ หลักทรั ย์ที่ ี า ลองระดับ 2 

- หลักทรั ย์อ่ืนที่ ชหลักทรั ย์ นกลุ หลกัทรั ย์ที่ ี า ลองระดับ 1 

ทังนี แผนการเ รีย า ลอง ้องประกอบด้วยวั ุประ ง ์การลงทุน ประเ ท

รา ารที่ าดวาจะลงทุน ดย รอบ ลุ รา ารหนีที่ าดวาจะลงทุน นชวงระยะเวลาการบริหารเงินของ 

กป . ที่จะ า ึงแผนและแนวทาง นการเ รีย า ลองเ ื่อเ รีย เงิน ง ืน กป . เ ื่อ รบกาหนดอายุ

กองทุน 

2) การประเ ิน วา เ ี่ยง (Risk Assessment) 

  กป . / ผ้บริหาร ินทรั ย์ดาเนินการประเ ิน วา เ ี่ยง ดยการประเ ิน วา เ ี่ยง 

เปนการประเ ินวิเ ราะห์ ึง าเห ุ และผลกระทบ าง  ที่อาจเกิดขึน อกองทุน ที่จะเกิดขึนนัน ีผลกระทบ อ

การบรรลุวั ุประ ง ์ของ กป . เ ื่อหาแนวทางจัดการ วา เ ี่ยง ด้ 

3) การจัดการ วา เ ี่ยง (Risk Treatment) 

  กป . / ผ้บริหาร ินทรั ย์เปนผ้จัดการ วา เ ี่ยง ดย ีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน 

เ ื่อปองกัน วา เ ี่ยงและ วา เ ียหาย ีวั ุประ ง ์หลักเ ื่อหาแนวทาง นการปองกัน ห้เกิด วา

เ ียหายรุนแรงขึนกับ กป .  ดย า าร กระทา ด้ ดย ช้กลยุท ์ 4 Ts ด้แก Take, Transfer, Treat และ 

Terminate ดย นการจัดการ วา เ ี่ยง า าร ช้กลยุท ์ ดกลยุท ์หน่ึงหรือ ช้หลายกลยุท ์รว กันก ด้ 
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4) การ ิด า และรายงานผล (Risk Monitoring and Reporting) 

เ ื่อ ีการเปล่ียนแปลง า แวดล้อ  วิ ีการจัดการ วา เ ี่ยงที่กาหนด ว้อาจจะ 

เห าะ  กิจกรร วบ ุ อาจ ีประ ิท ิ า น้อยลง หรือเปาห ายการดาเนินงานของ กป . อาจ ี 

การเปลี่ยนแปลง ดังนัน จึง ้อง ีการ ิด า รวจ อบวาการบริหาร วา เ ี่ยง นแ ละขัน อนยัง ง 

ีประ ิท ิ า อยหรือ  

กร ีที่ อบห าย ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์บริหารจัดการลงทุน ผ้บริหาร ินทรั ย์ ้องจัด ห้ ี

รายงานการบริหาร วา เ ี่ยงของกองทุนยอยที่ผานการ ิจาร าจาก วน/กลุ งาน/ านักบริหาร วา เ ี่ยง 

หรือ ะกรร การบริหาร วา เ ี่ยงของผ้บริหาร ินทรั ย์รายนัน  และจัด ง ห้ กป . ทุกเดือน าย น 5 วันทาการ

ของเดือน ัด ป หรือเ ื่อ ิน ุดการลงทุน นแ ละชวง (แล้วแ กร ี) ทังนี กป . กาหนด ห้ผ้บริหาร ินทรั ย์

รายงาน ัด วนการลงทุนและ รา ารหนีที่ลงทุน อ กป . ทุก ินวัน ดย กป . ดาเนินการกากับ ิด า

อยาง ่าเ อ หาก วา เ ี่ยง งกวากรอบท่ีกาหนด ผ้บริหาร ินทรั ย์ ้องรายงาน อ กป . าย น 3 วันทาการ

และแก้ ข ห้เปน ป า กรอบที่กาหนด าย น 15 วันนับจากวันที่ทราบ 



บทท่ี 3 

การพัฒนาปญญาประดษิ  (Artificial Intelligence: AI)  

การศึกษาและ ั นา AI นปัจจุบัน ด้รับการ ั นาอยาง อเน่ืองจากการ ร้างแบบจาลองหนวย

ประ าทเด่ียว (Neurons) เลียนแบบการทางานของ อง นุษย์ นป 2486 ดย ช้หลักการของ อง 

นเชิงกาย า  รรกศา ร์และท ษ ีการ านว  ลอดจน ั นาเปน รงขายประ าทเทีย  (Artificial 

Neuron Network: ANN) ประกอบกับ นป 2493 Alan Turing ด้ ั นาแนว ิด Turing Test เ ื่อทด อบ

วา ลาดของ อ ิวเ อร์ด้วยการทดลอง วา กล้เ ียงของผลลั ์จากกระบวนการ ิดระหวาง นุษย์ 

กับ อ ิวเ อร์ ดย นาการ ื่อ าร าเปน ัวแปร นการทด อบ อ า นเดือน ิงหา  2498 ีการจัดทา

และเผยแ รแผนการดาเนินงานการศึกษา The Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence ดยนักวิจัยจากหลาย าบัน อาทิ John McCarthy จาก Dartmouth College  Marvin Minsky  

จาก Harvard University  Nathaniel Rochester จาก International Business Machines Corporation (IBM) 

และ  Claude Shannon จาก  Bell Telephone Laboratories ึ่ ง นป  2499 ะวิจั ย ด้ จัดประชุ  

Dartmouth Conferences ขึนที่ Dartmouth College รัฐนิวแ ปเชียร์ หรัฐอเ ริกา เ ื่อทาการศึกษา

ท ษ ีอั น ั ิ (Automata Theory) น รงขาย ยประ าท ดยจุดประ ง ์หลักของงานวิจัย ือ การ ้น ว้า

เก่ียวกับรปแบบ ัญลักษ ์และวิ ีการแก้ปัญหาปริ า ข้อ ลที่เ ิ่ ขึน อัลกอริ ึ ที่ ี วา ก้าวหน้า และ 

การ ั นาศักย า การ านว ห้ า าร นา าประยุก ์ ช้เ ื่อเ ิ่ วา า าร ห้เ ร่ืองจักรเรียนร้ 

ด้วย ัวเองจากระบบที่ ร้างขึน  อีกทั ง งานวิจัย บับนี ด้บัญญั ิ าวา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI) เปน รังแรกของ ลก ทังนี านักงาน ั นารัฐบาลดิจิทัล (อง ์การ หาชน) ด้ ห้นิยา ของ 

าวา AI ห าย ึง เท น ลยีการ ร้าง วา า าร ห้แกเ ร่ืองจักรและ อ ิวเ อร์ ด้วยอัลกอริทึ และ 

กลุ เ รื่อง ือทาง ิ ิ เ ื่อ ร้าง อ ์แวร์ทรงปัญญาที่ า าร เลียนแบบ วา า าร ของ นุษย์ที่ ับ ้อน ด้ 

เชน จดจาแยกแยะ ห้เห ุผล ัด ิน จ าดการ ์ ื่อ ารกับ นุษย์ นบางกร ีอาจ ป ึงขันเรียนร้ ด้ด้วย นเอง 

3.1 รูปแบบการประมวลผลของ AI 

AI ด้ ีการ ั นารปแบบการทางานอยาง อเน่ือง ึ่ง นปัจจุบัน า าร จาแนกรปแบบ า  

การประ วลผล ด้ 3 รปแบบ ด้แก Artificial intelligence Machine Learning และ Deep Learning  

3.1.1. Artificial intelligence (AI) 

AI เปนการ ั นาด้านวิทยาศา ร์ นการ ก นเ รื่องจักร ห้ ีทักษะ ล้าย ลึงกับ นุษย์ 

ด้วยวิ ีการ Train Machine ที่หลากหลาย ึ่งการ ั นาของ AI นชวงแรก ช้รปแบบการประ วลข้อ ล 

ด้วยการเขียน ้ดเ ื่อ ช้เปนหลัก นการวิเ ราะห์ข้อ ลของ อ ิวเ อร์ (Hard-Coded Programs)  

ึ่ง ิจาร า วา นาจะเปนที่ Machine จะเผชิญและกาหนดลง ป น ้ด ยก ัวอยางเชน หุนยน ์ที่ กเขียน

ปรแกร าด้วยการ ช้ If – Else Condition ึ่ งหุนยน ์จะ า าร ทางาน ด้อยางดี าย ้ า ั่งแ  

า าร ทางานนอกเหนือ า ั่งที่ ้ด ด้ระบุ ว้  
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3.1.2 Machine Learning (ML) 

การทางานของ AI นยุ แรกหาก ้องการปรับเง่ือน ข ดยการเ ิ่ เ ิ ังก์ช่ัน นการทางาน

ห้ระบบการประ วลผลรองรับข้อ ล ี วา ับ ้อนย่ิงขึน อนข้างเปน ด้ยาก เน่ืองจากการทางานของ AI  

รปแบบเดิ ี ้ดจานวน ากยาก อการแก้ ขหรือปรับเ ิ่ ห้ รงกับ วา ้องการ ดังนัน เ ื่อที่จะแก้ปัญหา

ดังกลาว จึงเกิดการ ั นารปแบบการประ วลผลเปน Machine Learning เปนการเ ิ่ ทักษะ ห้ Machine 

เรียนร้หรือปรับ ัว ห้เข้ากับข้อ ลหรือ า แวดล้อ ที่ ด้รับ (Input Data) และ Feature ปัจจัย า ัญ ือ 

การ ีข้อ ลที่เ ียง อ อการ กทักษะ นการประ วลผล เ ราะจะนา า ึ่ง AI ที่ ีประ ิท ิ า ผานการ 

กทักษะ นรปแบบ าง  ดังนี  

1) Supervised Learning (Input – Training – Output) 

การเรียนร้ ดย ีผ้ ห้ข้อ ล (Supervised) อ ิวเ อร์จะเรียนร้ ด้จากการชวยเหลือ

ของนักวิทยาศา ร์ข้อ ล (Data Scientist) ึ่งเปนการเรียนร้แบบทั่ว ป เ ือน นุษย์เปน รผ้บอก า อบ

กับของ อ ิวเ อร์ 

2) Unsupervised Learning (Input – Output) 

เรียนร้ ดย ีผ้ ห้ข้อ ล (Unsupervised) อ ิวเ อร์จะเรียนร้และทานายผล 

ด้จากการจาแนกและ ร้างเง่ือน งหรือข้อกาหนดของ ัวเองจากข้อ ลที่ ด้รับ เปนการเรียนร้แบบที่ นุษย์ 

้องปอนข้อ ล  

ดังนัน Machine Learning จึงเปนการ อน ห้ระบบ อ ิวเ อร์ทาการเรียนร้ ด้ด้วย

นเอง เน่ืองจาก อ ิวเ อร์เรียนร้ข้อ ล ด้ด้วยการดึงข้อ ลจากแหลงข้อ ลที่หลากหลายเ ื่อ ก น

นอกเหนือจากการปอนข้อ ลของ นุษย์ รายละเอียดปราก า า ที่ 4 

าพท่ี 4: กระบวนการทํางานของ Machine Learning 
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3.1.3 Deep Learning (DL) 

 Deep Learning เปนอัลกอริทึ แบบระบบเรียนร้เชิงลึกที่ ช้ รงขาย ยประ าท (Artificial 

Neural Networks: ANN) เ ือนวิ ีการทางานของระบบประ าท น อง นุษย์ ช้วิ ีการประ วลผล 

แบบ ขนาน (Parallel Processing) ( า ท่ี 5) เ ื่อ ห้ า าร เข้า จและเรียนร้ข้อ ลจานวน าก ด้อยาง อเน่ือง 

Deep Learning เปนการ ั นา อยอดแนว ิด Machine Learning ดยเ ิ่ วา า าร นการ ้นหา

ุ บั ิของข้อ ลที่จะ ช้ ดยการจาแนกอั น ั ิ นวั กรร การประ วลผลแบบ ขนานของ อ ิวเ อร์ 

ด้ ั นาด้วยเท น ลยี Graphics Processing Unit (GPU) ของ NVIDIA ทา ห้การ านว ข้อ ลที่ ับ ้อน 

น เดล ิ ศา ร์ของ Deep Learning า าร าเรจ ด้อยางรวดเรว ลอดจน ลกเข้า ยุ เ รือขาย 

Internet ร้ ายอยาง บร ์  รว ทังนวั กรร  Smartphone เ ื่อผนวกเข้ากับเท น ลยี 4G ทา ห้

อ ิวเ อร์ขนาดจิว า าร เดินทาง ป ด้ทุกที่และบันทึกข้อ ล ด้ ลอดเวลา งผล อปริ า ข้อ ลที่จะเ ิ่

งขึนอยางรวดเรว นระยะเวลา ันและข้อ ลเหลานี ือ ิ่งที่ Deep Learning นา าเรียนร้และ ช้แก้ปัญหา

าง  ด้อยาง ีประ ิท ิ า  

าพท่ี 5: กระบวนการทํางานของ Deep Learning 

 
ทังนี Machine Learning เปนอง ์ประกอบหน่ึงของ AI ดย ก ั นาขึนเ ื่อประ วลผลข้อ ล

และจาแนก วา แ ก าง า ข้อ ลที่ กเกบ ว้ นหนวย วา จา ึ่งเปน วนการทางานเ ื่อวิเ ราะห์ข้อ ล 

ดยรปแบบการจับ วา กล้เ ียงของข้อ ล นอดี ที่เ ยเรียนร้ เปรียบเ ือน องของ AI เห าะ าหรับ

ข้อ ลที่ ี วา ับ ้อน ากแ ีปริ า าก ึ่ง Deep Learning ือ เดล ิ ศา ร์ที่ ยายา จาลอง

รงขายเ ลล์ องของ นุษย์ เห าะกับการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลเชิงลึกที่ ีจานวน ากและ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว า าร วิเ ราะห์ข้อ ล นรปแบบที่ ับ ้อนและหลากหลาย ด้ ดย ้องปอนข้อ ล

า  ึ่งเปนการ ั นา AI ห้ า าร ประ วลผลข้อ ลที่ ี วา ับ ้อน ห้แ นยา ากย่ิงขึน จึงกลาว ด้วา AI 

ชเ ียงเท น ลยีแขนง ดแขนงหน่ึงแ ือ า รว ของเท น ลยีที่ ก ร้างขึน ห้ ี วา ล้าย ลึงกับ

กระบวนการ ิดด้วย องของ นุษย์ นหลาย  ิ ิ รายละเอียดปราก า า ที่ 6 และ า ที่ 7 
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าพท่ี 6: พัฒนาการของระบบปญญาประดิษ  

 

ที่ า: Oracle 

าพท่ี 7: ระบบปญญาประดิษ  

 

ที่ า: ลาดหลักทรั ย์แหงประเทศ ทย  
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3.2 ประเ ทของ AI  

AI กจาแนกออกเปน 3 ระดับ า วา า าร หรือ วา ลาด ดังนี 

3.2.1 ปัญญาประดิษฐ์เชิงแ บ (Artificial Narrow Intelligence: ANI) ือ AI ที่ ี วา า าร

เ าะทางและอาจจะทา ด้ดีกวา นุษย์ นบางเรื่อง อาทิ AI ที่ชวย นการผา ัด (AI – Assisted Robotic 

Surgery) ที่อาจจะ ี วา เช่ียวชาญและชานาญกวาการผา ัด ดย นุษย์ แ ทางานของ AI นระดับ ANI  

ีข้อจากัด ือ า าร ทาอยางอ่ืนนอกเหนือจาก ิ่งที่เ ยเรียนร้ ด้ ึ่งผลงานวิจัยด้าน AI นปัจจุบัน  

วน หญยังอยที่ระดับนี 

3.2.2 ปัญญาประดิษฐ์ทั่ว ป (Artificial General Intelligence: AGI) ือ AI ที่ ี วา า าร  

ที่ กล้เ ียงระดับเดียวกับ นุษย์ ทัง วา า าร นการ ิดเชิงเห ุผล การวางแผนและแก้ปัญหา การ ิด นเชิง

ับ ้อน และ า าร เรียนร้ ด้จากประ บการ ์ นุษย์ ด้อยาง ีประ ิท ิ า   

3.2.3 ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้  (Artificial Super Intelligence: ASI) ือ AI ที่ ี วา า าร

เหนือกวา นุษย์ นหลาย  ด้าน ึ่ ง Nick Bostrom ด้นิยา  ASI วาเปนเ รื่องจักรที่ ี ิ ปัญหาและ

วา า าร เหนือกวา อง นุษย์ที่ ลาดที่ ุด นเกือบทุก าขา รว ึง วา ิดเชิง ร้าง รร ์ทาง

วิทยาศา ร์ วา ร้เชิง ิปัญญาและทักษะทาง ัง หรือเ ร่ืองจักรทรง ิปัญญา (Machine Super 

Intelligence) 

3.3 การศึกษาและพัฒนาด้าน AI 

ปัจจุบัน น วน หญ ห้ วา น จกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรวเ ื่อก้าวเข้า ัง ดิจิทัลและ

ีการศึกษาเ ื่อเ รีย วา ร้อ นการดาเนินชีวิ ห้ อดรับกับการเปลี่ยนแปลง ดย ะท้อนจาก 

การเผยแ รวาร ารเชิงวิชาการท่ีแ ดง ห้เหนวา ีการศึกษาเก่ียวกับการนา AI า ช้และ ั นารปแบบการ

ทางานเ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า  จากการศึกษาฐานข้อ ล Scopus ของบริษัท Elsevier ที่ ีการเกบข้อ ลการ

เผยแ รบท วา ทางวิชาการ ากกวา 70 ล้าน บับ ดยรวบรว จาก านัก ิ ์ างประเทศกวา 5,000 แหง  

ผลการศึกษา บวา นป 2562 ีการเผยแ รบท วา ทางวิชาการที่ ีเนือหาเกี่ยวกับ AI ึง 120,000 บับ 

( า ที่ 8) และเปนวาร ารที่ ีการ ้น ว้า ห ทังห ด ดย Elsevier รายงานวา จานวนบท วา ทางวิชาการ

เก่ียวกับ AI ระหวางป 2543 ึง 2562 เ ิ่ ขึนเกือบ 12 เทา ดย นป 2543 อั ราการจัดทาบท วา  

ทางวิชาการเก่ียวกับ AI อย นระดับร้อยละ 0.82 และเ ิ่ ขึนเปนร้อยละ 3.80 นป 2562  
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าพท่ี 8: จํานวนวารสารทางวิชาการเก่ี วกับ AI ที่ ูกเผ แพรต้ังแตป 2543 - 2562 

ที่ า: Scopus, Elsevier, 2020  

อยาง รก า  ข้อ ลจาก Artificial Intelligence Index Report ดย Stanford University และ 

Microsoft Academic Graph (MAG) แ ดง ห้เหนวา ังแ ป 2543 ึง 2562 บท วา ทางวิชาการเกี่ยวกับ 

AI ที่ กเผยแ รและ ด้รับ ี ิ ์ ิ า เอเชีย ะวันออกและแป ิ ก ด้ ห้ วา น จเก่ียวกับ AI งที่ ุด 

น ลก ังแ ป 2547 และ นป 2551 ีการ ี ิ ์บท วา ทางวิชาการเก่ียวกับ AI งขึนอยางก้าวกระ ดดจาก

ปกอนหน้า ดยจาก า ที่ 9 จะ บวา นป 2562 ิ า เอเชีย ะวันออกและแป ิ ก ีอั ราการ ี ิ ์

บท วา ทางวิชาการที่เก่ียวกับ AI อยที่ร้อยละ 36.90 า าด้วยยุ รปและเอเชีย ร้อยละ 25.10 และอเ ริกา

เหนือร้อยละ 17.00 ทังนี เอเชีย ้และ Sub-Saharan Africa ี อั ราการเ ิบ ของจานวนบท วา  

ทางวิชาการเกี่ยวกับ AI ที่ ด้รับการ ี ิ ์ งที่ ุด ุด ดยเ ิ่ ขึน 8 และ 7 เทา า ลาดับ 

าพท่ี 9: จํานวนบทความทางวิชาการเก่ี วกับ AI จําแนกตาม ูมิ าค ต้ังแตป 2543 - 2552 

ที่ า: The Microsoft Academic Graph (MAG), 2020 
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ปัจจัยที่ ะท้อน วา น จของประชากร นปัจจุบัน อ AI นอกจากการศึกษา ้น ว้าข้อ ล 

ทางวิชาการเก่ียวกับ AI แล้วนัน ยัง ีปัจจัย นด้าน ั นาระบบ AI ที่ ัวเลขของการ ด้รับ ิท ิบั รเ ิ่ งขึน

ดยจานวน ิท ิบั ร AI ทังห ดที่เผยแ ร น ลกเ ิ่ ขึนอยาง อเน่ือง นชวง องทศวรรษที่ผาน า นป 2543  

ีการจด ิท ิบั รจานวน 21,806 บับ หรือร้อยละ 2 และเ ิ่ งขึนเปน 101,876 บับหรือร้อยละ 2.9 นป 2563 

ึ่ง ีเ ิ่ ขึน ากกวา 4.5 เทา รายละเอียดปราก า า ที่ 10 

าพท่ี 10: จํานวนการจดทะเบี นสทิธบิตัรที่เก่ี วข้องกับ AI

 
ที่ า: The Microsoft Academic Graph (MAG), 2020 

3.4 การ อมรบัระบบ AI ในอุตสาหกรรม 

ด้วย วา า าร ของ AI า ท่ี ด้กลาว าข้าง ้น AI จึง ด้รับการ ิจาร าจากหลายอุ าหกรร

ห้เข้า ป ีบทบาท นการเ ิ่ ประ ิท ิ า  ลดขัน อน นการดาเนินงานและจากัด วา ผิด ลาดจาก  

Human Error อาทิ  

อุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพท  

การนา AI ป ช้ นทางการแ ทย์ ด้วยเท นิ ของ AI ด้าน Deep Learning การจาแนก า  

(Image Classification) และการจดจาวั ุ (Object Recognition) กนา ป ช้ ้นหา ะเรงผานเ รื่อง MRIs 

ด้วย วา แ นยาจากรัง ีแ ทย์ที่ ด้รับการ ก น อีกทัง ยัง า าร จัดยา ห้กับ น ข้แ ละรายและ า าร

อานผลเอก ์เรย์ ลอดจน ิด ้นและวิจัยยา ด้อยางรวดเรว และจาก านการ ์การแ รระบาดของ ร  

ิดเชือ วรั รนา 2019 (Corona Virus Disease: COVID-19) งผล ห้ AI เข้า า ีบทบาท นอุ าหกรร

ชีววิทยาอยางเหน ด้ชัด ดยนักวิทยาศา ร์ ช้แบบจาลอง ML เ ื่อเรียนร้การแทน าของ เลกุล ารเ ี 

เ ื่อการวางแผนการ ังเ ราะห์ทางเ ีที่ ีประ ิท ิ า ากขึน เ ื่อเรงการ ้น บยาที่เก่ียวข้องกับการรักษา 

COVID-19  
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อุตสาหกรรม าน นต 

ระบบ AI กนา าประยุก ์ ช้ นการขับเ ล่ือนระบบการขับขี่อั น ั ิ ึ่ง าดการ ์วายานยน ์ 

ร้ นขับจะแ รหลาย าย นระยะเวลา เกิน 10 ป ร ยน ์ขับเ ลื่อนอั น ั ิ ี วา ปลอด ัย ง ดยการทดลอง

ของ Google ระบุวา ร ยน ์ ร้ นขับ า าร ว่ิง ด้ระยะทาง 1.8 ล้าน ล์ ดยที่เกิดอุบั ิเห ุเ ียง 13 รัง 

และ าเห ุของอุบั ิเห ุเกิดจากปัจจัย ายนอกท่ี ชระบบการทางานหรือ ัวร  เปนเห ุ ห้นวั กรร

ดังกลาว ด้รับการยอ รับด้าน วา ปลอด ัยและอาจจะปลอด ัยกวาการ ช้ นุษย์ขับ ึ่งรายงานขององ ์การ

อนา ัย ลก (World Health Organization: WHO) ระบุวาปัจจุบัน ี ิ ิการเกิดอุบั ิเห ุบนท้อง นน

ประ า  1.35 ล้าน น อป  

อุตสาหกรรมเทคโนโล ี การสื่อสาร และบันเทิง 

ระบบ AI า าร ร้าง วา แ นยาผานเ รือขายประ าทเทีย  (Neural Network) ัวอยางเชน 

การ ้ อบกับเ รื่อง Alexa ของ Amazon Google Search และ Google Photos หรือระบบชวยผ้ชวย

วน ัวยอดน ิย อยาง  Siri ของ  Apple ระบบ วบ ุ อ ั น ั ิที ่ า าร เริ ่ ก ารทางาน ด ้เอง 

(Automation Machine) เ ร่ืองจักรที่ ้ อบกับ นุษย์ ด้ (Conversational Platform) ปรแกร บอ  (Bot) 

และเ รื่องจักรอัจ ริยะ (Smart Machine) ช้เท นิ การเรียนร้ของ AI แบบ Deep Learning ลอดจน 

Netflix ที่ ีการแนะนา า ยน ร์หรือ ีรี ์จากประวั ิการเข้าช ของผ้ ช้ ดยวิเ ราะห์ร นิย และแนะนา

า ยน ร์ที่ ี วา กล้เ ียงกัน ดย ช้เท น ลยี AI ประเ ท Machine Learning นการจัดเกบข้อ ล

รายบุ ลเ ื่อนา าวิเ ราะห์ 

อุตสาหกรรมการผลิต 

AI า าร วิเ ราะห์ข้อ ลจานวน ากท่ีเก่ียวกับการจัดการ น รงงานผานการเช่ือ ยงอุปกร ์ 

ดย า าร วิเ ราะห์และนา า ยากร ์ปริ า และ วา ้องการ น ิน ้าจากเ รือขายเน เวิร์   

และ า าร รวจ อบระบบเ ื่อปรับปรุงจุดผิด ลาด ด้อั น ั ิ ลอดจน า าร เ ิ่ ประ ิท ิ า  

หวง อุปทานและการผลิ ห้เปน ป า วา ้องการของ ลาด (On – Demand Production)  

อุตสาหกรรมบริการทางการเงนิ 

ระบบ AI เข้า าเปน ัวชวย นการเ ิ่ วา รวดเรว วา แ นยาและประ ิท ิผล นการ

ดาเนินงานของ าบันการเงิน ดย AI รวจจับแนว น้ การทา ุรกรร ท่ี ี อ ป นทางทุจริ และปรับเปลี่ยน

ด้อยางรวดเรว รว ึงจัดการงานด้านการจัดการข้อ ลแบบอั น ั ิที่ ีปริ า าก ลอดจนการ ั นา AI 

เ ื่อนา า ช้ นการวิเ ราะห์ ินเช่ือ าย ้ข้อจากัด ด้อยาง ีประ ิท ิ า และแ นยา เน่ืองจากการเข้า ึง

ข้อ ลของ AI า าร ทา ด้ดีกวา นุษย์ อีกทัง การ ัด ิน จ า เห ุผลเปนหลัก ดย นา วา ร้ ึกเข้า า

ิจาร า  
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อุตสาหกรรมการคา้ 

การ ช้ AI เ ื่อชวยอานวย วา ะดวก นชีวิ  ดย อบประ บการ ์ นการ ือ ิน ้าเ ือนจริง  

ดยที่ลก ้าจะ ด้รับ าแนะนาเปนรายบุ ลและ ด้รับข้อเ นอ นการ ือ ิน ้าจากการวิเ ราะห์ของ AI  

อ วา น จ นประเ ท ิน ้าที่ผ้บริ ้นหาและจะนาเ นอ ิน ้า นลักษ ะหรือรปแบบที่ ี วา กล้เ ียงกัน  

เปนการ งเ ริ การขายที่ อบ นอง วา ้องการของลก ้า ด้อยางรวดเรวและ ีประ ิท ิ า  ลอดจน 

นาเท น ลยี ป ั นา ช้กับการจัดการ ลัง ิน ้า  

อุตสาหกรรมแ ชั่น 

ด้วย ิกรร ของ น วน หญ นปัจจุบัน งผล ห้วงการแ ช่ัน ้องปรับรปแบบการ ิด ้น ิน ้า 

จึงเข้า อุ าหกรร  Fast Fashion เ ื่อ อบ นอง อ วา ้องการของผ้บริ ที่ปรับเปลี่ยนรปแบบการแ งกาย

อยางรวดเรว วา ิด ร้าง รร ์จาก นุษย์อาจ เ ียง อเ ื่อ ้องแปรผัน า การเปลี่ยนแปลงเทรนด์แ ช่ัน 

ัวอยางเชน บริษัท H&M ด้นา AI เข้า าชวย นการวิเ ราะห์ข้อ ลของลก ้าจากหลากหลายปัจจัย อาทิ 

ิน ้าที่ ด้รับการเปลี่ยนหรือ ืนจากผ้บริ  บเ รจ และข้อ ล วา น จของ าชิก เปน ้น ึ่ง AI 

า าร วิเ ราะห์ข้อ ลจาก ัวแปรของข้อ ลลก ้าจานวน าก ด้อยางแ นยา งผล ห้ H&M ีราย ด้เ ิ่ ขึน

และก้าว าเปนหน่ึง นผ้นาของอุ าหกรร  Fast Fashion 

ทังนี เ ื่อ ิจาร าข้อ ลของ McKinsey & Company ที่ ด้รวบรว ัวอยางข้อ ลจากการ ารวจ

แบบ อบ า จานวน 2,395 น ที่เปน ัวแทนบริษัทจากหลากหลาย ิ า และอุ าหกรร  และ ีหน้าที่

เก่ียวข้องกับ AI ดย รง ลอดจนข้อ ลเชิงลึกเก่ียวกับอุ าหกรร  บวา ผล ารวจ นป 2563 ีการนา AI 

ปประยุก ์ ช้ นอุ าหกรร ง ัวอย นระดับเดียวกับป 2562 ดยผ้ อบแบบ อบ า กวาร้อยละ 50 ระบุวา

การดาเนินงาน าย นหนวยงานของ น ด้ ีการนา AI าประยุก ์ ช้ นอง ์กรอยางน้อยหน่ึง ังก์ช่ัน อยาง รกดี 

อุ าหกรร ที่ ห้ AI เข้า า ีบทบาทเ ื่อชวย นการดาเนินงาน ากที่ ุด ด้แก อุ าหกรร ด้านเท น ลยี 

ขัน งและ ทร นา ท่ี งกวาร้อยละ 70 รองลง า ืออุ าหกรร ยานยน ์และการประกอบร ยน ์ 

(Automotive and Assembly) และอุ าหกรร ด้านบริการทางการเงินที่ระดับร้อยละ 60 รายละเอียด

ปราก า า ที่ 11 

าพท่ี 11: ข้อมูลการ อมรับในการนํา AI ปประ ุกตใช้ในอุตสาหกรรมจากกลุมตัวอ าง ในป 2563 

ที่ า: McKinsey & Company, 2020  
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แ ้ข้อ ลการ ารวจของ McKinsey & Company จะระบุวาอุ าหกรร ที่ ีการยอ รับ นการนา 

AI เข้า ปชวย ั นาการดาเนินงาน งที่ ุด นป 2563 ือ อุ าหกรร ด้านเท น ลยีขัน งและ ทร นา  

แ เ ื่อ ิจาร าข้อ ลจาก Capital IQ  Crunchbase และ NetBase Quid บวา หากจัดอันดับข้อ ล า  

การจาแนก าขาที่ ห้ AI เข้า ป ี วนรว นการเ ิ่ ประ ิท ิ า การทางานเ าะด้าน 10 อันดับแรกที่ ด้รับ

การลงทุนจาก า เอกชน ากที่ ุด นป 2563 ือ การลงทุนเ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า การทางาน นอุ าหกรร

การแ ทย์ด้านยา ะเรง เลกุล และการวิจัยเ ื่อ ิด ้นยา ดย ี ล า ากกวา 13.8 ันล้านเหรียญ หรัฐ  

ึ่ง งกวาป 2562 ึง 4.5 เทา รองลง า ืออุ าหกรร ยานยน ์และการประกอบร ยน ์ที่ ห้ วา น จ

ลงทุนเ ื่อเ ิ่ รร า ร ยน ์ ร้ นขับ เรือรบ การขับเ ลื่อนอั น ั ิ และการขับขี่บนท้อง นน ดย ี

ล า 4.5 ันล้านเหรียญ หรัฐ และอุ าหกรร การศึกษา ดย ิจาร าลงทุน น AI เ ื่อนักศึกษา หลัก ร 

เท น ลยีด้านการศึกษา (Education Technology: Edtech) และการศึกษา าษาอังก ษ ด้วย ล า 4.1 

ันล้านเหรียญ หรัฐ รายละเอียดปราก า า ที่ 12 

าพท่ี 12: มูลคาการลงทุนของ าคเอกชนใน AI เพื่อนํามาใช้ในอุตสาหกรรมในป 2562 - 2563 

ที่ า: Capital IQ, Crunchbase, NetBase Quid, 2020  

อยาง รกดี ประเทศที่ ีการยอ รับและลงทุน น AI เ ื่อนา ปประยุก ์ ช้ นอุ าหกรร งที่ ุด

นป 2563 ือ หรัฐอเ ริกาด้วย ล าการลงทุนกวา 23.6 ันล้านเหรียญ หรัฐ รองลง า ือประเทศจีน 

ที่ ี ล าการลงทุน 9.9 ันล้านเหรียญ หรัฐ และ หราชอา าจักร ล าการลงทุน 1.9 ันล้านเหรียญ หรัฐ 

( า ที่ 13) จากการศึกษาข้อ ลเชิงลึก ดย Stanford University บวา หรัฐอเ ริกา ีการลงทุน น AI  

ของ า เอกชนท่ี ดนเดนและเปนประเทศท่ี ีอานาจเหนือ ลาด นอุ าหกรร ที่นาระบบ AI าประยุก ์ ช้ 

นข ะที่ประเทศจีน ยายา เ ิ่ อานาจ น ลาด AI ดยการเ ิ่ ปริ า การลงทุน นการ ั นาเท น ลยี 

เ ื่อนา AI าประยุก ์ ห้ งเปน ิเศษเ ื่อป 2561 แ ข้อ ล นป 2563 ยัง บวา ประเทศจีน ี ล าจากระดับ
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การลงทุนน้อยกวา หรัฐอเ ริกาอยร้อยละ 50 อยาง รก า  ปัจจัย า ัญที่นาจับ า อง นอนา ือ  

หากประเทศจีน ด้รับ นับ นุนการลงทุน นการ ั นา AI ที่แขงแกรงจาก า รัฐ ทังการ นับ นุนจากรัฐบาล

กลางและรัฐบาลท้อง ิ่นด้วยการทุ เงินลงทุนจานวน หาศาลเ ื่อวิจัยและ ั นาระบบ AI จะเปน 

การเ ิ่ ประ ิท ิ า อุ าหกรร และ ุง การเปนผ้นา ลาดทางด้านเท น ลยี AI ของ ลก 

าพท่ี 13: มูลคาการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ AI จําแนกตามประเทศ ในป 2563  

 
ที่ า: Capital IQ, Crunchbase, NetBase Quid, 2020 

3.5 การจัดทํากล ุทธและแผน ุทธศาสตร AI  

ปัจจุบัน AI เข้า า ีบทบาท า ัญ นการขับเ ลื่อน ัง นยุ ดิจิทัล วาจะเปนด้าน ัง  

เศรษฐกิจ ิ่งแวดล้อ  ลอดจนการเ ืองและการบริหาร ึ่งรัฐบาลของหลายประเทศ ด้ ห้ วา น จ 

นการกาหนดยุท ศา ร์ ดยการนาระบบ AI เข้า าชวย ั นา วา ั่น งของประเทศและ อดรับกับ 

การก้าวเข้า ัง ดิจิทัล ดยเ ื่อป 2560 ประเทศแ นาดา ด้เผยแ รกลยุท ์ AI ระดับชา ิ รังแรกของ ลก 

ึ่งเปนแผนกลยุท ์ 5 ป เน้นการเ ิ่ นเ ื่อวิจัยและ ั นา ร้าง วา เปนเลิศด้าน AI รว ทัง นับ นุน

งานวิจัยด้าน AI เ ื่อ ห้เกิด วา เช่ือ ยง นการดาเนินกลยุท ์ อ าอีก 30 กวาประเทศก ด้เผยแ ร 

แผนยุท ศา ร์ที่ ล้าย ลึงกัน ดย ี ัวอยางประเทศที่ประกาศ ช้แผนยุท ศา ร์ชา ิด้าน AI ปราก า

ารางที่ 5  
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ตารางที่ 5: ประเทศที่มีการเผ แพรแผน ุทธศาสตรชาติด้าน AI  

ป ประเทศ แผน ุทธศาสตรชาติด้าน AI 

2560 

Canada Pan Canadian AI Strategy 

China A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan 

Japan Artificial Intelligence Technology Strategy 

Finland Finland’s Age of Artificial Intelligence 

UAE UAE Strategy for Artificial Intelligence 

2561 

EU Coordinated Plan on Artificial Intelligence 

France AI for Humanity: French Strategy for Artificial Intelligence 

Germany AI Made in Germany 

India National Strategy on Artificial Intelligence: #AIforAll 

Mexico Artificial Intelligence Agenda MX 

UK Industrial Strategy: Artificial Intelligence Sector Deal 

Sweden National Approach to Artificial Intelligence 

Taiwan Taiwan AI Action Plan 

2562 

Estonia National AI Strategy 2019 – 2021  

Russia National Strategy for the Development of Artificial Intelligence 

Singapore National Artificial Intelligence Strategy 

United States American AI Initiative 

South Korea National Strategy for Artificial Intelligence 

Colombia National Policy for Digital Transformation and Artificial Intelligence 

Czech Republic National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic 

Lithuania Lithuanian Artificial Intelligence Strategy: A Vision for the Future 

Luxembourg Artificial Intelligence: A Strategic Vision for Luxembourg 

Malta Malta: The Ultimate AI Launchpad 

Netherlands Strategic Action Plan for Artificial Intelligence 

Portugal  AI Portugal 2030 

Qatar National Artificial Intelligence for Qatar 
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ตารางที่ 5: ประเทศที่มีการเผ แพรแผน ุทธศาสตรชาติด้าน AI (ตอ) 

ป ประเทศ แผน ุทธศาสตรชาติด้าน AI 

2563 

Indonesia 
National Strategy for the Development of  

Artificial Intelligence (Stranas KA) 

Saudi Arabia National Strategy on Data and AI (NSDAI) 

Hungary Hungary’s Artificial Intelligence Strategy 

Norway National Strategy for Artificial Intelligence 

Serbia 
Strategy for the Development of Artificial Intelligence in the 

Republic of Serbia for the Period 2020 – 2025 

Spain National Artificial Intelligence Strategy 

ที่ า: Stanford University ข้อ ล  เดือน ันวา  2563 

ทังนี ประเทศ ทย ด้เริ่ ั นาเข้า ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอยางเ รปแบบ เ ื่อป 2560 

าย ้น ยบายการ งเ ริ การ ั นาและการ ช้นวั กรร เท น ลยีดิจิทัลจากรัฐบาล เ ื่อ ั นาทักษะของ

บุ ลากร าย นประเทศ ห้ เ รีย วา ร้อ เ ื่ อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของเท น ลยีและ 

เ ิ่ วา า าร ทางการแขงขันของประเทศ นด้าน าง  ลอดจนรัฐบาลเลงเหน วา า ัญของ 

เท น ลยี AI จึง ด้จัด ัง ะทางานจัดทาแผนแ บทปัญญาประดิษฐ์แหงชา ิเ ื่อการ ั นาประเทศ ทยขึน

เ ื่อวันที่ 19 กุ า ัน ์ 2564 เ ื่อดาเนินการจัดทารางแผนแ บทปัญญาประดิษฐ์แหงชา ิเ ื่อการ ั นา

ประเทศ ทย ( .ศ. 2564 – 2570) ึ่ง ี เปาห ายการขับเ ลื่อนเศรษฐกิจ ดย ุงเน้น รงการนารอง 

ด้าน รง ร้าง ืนฐาน นชวงป 2564 – 2565 และ ุงเน้นการผลักดันและขยายผลการประยุก ์ ช้งาน

กลุ เปาห ายเ ื่อ ร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศ ทยเ ื่อเ รีย วา ร้อ ของประเทศ นระยะยาว 

อยาง รกดี Government Artificial Intelligence Readiness Index หรือดัชนีชีวัด วา ร้อ ด้าน AI  

ของรั ฐบ าล  ดย  Oxford Insights and the International Research Development Centre (IDRC)  

ด้ประเ ิน วา ร้อ นการนา AI า ช้ ห้บริการ า าร ะของรัฐบาล 172 ประเทศท่ัว ลก ด้วยการ

ิจาร าศึกษา ัวชีวัด 33 รายการ าย ้ ิ ิ วา ร้อ  10 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน รร นะทางดิจิทัล 

(Digital Capacity) ด้าน วา ลาดหรือ วา า าร นการปรับ ัว (Adaptability) ด้าน รง ร้าง ืนฐาน 

(Infrastructure) ด้าน รร นะเชิงนวั กรร  (Innovation Capacity) ด้านขนาดหรือปริ า งานท่ีนา ป ช้ 

(Size) ด้าน วา ร้อ ของข้อ ลที่ ช้วิเ ราะห์ (Data Availability) ด้านวิ ัยทัศน์ (Vision) ด้านการกากับ

ดแลและ า รฐานจริย รร  (Governance and Ethics) ด้ าน วา เปน ั วแทนของข้อ ล  (Data 

Representativeness) และด้านทุน นุษย์ (Human Capital) ดยผลการศึกษา นป 2563 บวา รัฐบาลที่ ี

วา ร้อ ด้าน AI ากที่ ุด 5 อันดับแรก ือ หรัฐอเ ริกา หราชอา าจักร นแลนด์ เยอร นี และ วีเดน 

ดย ี าดัชนีเทากับ 85.48 81.12 79.24 78.97 และ 78.77 า ลาดับ ดยประเทศ ทย ี าดัชนีเทากับ 
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48.16 งกวา าเ ลี่ยของ ลกที่ 44.25 อย นอันดับที่ 7 ของเอเชีย ะวันออก ( า ที่ 14) และเปนอันดับที่ 60 

ของ ลก ลดลงจากอันดับที่ 56 นป 2562  

าพท่ี 14: การประเมินความพร้อมในการนํา AI มาใช้ในบริการสาธารณะใน ูมิ าคเอเชี ตะวันออก 

 
ที่ า: Oxford Insights, International Research Centre, 2020 

อยาง รก า  หาก ิจาร า นรายละเอียดของดัชนี วา ร้อ ด้าน AI ของรัฐบาล ทย า ท่ี IDRC 

กาหนดเก ์ วา ร้อ  10 ด้านเ ื่อ ิจาร าจะ บวา นป 2563 หนวยงาน า รัฐ วน หญ ี วา ร้อ

ด้าน วา เปน ัวแทนของข้อ ล (Data Representativeness) งที่ ุดด้วย าดัชนี 82.03 รองลง า ือ  

ด้าน วา ร้อ ของข้อ ลที่ ช้วิเ ราะห์ (Data Availability) 64.43 ด้าน รร นะทางดิจิทัล (Digital 

Capacity) 59.00 ด้าน วา ลาดหรือ วา า าร นการปรับ ัว (Adaptability) 52.44 ด้าน รร นะเชิง

นวั กรร  (Innovation Capacity) 52.43 ด้าน รง ร้าง ืนฐาน (Infrastructure) 48.58 ด้านทุน นุษย์ 

(Human Capital) 48.51 ด้านการกากับดแลและ า รฐานจริย รร า รฐานจริย รร  (Governance and 

Ethics) 43.35 ด้านขนาดหรือปริ า งานที่นา ป ช้ (Size) 21.33 และด้านวิ ัยทัศน์ (Vision) 0.00 

รายละเอียดปราก า า ที่ 15  
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าพท่ี 15 : ดัชนีความพร้อมด้าน AI ของรั บาล ท  ในป 2563 

 
ที่ า: AI Readiness Index 2020, Oxford Insights 



บทท่ี 4 

การนําปญญาประดิษ มาประ ุกตใชกั้บ าคธุรกิจการเงินและการลงทุน 

การป ิวั ิอุ าหกรร รังที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution: 4IR) งผล ห้ ั นาการ

ทางด้านเท น ลยี ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว ด้วย วา า าร นการเข้า ึงข้อ ลขาว ารที่ ร้ ร แดน 

ประกอบกับแนว ิด Digital Globalization นุษย์จึง ้องปรับ ัวเ ื่อ ห้ อด ล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เท น ลยี และ า าร ร้าง รร ์นวั กรร าหรับการ ั นาที่ย่ังยืน ด้อยาง ีประ ิท ิ า  AI จึงเข้า า 

ีบทบาท า ัญ นการขับเ ลื่อนทิศทางการ ั นานวั กรร นหลายอุ าหกรร รว ป ึงอุ าหกรร  

การบริการทางการเงิน (Financial Services) ที่นา AI าประยุก ์ ช้เ ื่อประ วลผลข้อ ล งเ ริ การวิเ ราะห์

และการ าดการ ์ข้อ ล ห้ ี วา แ นยา า าร นับ นุนการวางแผนและการ ัด ิน จ น านการ ์ 

ที่แ ก างกัน อีกทังยัง า าร เ ิ่ ประ ิท ิ า และ วา ะดวกรวดเรว นการ ห้บริการ ลอดจนชวย งเ ริ

ห้เศรษฐกิจเ ิบ อยาง ีเ ียร า   

านการ ์การแ รระบาดของ COVID-19 งผลกระทบเชิง รง ร้างทา ห้เศรษฐกิจชะลอ ัว

ะท้อนผานอั ราการวางงานที่เ ิ่ งขึน นหลายประเทศ อาทิ หรัฐอเ ริกาที่ ีอั ราการวางงานเ ิ่ ง 

ึงร้อยละ 14.7 นเดือนเ ษายน 2563 และปรับลดลง าที่ร้อยละ 6.7 นเดือน ันวา  2563 (ที่ า: Bureau 

of Labor Statistics) แ นาดา ีอั ราการวางงานเ ิ่ งขึนที่ระดับร้อยละ 13.7 นเดือน ษ า  2563 

และปรับลด าที่ร้อยละ 8.6 นเดือน ันวา  2563 (ที่ า: Statistics Canada) บรา ิล ีอั ราการวางงานเ ิ่

งขึนที่ระดับร้อยละ 14.6 นเดือน ศจิกายน 2563 ึ่งเ ิ่ งขึนกวาเดือน กรา  2563 ที่อย นระดับ 

ร้อยละ 11.0 (ที่ า: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) และประเทศ ทย ีอั ราการวางงาน

เ ิ่ งขึนที่ระดับร้อยละ 2.0 น ร า ที่ 2 ของป 2563 (ที่ า: านักงาน ิ ิแหงชา ิ) เปน ้น อยาง รก า  

จากการเกบข้อ ล ัวอยางของ LinkedIn นป 2563 บวา อั ราการจ้างงานผ้ที่ ีทักษะด้าน AI ีการเ ิบ

อยาง อเน่ืองแ ้ า รว ของประเทศจะ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดย นบรา ิล อินเดีย 

แ นาดา ิง ปร์ และแอ ริกา ้ ีแนว น้ การจ้างงานผ้ที่ ีทักษะเก่ียวกับ AI เ ิ่ งขึนร้อยละ 5 หรือ 2.2 

เทาจากป 2559 ประกอบกับข้อ ลของ McKinsey & Company ที่ ด้ทาการ ารวจข้อ ลแ ละอุ าหกรร

ึงผลกระทบด้านการลงทุนเ ื่อนา AI า ั นาการดาเนินงาน นชวงที่ ีการแ รระบาดของ COVID-19 

บวา การแ รระบาดของ COVID-19 นป 2563 แทบ งผลกระทบ ออุ าหกรร ที่นา AI าประยุก ์

เ ื ่อเ ิ ่ ประ ิท ิ า การดาเนินงาน ทังนี อุ าหกรร  Financial Services ีแนว น้ เ ิ่ การลงทุน 

เ ื่อ ั นาระบบ AI ห้ า าร ประยุก ์ ช้กับการดาเนินงานของ ุรกิจ งขึนเปนอันดับที่ 3 รองจาก

อุ าหกรร ทางการแ ทย์ และอุ าหกรร ยานยน ์และการประกอบร ยน ์ (Automotive and 

Assembly) ( า ที่ 16) ดังนัน การนาเท น ลยี AI เข้า าชวย ั นาและ งเ ริ การดาเนินงาน ห้ ี

ประ ิท ิ า ลอดจน ร้าง วา เช่ือ ั่นแกผ้บริ จึงเปนทางเลือกที่เห าะ นการ ั นาอุ าหกรร  

Digital Financial Services  
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าพท่ี 16: การเปลี่ นแปลงของการลงทุน AI เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในส านการณการแพรระบาด 

ของ COVID-19 ป 2563 

 
ที่ า: McKinsey & Company, 2020 

4.1 AI กับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใน Digital Financial Services  

การ ั นาอุ าหกรร ด้วยการนาเท น ลยี าประยุก ์ ช้ น ุรกิจการเงิน (Financial Technology: 

Fintech) ทา ห้ AI เข้า า ีบทบาท า ัญ นการป ิวั ิแนวป ิบั ิบางประการ ดย ิจาร า ด้จากข้อ ลของ 

McKinsey & Company ที่ระบุวา นป 2563 า การบริการทางการเงิน (Financial Services) ห้ วา า ัญ 

กับการนา AI าประยุก ์ ช้เ ื่อ ั นาและเ ิ่ ประ ิท ิ า นการทางาน ดยลักษ ะงานที่ ด้รับ วา นิย

นการนา AI เข้า าเปนผ้ชวยบริหารจัดการ 5 อันดับแรก ด้แก ระบบการบริการ (Service Operation) การดแล

หรือบริหาร วา เ ี่ยง (Risk) การ ลาดและการบริหารการขาย (Marketing and Sales) การ ั นา ิน ้าและ

การบริการ (Product and/or Service Development) ลอดจนการวางกลยุท ์และการจัดการด้านการเงิน

ขององ ์กร (Strategy and Corporate Finance) า ลาดับ ( า ที่ 17) าหรับระบบการประ วลผลของ AI 

ที่ กนา าชวย ั นาบริการทางการเงิน ด้แก ระบบ อ ์แวร์ที่ า าร ทางานแทน นุษย์ ด้อั น ั ิ 

(Robotic Process Automation: RPA) ระบบประ วลผลแบบ Machine Learning (ML) ที่ ี วา า าร

นการจาแนกข้อ ลและทานายผลลั ์ ด้อยางรวดเรวและแ นยา และ Natural Language Understanding 

(NLU) ึ่งทา ห้ อ ิวเ อร์เข้า จ าษา นุษย์ ึ่งอาจจะอย นรปแบบของการ ้ อบข้อ วา ผาน ปรแกร

บอท (Chatbot) เปน ้น ( า ที่ 18) นอกจากนี จากการ ารวจข้อ ลของ The World Economic Forum และ 

Cambridge Centre for Alternative Finance ที่ทาการ ารวจข้อ ลจากบริษัท Financial Services 151 แหง 

บวา ร้อยละ 85 ของบริษัทที่ ห้บริการทางการเงิน ด้นา AI าประยุก ์ ช้ นการดาเนินงาน เน่ืองจาก AI 

า าร แก้ ขปัญหาเชิง ้อนและเ นอทางเลือกที่เห าะ จากการวิเ ราะห์ที่ เห ุ ผลด้วย วา า าร

นการเข้า ึงข้อ ลที่หลากหลาย   
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าพท่ี 17: ลักษณะการทํางานที่นําระบบ AI เข้ามาชว พัฒนาในอุตสาหกรรม 

 
าพท่ี 18: ประเ ทของระบบประมวลผล AI ที่ ูกนํามาใช้ในการดําเนินงานของอุตสาหกรรม 

 
ที่ า: McKinsey & Company, 2020 

ด้วย วา เช่ือ ั่น นศักย า ของ AI ผ้ ห้บริการทางการเงิน ด้นา AI าเ ิ่ อกา นการเ ิบ ของ

ราย ด้และลด า ช้จาย นการดาเนินงาน ดย NVIDIA ด้ทาการ ารวจข้อ ล านะของ AI น า บริการ 

ทางการเงิน บวา ร้อยละ 83 ของผ้เช่ียวชาญด้าน Financial Services ห้ วา า ัญกับการ ั นา Digital 

Financial Services เน่ืองจาก AI า าร เอือประ ยชน์ อ วา าเรจ นอนา ของ ุรกิจและ า าร เ ิ่

ราย ด้ประจาปของ ุรกิจอยางน้อยร้อยละ 20 รว ึง Mordor Intelligence าดการ ์วา นป 2569 

อุ าหกรร  Financial Services ที่นา AI าประยุก ์จะ ีการเ ิบ ทั่ว ลก ง ึง 26.67 ันล้านเหรียญ หรัฐ 

เ ิ่ ขึนจากป 2563 ที่ ี ล ารว อยที่ 7.91 ันล้านเหรียญ หรัฐ อีกทัง ยัง าดการ ์วาอั ราการเ ิบ เ ลี่ย อป 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ี อกา ง ึงร้อยละ 23.17 นระหวางป 2564 – 2569  
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นวั กรร ทางการเงินที่ ด้รับการ ั นา ดยการนาเท น ลยี Fintech าประยุก ์ ช้ าหรับ

อุ าหกรร  Digital Financial Services อาทิ กระเปาเงินอิเลกทรอนิก ์ (Digital Wallet หรือ e-Wallet) 

ึ่ งเปนนวั กรร ที่ า าร ขับเ ลื่อนการเข้า ัง ร้เงิน ดผานการทา ุรกรร การชาระเงินแบบ

อิเลกทรอนิก ์ (e-Payment) ดย นป 2563 ประเทศ ทย ีจานวนผ้ ช้งานเงินอิเลกทรอนิก ์ (e-Money) งขึน

จากป 2562 ที่ ีจานวน 89.34 ล้านบัญชีเปน 107.77 ล้านบัญชี ดยร้อยละ 80 เปนบัญชีผ้ ช้จากกลุ  

ผ้ประกอบ ุรกิจที่ ิ ช าบันการเงิน ปัจจุบัน e-Wallet ี ัวเลือก อนข้างหลากหลาย อาทิ Alipay  Paypal  

True Money  Rabbit Line Pay  ShopeePay ลอดจนเปา ังของ า รัฐ (G-Wallet) เปน ้น นอกจากนี 

นวั กรร ทางการเงินที่ ร้าง วา เปลี่ยนแปลงและเปนที่นาจับ า องอีกประการหน่ึงของ ลกการเงิน 

นยุ ดิจิทัล ือ กุลเงินดิจิทัล (Digital Currencies) ที่เ ิ่ ทางเลือก ห้กับ ื่อกลาง นการแลกเปล่ียนที่ ี ล า

า าร ทดแทนการ ช้เงิน ปัจจุบัน ี Digital Currencies ากกวา 4,000 รายการ และยัง ก ร้างขึนอยาง

อเน่ือง อาทิ Bitcoin  Ripple และ Ether เปน ้น แ ้ Digital Currencies จะ ี วา ผันผวนที่ อนข้าง ง

แ ก า าร ร้างผล อบแทนที่ ุ้ ากับ วา เ ี่ยงจากการลงทุน ห้ ป นทิศทางเดียวกัน Digital Currencies 

ด้รับ วา นิย อยางแ รหลาย ดย นา ารกลางของประเทศจีน ด้ ั นาหยวนดิจิทัล (Digital Currency 

Electronic Payment: DCEP หรือ Digital Yuan: e-CNY) ึ่ง า าร เช่ือ ยงกับแ ล อร์ บริการชาระเงิน 

อาทิ AliPay และ WeChat Pay เปน ้น ดยข้อ ลของ Global Times ระบุวา ประเทศจีน ด้ ีการประกาศ

ห้ า าร ช้ DCEP เ ื่อชาระ า ัว ดย าร ือบั รอเนกประ ง ์หรือเ ิ เงิน นบั ร ดย ารแทนการ ช้เงิน ด

าหรับบริการร ้ดิน นกรุงปักก่ิง ด้ ังแ วันที่ 1 ิงหา  2564 ทังนี นา ารแหงประเทศ ทย ( ปท.)  

ด้ ั นา กุลเงินดิจิทัลที่ออก ดย นา ารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เ ื่อเปน ื่อกลาง

นการชาระ า ิน ้าและบริการ า าร รักษา ล าและเปนหนวยวัดทางบัญชี ึ่งแ ก างจาก Digital 

Currencies อ่ืน  ที่ ี วา ผันผวน ง เห าะ าหรับการนา า ช้เปน ื่อกลาง นการชาระ า ิน ้าและ

บริการ ทังนี CBDC า าร จาแนกออกเปน 2 รปแบบ ือ าหรับการทา ุรกรร ระหวาง าบันการเงิน 

(Wholesale CBDC) และ าหรับ ุรกรร รายยอยของ า ุรกิจและประชาชน (Retail CBDC) ดย าดการ ์

วาจะเริ่ ทด อบ Retail CBDC เ ื่อ ช้งานจริง น ร า ที่ 2 ของป 2565 อยาง รกดี ปัจจุบันการ ั นา 

Digital Financial Services ด้วยการนาเท น ลยี AI าชวยเ ริ ร้างศักย า การทางานของ Fintech  

ห้การทางาน ีประ ิท ิ า และ ีทางเลือกที่เ ิ่ ขึน ดย ี วัอยางนวั กรร ทางการเงิน น Digital Financial 

Services ที่นา AI เข้า าประยุก ์ ดังนี  

การ ืน นัตัวตนผู้ใช้บริการผานระบบอิเลกทรอนิกส (electronic Know Your Customer: e-KYC)  

การยืนยัน ัว น นการทา ุรกรร ทางการเงินเปน ิ่งจาเปน กอนจะ ี Mobile Application ผ้ ช้บริการ

จะ ้องเดินทาง ป นา ารเ ื่อยืนยัน ัว น ลงลาย ือช่ือ นการ าก – อน หรือทา ุรกรร อ่ืน ึ่ง น าวะ 

การแ รระบาดของ COVID-19 นา ารบางแหง า าร เปด ห้บริการ ด้ จึงเปนปัจจัยเรง ห้ นา ารหรือ

ุรกิจการเงิน ้อง อบ นอง วา ้องการและ ิกรร ผ้บริ ท่ีเปลี่ยน ป ดยการ ช้บริการ Internet 

Banking และ e-KYC า าร ระบุ ัว น รว ึง ิ จน์และยืนยัน ัว นผานเท น ลยีชีว ิ ิ (Biometric 

Technology) ด้วยการ แกนบั รประจา ัวประชาชน บหน้าของผ้ ช้บริการหรืออาจ ีการยืนยันด้วย

ลายนิว ือ การ รหั ด้วยเ ียง การ แกน าน า ที่บงบอก วา เ าะของแ ละบุ ลด้วยวิ ีการทางชีว ิ ิ 
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(Biometric Identification) เ ื่อยืนยัน ัว นของผ้ ช้บริการ ึ่งเ ื่อป 2562 ประเทศ ทย ด้ ห้ นการยอ รับ

นเท น ลยีเปรียบเทียบอั ลักษ ์ข้อ ลชีว ิ ิของลก ้ากับฐานข้อ ล (Biometric Comparison) และ

งเ ริ ห้กระบวนงาน e-KYC ี า รฐานที่ งขึนและเ ื่อ ห้ ี วา ก ้อง นการทา ุรกรร  ปท. จึง ด้ปรับ

เก ์ ห้การเปดบัญชี า าร ทา KYC ดยวิ ี บเหนลก ้า อหน้า (Non-Face to Face) ประกอบกับ

อนุญา ห้ ช้ Biometric Comparison า า รฐานและแนวป ิบั ิการ ช้ Biometric Technology  

ที่ ปท. กาหนด ึ่งกระบวนงาน e-KYC ผาน Biometric Technology ( า ที่ 19) จะเหน ด้วา AI เปนหัว จ

า ัญ นการประ วลผลและวิเ ราะห์ข้อ ลด้วยการนาเท น ลยี Deep Learning า ั นากระบวนการ

ยืนยัน ัว น ห้ า าร จาแนก บหน้าของ นุษย์จากการแ กนข้อ ลรป า ผานกล้องจาก ทรศั ท์เ ลื่อนที่ 

ด้อยางแ นยา กล้เ ียงกับ นุษย์หรือ ี วา แ นยา ากกวา นุษย์  

าพท่ี 19: กระบวนงานเพื่อ ืน ันตัวตนแบบ e-KYC  

 
ที่ า: Bankbuddy, 2020 

การปลอ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending)  

นวั กรร การ ห้บริการ ินเช่ือ นยุ ดิจิทัล ือ การขอ ินเช่ือผาน าร์ท น ดยเริ่ นาเท น ลยี 

าประยุก ์ ช้กับการ ิจาร า ินเช่ือรายยอยเ ื่อการประกอบอาชี าย ้การกากับ (Nano Finance)  

ที่ ีการขอ ินเช่ือ นวงเงิน อนข้าง ่า ดยการประ วลผลข้อ ลเ ื่อ ิจาร า Digital Lending อาศัยข้อ ลจาก

าบันการเงินและข้อ ลทางเลือกอ่ืน  (Alternative Data) อาทิ ประวั ิการจาย านา า และ า ทรศั ท์ 

เปน ้น เ ื่อนา าเปน ัวแปรรว นการวิเ ราะห์ วา า าร นการชาระหนีผานการประ วลผลของ AI  

ด้แ นยาย่ิงขึน ดยผ้ขอ ินเช่ือดิจิทัล วน หญอย นกลุ บุ ลที่เข้า ึงบริการทางการเงิน (Unbanked 

Population) จากข้อ ลของ The European Business Review ระบุวา ี Unbanked Population ประ า  

1.2 ันล้าน นทั่ว ลก และ วน หญเปนบุ ลที่ ีอาชี เปน นักงาน น ุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ  

(Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือ ีอาชี อิ ระจึง เ ย ีประวั ิการทา ุรกรร ด้าน ินเช่ือ

กับ นา าร อยาง รกดี AI เข้า า ีบทบาท น Digital Lending ด้วย วา า าร นการวิเ ราะห์ที่แ นยา

ผานระบบประ วลผล Machine Learning จากแบบจาลองการวิเ ราะห์ รงขาย (Network Analysis)  

ที่นา าประยุก ์เ ื ่อ รวจ อบ วา า าร นการชาระหนีของผ้ขอ ินเชื่อ และประเ ิน ุ า ินเชื่อ 

(Credit Scoring) AI จึง า าร เปนผ้ชวย นการเ ริ ร้างศักย า ห้บริหารจัดการ ินเช่ือ ีประ ิท ิ า

และ า าร ลด วา เอนเอียง นการ ัด ิน จของ นุษย์ ด้เปนอยางดี ดย ี ัวอยางกระบวนการทางานของ 
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Digital Lending นลักษ ะ Online Lender การปลอยก้ผานชองทาง Digital ทังกระบวนการแบบ End-to-End 

ปราก า า ที่ 20 

าพท่ี 20: กระบวนการทํางานของ Digital Lending แบบ End-to-End 

 
ที่ า: Upstart 

การชําระเงินแบบ ร้การสัมผัส (Contactless Payment)  

เท น ลยี Contactless Payment เปน วนหน่ึงของ ั นาการ e-Payment นรปแบบของ e-Wallet 

ที่นาเท น ลยีการ ื่อ ารข้อ ลแบบ ร้ ายด้วย ล่ืน วา ี่ นระยะ กล้ (Near – Field Communication: NFC) 

เข้า า ั นารปแบบการชาระเงิน ึ่ง AI กนาเข้า าประยุก ์ ช้เ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า นการดาเนินงาน 

ด้านการ รวจ อบข้อ ลและ วา ปลอด ัยของข้อ ลผานการ ื่อ ารระยะ ันระหวางอุปกร ์ องเ ร่ืองทีร่องรบั

และอนุญา ห้ า าร ื่อ าร ร้ ายผาน นา แ เหลก า ปัจจุบัน ี Contactless Payment หรือที่นิย

เรียกกันวา NFC Payments อนข้างแ รหลาย อาทิ Apple Pay  Samsung Pay  Android Pay  Google Pay 

หรือบั รเ รดิ ที่เปน Visa Paywave และ MasterCard Paypass เปน ้น ดย ี ัวอยางกระบวนการทางาน

ปราก า า ที่ 21 

าพท่ี 21: ตัวอ างกระบวนการทํางานของ Contactless payment 

 
ที่ า: Advantio, 2021  
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สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currencies) 

การเ ิ่ ประ ิท ิ า นการลงทุน น Digital Currencies ดยการนา AI เข้า าเ ื่อวิเ ราะห์ วา ร้ ึก

หรือ วา ิดเหนของผ้ นที่ ห้ วา น จ นการลงทุน Digital Currencies เ ื่อ าดการ ์แนว น้ ของทิศทาง

รา าผานประ วลผลแบบ Machine Learning ด้วยแบบจาลอง NLP ทังนี นเดือน ษ า  2564 Nasdaq 

รายงานวา New York Digital Investment Group (NYDIG) รว ือกับ Fidelity National Information 

(FIS) ั นาระบบการ ห้บริการ Bitcoin แก นา ารหลายร้อยแหง น หรัฐอเ ริกา ึ่งจะชวย ห้ลก ้า า าร

ือ ือ รอง และขาย ินทรั ย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ผานบัญชี นา ารที่ ีอยของ นเอง ด้ 

4.2 การบริหารจัดการการลงทุนด้ว  AI 

การเกิดวิก ิการเงิน ลกป 2551 งผล ห้การบริหาร วา เ ี่ยงและการกากับดแล ินทรั ย์ นการลงทุน

า ข้อบัง ับเปนปัจจัย า ัญที่ ้อง ิจาร า าหรับการบริหารจัดการการลงทุน เน่ืองจาก ินทรั ย์ทางการเงิน

และ ลาดการลงทุนทั่ว ลก ี วา ับ ้อน ากขึนทา ห้การวิเ ราะห์ วา เ ี่ยง นรปแบบเดิ อาจ เ ียง อ 

เท น ลยี AI จึงเข้า า ีบทบาท นการ นับ นุนการ ั นาด้านการบริหารจัดการการลงทุนด้วย วา า าร

ที่หลากหลาย ลอดจน า าร ชวยบริหารจัดการ วา เ ี่ยงของ อร์ ลงทุน (Portfolio Risk Management) 

ด้อยาง ีประ ิท ิ า ด้วย วา า าร นการทางาน ด้หลาย อร์ทัล (Portal) นเวลาเดียวกัน ( า ท่ี 22) 

ดย AI า าร รวบรว และประ วลผลข้อ ลที่หลากหลายเ ื่อบันทึกลง น เดล ด้อยางรวดเรวทา ห้ ด้

ข้อ ลเชิงลึกและ รอบ ลุ ย่ิงขึน ดังนัน ผ้บริหาร ินทรั ย์จึง ห้ วา น จ นการนา AI าประยุก ์ ช้ าหรับ

วิเ ราะห์ข้อ ล ห้ ีประ ิท ิผลที่ดียิ่งขึน ประกอบกับ AI า าร ลดข้อจากัดด้าน า ช้จายและระยะเวลา

นการรวบรว ข้อ ลลง ึงร้อยละ 50 จากการดาเนินงาน นรปแบบเดิ  ทังนี AI ีรปแบบการประ วลผล

ข้อ ลที่ า าร จัดการ วา ั ัน ์ า บริบท ด้ดีกวาแบบจาลอง ด อยเชิงเ ้น (The Linear Regression 

Model) ดย ิจาร าจากปัญหา วา ั ัน ์ระหวาง ัวแปรอิ ระ (Multicollinearity) ที่ AI า าร

วิเ ราะห์ผานระบบประ วลผล Machine Learning และ Deep Learning ห้แก้ปัญหาด้วยชุดเ รื่อง ือ 

ที่หลากหลาย นระยะเวลาท่ีจากัด ด้อยาง ีประ ิท ิ า ากกวาการทด อบ า แบบจาลอง ึ่งจะเปนการเ ิ่

อกา นการลงทุน ห้กับผ้บริหาร ินทรั ย์ อยาง รก า  ปัจจุบันระบบการประ วลผล ข้อ ลด้วย AI วน หญ

ที่ ช้ นการบริหารจัดการการลงทุนจะเปนการทางาน า เง่ือน ขที่ กกาหนด ดย นุษย์   
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าพท่ี 22: กระบวนการทํางานของ AI ในการวิเคราะหเพื่อประกอบการบริหารจัดการการลงทุน 

 
ที่ า: CFA Institute, 2019 

การ ารวจข้อ ลของ Refinitiv จากกลุ ัวอยางจานวน 423 นที่เก่ียวข้องกับ Financial Services 

ด้านการบริหารจัดการการลงทุนและวิทยาการข้อ ล (Data Science) ระหวางวันที่ 29 ิ ุนายน ึง  

14 ิงหา  2563 บวา ุรกิจที่ ้องแขงขันด้วยการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลจานวน ากจะกาหนด 

กลยุท ์การดาเนินงานด้วยการนาเท น ลยี AI เข้า าประยุก ์เ ื่อเอือประ ยชน์ นการดาเนินงาน ึ่ง า าร

ะท้อน ด้วาเท น ลยี AI ด้กระจายเข้า ขัน อนการดาเนิน ุรกิจด้านการลงทุน วาจะเปนการบริหาร

วา เ ี่ยงด้าน าง  กระบวนการ ือขายและการลงทุน การบริหารจัดการ Portfolio การศึกษาข้อ ลจาก

งานวิจัยด้านการลงทุนหรือการ ั นานวั กรร การลงทุน รว ึงการแนะนาหรือการ ร้างข้อ กลง าหรับ

การ วบรว กิจการ ( า ที่ 23) ึ่งแ ดง ห้เหนวา ุรกิจด้านการบริหาร ินทรั ย์และ Financial Services 

ปรับกลยุท ์การดาเนินงาน ดย ึ่ง า วา า าร จากเท น ลยี AI ากขึนเ ื่อเ ิ่ วา า าร นการ

แขงขันและ า าร บริหารจัดการ วา เ ี่ยงที่เห าะ ด้อยาง ีประ ิท ิ า   

าพท่ี 23: รูปแบบการดําเนินงานที่นํา AI มาประ ุกตประกอบการบริหารจัดการการลงทุน 

 
ที่ า: Refinitiv, 2020  
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 ทังนี การบริหารจัดการการลงทุน ดยการนาเท น ลยี AI าประยุก ์ ช้ า าร จาแนก า การนา ป

ชวยป ิบั ิงานแ ละด้านออกเปน 3 ด้านหลัก ดังนี 

4.2.1 การบริหารจัดการพอรตโ ลิโอ (Portfolio Management) 

AI ีบทบาท า ัญ นการเ ิ่ ประ ิท ิ า  Portfolio Management และการ ัดเลือกหลักทรั ย์

เ ื่อลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการวิเ ราะห์ปัจจัย ืนฐานที่ ี วา ับ ้อนและวิเ ราะห์ข้อ ล ด้อยาง

แ นยาจาก วา า าร นการเข้า ึงข้อ ลเชิงลึกจากหลากหลายแหลงข้อ ล ด้อยาง รอบ ลุ  ทา ห้

า าร วิเ ราะห์ข้อ ลที่เปนปัจจัย ืนฐาน เชน รายงานประจาป รายงานทางเศรษฐกิจและข้อ ลอ่ืน   

ที่เ ก่ียวข้องกับขอบเข การลงทุนที่กาหนด ด้อยางรวดเรวและแ นยา ประกอบกับ AI า าร ระบุ

วา ั ัน ์เชิง ้อนระหวางประเ ทของ ินทรั ย์ จึงเอือ อการ ิจาร า ัด วน นการลงทุนและเปนการเ ิ่

ประ ิท ิ า  Asset Allocation ลอดจน า าร กาหนดผล อบแทนที่ าดหวัง (Expected Return) และ

า วา แปรปรวนรว  (Covariance) บน ืนฐานที่เห าะ  ึ่งผลลั ์จากประ า การท่ี ี วา แ นยา 

และเห าะ กับบริบท ากกวาวิ ีการ านว นรปแบบเดิ งผล ห้การ านว ัด วนการลงทุนที่ ห้

ผล อบแทน อ วา เ ี่ยงที่ดีที่ ุด (Portfolio Optimization) ีประ ิท ิผลที่ดีย่ิงขึน ดยการวิเ ราะห์ 

Portfolio Optimization ด้วย AI นอกจากจะ า าร าดการ ์  Expected Return และ Covariance  

ด้อยางแ นยาเ ื่อประกอบการ ัด ิน จ นการกาหนด ัด วนการลงทุนที่เห าะ  AI ยัง ี วา า าร  

นการวิเ ราะห์ข้อ ลด้วยวิ ีการเรียนร้เชิง ัน ุกรร  (Genetic Algorithm: GA) ึ่ง า าร เ ิ่ ประ ิท ิ า

นการบริหารจัดการ อร์ ลงทุนด้วยวิ ีการ ้นหา า อบที่เห าะ จากการ ช้อัลกอริ ึ ้นหาและการเรียนร้

วิ ีการ านว เ ื่อหา าหรือ า อบที่เห าะ า หลักการ ัดเลือกแบบ รร ชา ิจากการจาลองแนว ิด

วิวั นาการของ ิ่ง ีชีวิ  AI จึง า าร ประ วลผลเ ื่อแก้ปัญหาข้อ ลที่ ับ ้อนด้วยข้อจากัด ห้ออก าเปน

ผลลั ์ที่เห าะ กับรปแบบการลงทุน นับ นุนการ ัด ิน จของผ้บริหาร ินทรั ย์ นการวางแผนการลงทุน

ห้เกิดประ ยชน์ ด้ งที่ ุด ดังนัน การวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลจากแบบจาลองของ AI ที่ ี วา แ นยา

ีประ ยชน์ อการ ัด ิน จ ัดเลือกหลักทรั ย์เ ื่อ ร้าง อร์ การลงทุนที่ รง า เปาห าย ด้อยาง ี

ประ ิท ิ า ากกวาการบริหารจัดการ อร์ ลิ อด้วยวิ ีการประ วลผลข้อ ล นรปแบบอ่ืน 

ทังนี จากการศึกษาข้อ ลของ CFA Institute Research Foundation บวา การศึกษาและ

ั นาการนา AI เข้า าประยุก ์ ช้ นการบริหารจัดการ อร์ ลิ อ ีรปแบบการดาเนินงานที่ า าร เ ิ่

ประ ิท ิ า การวิเ ราะห์ข้อ ลและ าดการ ์เ ื่อวางแผน ห้การบริหารจัดการ อร์ ลงทุน ีประ ิท ิผล 

ที่ ุ้ า อยาง รกดี การศึกษา ัวอยางข้อ ลการนา AI เข้า าชวยบริหารจัดการ อร์ การลงทุน ึ่งจาแนก า

แบบจาลองของ AI ( ารางที่ 24) อาทิ แบบจาลอง รงขายประ าทเทีย  (Artificial Neural Networks: ANNs) 

ที่ า าร ช้กาหนดรา าและการปองกัน วา เ ี่ยง ดย ช้กรอบการกาหนดรา า ัวเลือกแบบ อิง

ารา ิเ อร์ที่ดาเนินการ ด้ดีกวาแบบจาลองแบล ชล  (Black-Scholes Model) นด้านการปองกัน วา เ ี่ยง

เดล ้า (Delta Hedging) ร้าง วา ั่น จวา ล าของ อร์ทการลงทุนหรือ ัวเลือกจะ เปลี่ยนแปลง 

เ ื่อรา าของ รา ารที่อ้างอิง ีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก Black-Scholes Model นิย แทน า วา ผันผวน 

(Volatility) ด้วย า วา ผันผวน นอดี  (Historical Volatility) ึ่ง ช วา ผันผวนที่จะเกิดขึนจริงจึง

อาจจะ วา ลาดเ ลื่อนจากการ านว  และแบบจาลองการประ วลผล าษา รร ชา ิ (Natural 
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Language Processing: NLP) า าร ดึงข้อ ลทางเศรษฐกิจที่ ี วา เก่ียวข้องกับการลงทุนจากแหลงข้อ ล

ที่หลากหลาย วาจะเปนบท วา  ขาว รายงานประจาปของบริษัท ึ่งวิ ีการดึงข้อ ลของ AI า าร ี วา

บริบทและ รง ร้างประ ย างจากเท นิ การวิเ ราะห์ข้อ วา แบบเดิ  ที่จะดึงข้อ ลด้วยวิ ีการจับ า

า จนานุกร  (Dictionary – Based) แ ละ า นข้อ วา ท่ี รงกันเทานัน เปน ้น ดย ี ัวอยาง

แบบจาลอง AI าหรับการวิเ ราะห์ขัน ืนฐาน น Portfolio Management ปราก า ารางที่ 6 

ตารางที่ 6: ตัวอ างแบบจําลอง AI สําหรับการวิเคราะหขั้นพื้น านใน Portfolio Management 

แบบจําลอง ผู้ศึกษา ข้อมูลตัวอ าง 

โครงขา ประสาทเที ม 

(Artificial Neural 

Networks: ANNs) 

Lam (2547) 
ข้อ ลทางการเงินของบริษัท น S&P 500 

จานวน 364 บริษัท ป 2528 – 2538  

Ballings, Van den Poel, 

Hespeels, and Gryp (2558) 

ข้อ ลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน น

ยุ รป จานวน 5,767 บรษิัท ป 2552 – 2553 

การวิเคราะหจัดกลุม 

(Cluster Analysis) 
Ballings et al. (2558) 

ข้อ ลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน น

ยุ รป จานวน 5,767 บรษิัท ป 2552 – 2553 

การเรี นรู้ต้น ม้ตัดสินใจ 

(Decision Trees) 

Ballings et al. (2558) 
ข้อ ลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน น

ยุ รป จานวน 5,767 บรษิัท ป 2552 – 2554 

Bryzgalova, Pelger, 

and Zhu (2562) 

ข้อ ลทางการเงินของบริษัท น หรัฐอเ ริกา

ที่ ี นฐานข้อ ล CRSP* ป 2507 – 2559 

Hybrid หรือ Ensemble 

Li, Huang, Deng,  

and Zhu (2557) 

ข้อ ลหุ้นทุก วัที่จดทะเบียน น HKEX ป 

2544 

Huang (2555) 

ข้อ ลทางการเงินของหุ้นทีจ่ดทะเบียน น

ลาดหลักทรั ย์ ้หวัน จานวน 200 ัว  

ป 2539 – 2553 

Least Absolute Shrinkage 

and Selection Operator 

Regression (LASSO) 

Feng et al. (2560) 
ข้อ ลหุ้น น NYSE  AMEX และ NASDAQ 

ป 2519 – 2560 

การประมวลผล

าษาธรรมชาติ 

(Natural language 

processing: NLP) 

Schumaker and Chen 

(2549) 

ขาวทางการเงิน จานวน 9,211 บท วา  

และรา าเ นอ ือเ นอขายหุ้น 5 ัปดาห์ 

จานวน 10,259,042 รายการ นป 2548 

Sprenger et al. (2557) 

ข้อ วา ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นจานวน 400,000 

ข้อ วา น Twitter และรา าหุ้นที่อย น 

S&P 500 นป 2553 

Leung and Ton (2558) 
ข้อ ลหุ้นที่จดทะเบียน น ASX จานวน 

2,000 บริษัท นป 2544 
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ตารางที ่6: ตัวอ างแบบจําลอง AI สําหรบัการวิเคราะหขั้นพื้น านใน Portfolio Management (ตอ) 

แบบจําลอง ผู้ศึกษา ข้อมูลตัวอ าง 

Support Vector Machine 

(SVMs) 

Fan and Palaniswami 

(2544) 

ข้อ ลทางการเงินของหุ้นที่จดทะเบียน 

น ASX ป 2535 – 2543 

Han and Chen (2550) 

ข้อ ลทางการเงินของหุ้นที่จดทะเบียน น  

Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen 

Stock Exchange จานวน 251 หุ้น 

Ballings et al. (2558) 
ข้อ ลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน น

ยุ รป จานวน 5,767 บรษิัท ป 2552 – 2553 

* Center for Research in Security Prices (CRSP) 

ที่ า: CFA Institute Research Foundation, 2020 

4.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ งของพอรตลงทุน (Portfolio Risk Management) 

 วา เ ี่ยงของการบริหารจัดการการลงทุน ีหลายประเ ท วาจะเปน วา เ ี่ยงด้าน ลาด 

(Market Risk) วา เ ี่ยงด้านเ รดิ  (Credit Risk) Regulatory and Compliance Risk วา เ ี่ยงด้านกลยุท ์ 

(Strategic Risk) วา เ ี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) วา เ ี่ยงด้านป ิบั ิการ (Operational risk) 

วา เ ี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) วา เ ี่ยงด้าน า ลอง (Liquidity risk) และ วา เ ี่ยง

ด้านเท น ลยี (Technology Risk) เปน ้น ( า ที่ 24) อยาง รก า  Market Risk และ Credit Risk ือ

ปัจจัยด้านการบริหาร วา เ ี่ยงที่ า ัญที่ ุด นการบริหารจัดการ ินทรั ย์ AI จึงเข้า า ีบทบาทจาก

วา า าร นการประ วลผลข้อ ลที่หลากหลายและ รอบ ลุ  

าพท่ี 24: ตัวอ างปจจั ความเสี่ งในแตละด้าน 

 
ที่ า: Protiviti 
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 การวิเ ราะห์ Market Risk เก่ียวข้องกับการ ร้างแบบจาลอง การประเ ิน และการ าดการ ์ 

ึ่งปัจจัยที่เปน ัวแปรของ Market Risk ด้แก าวะเศรษฐกิจ ด อย การเปลี่ยนแปลงของอั ราดอกเบีย 

วา ั่น งทางการเ ือง การ จ ีของผ้กอการร้าย และ ัย รร ชา ิ ึ่ง AI า าร บริหารจัดการปัจจัย

เ ี่ยงที่ งผลกระทบ อ อร์ การลงทุนด้วยวิ ีการ ช้ข้อ ลเชิง ุ า ที่เปนข้อ วา หรือรป า  อาทิ ขาว 

บท วา  รายงานประจาป อั ราดอกเบีย อั ราแลกเปลี่ยน และ Social media เปน ้น า ช้ประกอบ 

การ รวจ อบ วา ก ้องของแบบจาลอง วา เ ี่ยงและการทา Backtesting ห้ า าร าดการ ์ 

ด้แ นยาย่ิงขึน รว ึงการจัดทาแบบจาลอง าวะล้ ละลาย (Bankruptcy Model) เ ื่อวิเ ราะห์ วา นาจะ

เปน นการล้ ละลายของบริษัท าง   

 Credit Risk ือ วา เ ี่ยงที่ ัญญา า าร ป ิบั ิ า าระผก ันและ งผลกระทบ นทางลบ

อ อร์ การลงทุน ผ้บริหาร ินทรั ย์จึง ้องกากับและ ิด า วา เ ี่ยงด้าน Credit Risk ด้วยการ ร้าง  

Risk Models เ ื่อวิเ ราะห์แนวทางการการ ร้างแบบจาลองเ ื ่อวิเ ราะห์และแก้ปัญหา Credit risk  

ดย ิจาร าศักย า ของผ้ออกหลักทรั ย ์จากปัจจัยด้าน าวะหนี ินล้น ้น ัว (Insolvency) หรือ

ล้ ละลาย (Bankruptcy) ึ่งแบบจาลอง AI ที่ ด้รับ วา น จ ห้ชวยเ ริ ร้างศักย า นการวิเ ราะห์

วา เ ี่ยงด้านเ รดิ ือ ANNs และ SVMs ดยแบบจาลอง ANNs นรปแบบการประ วลผลข้อ ลผาน

ระบบ Machine Learning ด้รับการยอ รับ ห้เปนแบบจาลองหลัก นการทด อบ วา นาจะเปนของ 

Bankruptcy เน่ืองจาก วา า าร นวิเ ราะห์และ าดการ ์ Bankruptcy ที่แ นยา งผล ห้การกาหนด

อันดับ วา นาเช่ือ ือ ีประ ิท ิ า ากขึนเ ื่อเทียบกับการวิเ ราะห์ นรปแบบเดิ  อยาง รกดี การประ วลผล

ของ AI ผานการวิเ ราะห์ข้อ ลด้วยแบบจาลอง ANNs และ SVMs า าร เ ิ่ ประ ิท ิ า นการดาเนินงาน

เ ื่อบริหาร วา เ ี่ยงด้าน Credit Risk เท น ลยี AI ยัง ีแบบจาลองการเรียนร้เชิง ัน ุกรร  (Genetic 

Algorithms) ที่ ช้หลักการของขัน อนวิ ีเชิง ัน ุกรร เ ื่อหาผลลั ์ ดยการประ า า วา นาจะเปนของ

ัวแปรที่จะทา ห้เกิดปัญหาและอาศัยหลักการจากท ษ ีวิวั นาการชีววิทยาและการ ัดเลือก า รร ชา ิ

ห้ ด้ผลลั ์ที่เห าะ   

4.2.3 การ ื้อขา หลักทรัพ  (Trading) 

การนา AI าประยุก ์ ช้เ ื่อชวย ั นาการทา ุรกรร ือขายหลักทรั ย์ า าร จาแนกออกเปน 

3 ขัน อน 

1) การวิเ ราะห์กอนการ ือขาย  (Pre – Trade Analysis) เปนการวิเ ราะห์เ ื่อ ิจาร า

ุ บั ิของ ินทรั ย์ทางการเงินจากการ าดการ ์ วา เ ี่ยงและ ้นทุนที่เก่ียวข้องกับการ ือขายด้วย

วา า าร นการเข้า ึงข้อ ลเชิงลึก ด้อยาง รอบ ลุ เ ื่อนา ปวิเ ราะห์ ห้ ด้ผลลั ์ประกอบ 

การ ิจาร าการดาเนินการ ือขาย เน่ืองจากผ้บริหาร ินทรั ย์อาจ ้องการ ิจาร าผลลั ์จากการวิเ ราะห์

กอนการ ือขาย ร้อ กับการประเ ิน วา เ ี่ยงและ วา ึ่ง อ จของลก ้า ดยขัน อนการวิเ ราะห์ผาน

แบบทด อบและการประ วลผลของ AI กอนการ ือขายจะ ด้รับการแทรกแ งจาก นุษย์ ึ่งจะทา ห้ 

การ าดการ ์ ด้ผลลั ์ที่ ี วา เปนกลาง   
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2) การดาเนินการ ือขาย (Trade Execution) เปนขัน อน นการทา ุรกรร ือขายหลักทรั ย์

เ ื่อผานการ ิจาร า วา ุ้ า นการลงทุนจากการวิเ ราะห์ วา เ ี่ยงและ ้นทุนกอนการ ือขาย ึ่ง Trade 

Execution ที่ ี ล าการลงทุน งหรือ ีปริ า การทา ุรกรร ที่ อนข้าง ากจะ งผลกระทบ อ ้นทุนอยาง 

ีนัย า ัญ ดังนัน การทา ุรกรร การ ือขายจึงนิย แบง รุกรร ออกเปนรายการยอยเ ื่อ ห้ า าร ลด ้นทุน

นการทา ุรกรร าย ้เง่ือน ขด้านเวลาที่กาหนด ึ่ง AI า าร อานวย วา ะดวก นการทา ุรกรร ดย

การ ร้างแบบจาลองการ ือขาย (Trade Execution Model) จากการเรียนร้ข้อ ลเชิง รง ร้างของ ลาด

และ ิจาร า ึง วา เห าะ ของกลยุท ์การ ือขายด้วยอัลกอริ ึ ที่ ด้รับข้อ ลอง ์ประกอบยอย น ลาด 

(Market Microstructure) อาทิ ข้อ ล วน างของหลักทรั ย์ระหวางรา าเ นอ ือกับรา าเ นอขาย  

(Bid Ask Spread) วา ดุลระหวางปริ า การเ นอ ือและปริ า การเ นอขาย (Order Imbalance 

of Executed Volume) และปริ า ุรกรร ที่เกิดขึน นระบบ เปน ้น และ า ิจาร า วา ั ัน ์ของข้อ ล

เ ื่อประเ ินผลกระทบ อ ้นทุน การเ ลื่อน หวของรา าและ า ลอง 

3) การวิเ ราะห์หลังการ ือขาย (Post – Trade Analysis) เปนรปแบบการวิเ ราะห์ที่เก่ียวข้อง

กับการกากับดแลของ นุษย์ด้วยการนาผลของการ ือขายจริง าประเ ินระหวาง Pre – Trade Analysis กับ 

Post – Trade Analysis เ ื่อ ิด า ประ ิท ิ า และปรับปรุงระบบการ ือขาย ึ่ง AI ยัง ด้เข้า า ี

บทบาท นด้านนีเทาที่ วร  

อยาง รกดี จากการศึกษาของ CFA Institute Research Foundation นป 2563 บวา AI 

ด้รับ วา น จ นการ ั นาเ ื่อประยุก ์ ช้ นการ ือขายหลักทรั ย์และ ีการดึงข้อ ลเ ื่อนา าวิเ ราะห์

กลที่ ุด ังแ ป 2471 เ ื่อ ช้เปน ัวแปร นการกาหนด ห้อัลกอริ ึ หรือแบบจาลองเ ื่อประ วลผลขัน อน

การ ือขาย ห้ า าร เกิดขึน ด้ ดยอั น ั ิ ดยอัลกอริ ึ จะ ีประ บการ ์ นการทางานเ ิ่ ขึนด้วยการ

เรียนร้ข้อ ลที่หลากหลายและจดจาการวิเ ราะห์ข้อ ล นรปแบบเดิ และนา า ั นาศักย า นการวิเ ราะห์

ข้อ ลที่ ี วา ั ัน ์เชิง ้อนหรือ กล้เ ียงกัน ลอดจนลดระยะเวลา นการวิเ ราะห์ข้อ ลที่ ี วา ับ ้อนลง 

ดย ี ัวอยางแบบจาลอง AI ที่ ด้รับการศึกษาเ ื่อนา า ั นาการทา ุรกรร ือขายหลักทรั ย์ปราก า

ารางที่ 7 

ตารางที่ 7: ตัวอ างแบบจําลอง AI ที่มีการศึกษาเพื่อนํามาประ ุกตใช้ในการ Trading 

แบบจําลอง ผู้ศึกษา ข้อมูลตัวอ าง 

โครงขา ประสาทเที ม 

(Artificial Neural 

Networks: ANNs) 

Dixon, Klabjan,  

and Bang (2560) 

Five-minute mid-prices าหรับ รา ารอนุ ัน ุ์

ของ ิน ้า ั ์ที่จดทะเบียน น CME 43 ัว และ 

foreign exchange futures ป 2534 – 2557 

Choudhry, 

McGroarty, Peng, 

and Wang (2555) 

อั ราแลกเปลีย่น JPY/USD  DM/USD และ 

USD/EUR ป 2541 – 2542 

Gradojevic and 

Yang (2549) 
อั ราแลกเปลีย่น CAD/USD ป 2533 – 2543 
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ตารางที่ 7: ตัวอ างแบบจําลอง AI ที่มีการศึกษาเพื่อนํามาประ ุกตใช้ในการ Trading (ต่อ) 

แบบจําลอง ผู้ศึกษา ข้อมูลตัวอ าง 

โครงขา ประสาทเที ม 

(Artificial Neural 

Networks: ANNs) 

Dunis, Laws, and 

Sermpinis (2553) 
อั ราแลกเปลีย่น EUR/USD รายวัน ป 2542 – 2550 

Fischer and Krauss 

(2561) 
ข้อ ลหุ้น น S&P 500 รายวัน ป 2535 – 2558 

การวิเคราะหจัดกลุม 

(Cluster Analysis) 

Liao and Chou 

(2556) 

ดัชนีอุ าหกรร  30 ัว จาก TAIEX  Shanghai 

Stock Exchange/Shenzhen Stock Exchange 

และ Hang Seng Index ป 2551 – 2554 

การเรี นรู้ต้น ม้

ตัดสินใจ 

(Decision Trees) 

Booth, Gerding, and 

McGroarty (2557) 

ข้อ ลหุ้น 30 บริษัท น DAX stock index  

ป 2543 – 2556  

Coqueret and 

Guida (2561) 

ข้อ ลทางการเงินของบริษัท หญ น หรัฐอเ ริกา 

จานวน 305 และ 599 บริษทั ป 2545 – 2559 

การเรี นรูเ้ชิง

พันธุกรรม 

Genetic Algorithms 

Allen and 

Karjalainen (2542) 
ดัชนี S&P 500 รายวัน ป 2471 - 2538 

Manahov, Hudson, 

and Gebka (2557) 

ข้อ ล One-minute quote าหรับอั ราแลกเปลี่ยน 

6 กุลเงินหลัก ป 2555 – 2556 

Berutich, López, 

Luna, and Quintana 

(2559) 

ข้อ ลหุ้นที่จดทะเบียน น เปน จานวน 21 บริษัท 

ป 2543 – 2556 

Hybrid/ Ensemble 

Cheng, Chen,  

and Wei (2553) 
ดัชนี TAIEX ป 2543 – 2548 

Tan, Quek,  

and Cheng (2554) 

ข้อ ลหุ้น น หรัฐอเ ริกากวา 20 บริษัท  

ป 2537 – 2549  

Tsai, Lin, Yen,  

and Chen (2554) 
ข้อ ลหุ้น น TAIEX ป 2545 – 2549 

Nuij, Milea, 

Hogenboom, 

Frasincar, and 

Kaymak (2557) 

ข้อ ลหุ้น น FTSE จานวน 350 ัว เดือน กรา  - 

เ ษายน 2550 

Geva and Zahavi 

(2557) 
ข้อ ลหุ้น น S&P จานวน 72 บริษัท ป 2549 – 2550 
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ตารางที่ 7: ตัวอ างแบบจําลอง AI ที่มีการศึกษาเพื่อนํามาประ ุกตใช้ในการ Trading (ต่อ) 

แบบจําลอง ผู้ศึกษา ข้อมูลตัวอ าง 

Least Absolute 

Shrinkage and 

Selection Operator 

Regression (LASSO) 

Chinco, Clark-

Joseph, and Ye 

(2562) 

One-minute returns ของหุ้น น NYSE 

 ป 2548 – 2555 

การประมวลผล

าษาธรรมชาติ 

(Natural language 

processing: NLP) 

Renault (2560) ข้อ วา เก่ียวกับหุ้น น StockTwits ป 2555 – 2559 

Hagenau, 

Liebmann, and 

Neumann (2556) 

ข้อ ลหุ้นของบริษัทเยอร นีและอังก ษ  

ป 2540 – 2554 

ที่ า: CFA Institute Research Foundation, 2020 

 4.2.4 ตัวอ างการนํา AI มาใช้ในการบริหารจัดการการลงทุนในตราสารหนี้ 

จากการศึกษาข้อ ลของ CFA Institute บวา ปัจจุบันผ้บริหาร ินทรั ย์ วน หญนา AI เข้า า

ชวยเ ิ่ ประ ิท ิ า นการบริหารจัดการการลงทุน น ินทรั ย์ประเ ท รา ารทุน เน่ืองจาก ลาด รา ารทุน

ี วา ผันผวนที่ อนข้าง งจึง ้องอาศัย วา แ นยา นการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลจานวน ากและ

หลากหลาย ลอดจนการวิเ ราะห์ด้าน วา เ ี่ยงและ าดการ ์ อกา ทางการลงทุนจากระบบ AI  

เ ื่อประกอบการ ิจาร าของผ้บริหาร ินทรั ย์ อยาง รกดี บริษัท China Life Asset Management 

Company Limited (CLAMC) ผ้บริหาร ินทรั ย์ราย หญของประเทศจีน ด้นา AI าชวยบริหารจัดการ 

การลงทุน น ินทรั ย์ประเ ท รา ารหนี เน่ืองจากประเทศจีน ีการกาหนดน ยบายการป ิรป นการเปด

กว้าง ห้นักลงทุนจาก างประเทศเข้า ป ีบทบาท น ลาด รา ารหนีจีนเ ิ่ ขึน จึงเปน อกา ที่ CLAMC  

จะ ั นาระบบ AI เ ื่อ อบ นอง วา ้องการของนักลงทุนจาก างประเทศ ึ่งข้อ ลจากการวิเ ราะห์

ข้อ ลของ The International Monetary Fund ดย Bloomberg ระบุวา อุ าหกรร ที่เก่ียวข้องกับ

นวั กรร และเท น ลยี นประเทศจีน ีแนว น้ ที่จะเ ิบ อยางรวดเรวจาก วา า าร นการขยาย ัว

ทางเศรษฐกิจและการดาเนินน ยบายของรัฐบาลจีน ึ่ง าดการ ์วาเศรษฐกิจจีน นป 2568 จะ ี ัด วนเ ิ่

งขึน นระดับร้อยละ 27 ของ GDP ลก ประกอบกับ Macrobond และ Goldman Sachs Asset Management 

ศึกษาข้อ ลของ ัน บั รรัฐบาลประเทศจีน รุนอายุ 10 ป บวา อั ราผล อบแทนของ ัน บั รรัฐบาลจีน 

ี วา นา น จเ ื่อเปรียบเทียบกับอั ราผล อบแทน ัน บั รรัฐบาลของกลุ ประเทศ ั นาแล้ว 

(Developed Market) อาทิ หรัฐอเ ริกา  หราชอา าจักร ญี่ปุน และเยอร นี เปน ้น ( า ที่ 25) 
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าพท่ี 25: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรจีนเม่ือเที บกับตัวอ างอัตราผลตอบแทนของตลาดพัฒนาแล้ว 

 
ที่ า: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management, 2020 

CLAMC ด้นา AI เข้า าชวย ั นาการลงทุน น ลาด รา ารหนีด้วย วา รว ือของ China 

Securities Credit Investment Co., Ltd. (CSCI) ึ่งเปนผ้ ห้บริการเท น ลยีด้านเ รดิ ชันนาของประเทศจีน 

ดย CLAMC ห้ CSCI ั นาระบบ Credit Master ึ่งเปนนวั กรร การจัดการ วา เ ี่ยงด้านเ รดิ  

(Credit Risk) แบบบร าการ ดย CLAMC เริ่ ด้นานวั กรร  Credit Master า ช้เ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า  

นการดาเนินงานเ ื่อเดือนกรก า  2561 ดย Credit Master ชวยประหยัดเวลา นการวิเ ราะห์ข้อ ล 

Credit Risk จาก วา า าร นการวิเ ราะห์ข้อ ลผานระบบประ วลผล Machine Learning ด้วยหลาย

แบบจาลองอาทิ แบบจาลอง Natural Language Processing (NLP) และแบบจาลอง Bidirectional Long 

Short-Term Memory (BiLSTM) เปน ้น และการเข้า ึงข้อ ลที่หลากหลาย ด้อยางอั น ั ิ ระบบ า าร

ดึงข้อ ลที่เก่ียวข้องเ ื่อวิเ ราะห์ Credit Risk อาทิ ข้อ ลรายงานประจาปและงบการเงินของผ้ออก รา าร

หรือ าบันการเงิน ดยรวบรว ข้อ ลจากผ้ออก รา ารหนีและ รา ารทุน ากกวา 20,000 ราย ลอดจน

ข้อ ลทางการเงินและการดาเนินงานของผ้ออก รา ารหนีจากเทศบาลกวา 1,700 แหง เปน ้น ดยร้อยละ 80 

ของการประ วลผล ดย AI า าร ลด วา เอนเอียง นการ ัด ิน จจาก นุษย์ าหรับการวิเ ราะห์ผลลั ์  

4.2.5 การบริหารจัดการการลงทุนด้ว  AI ในตางประเทศและประเทศ ท  

ด้วย วา า าร ท่ีหลากหลายของ AI งผล ห้ ุรกิจการบริหาร ินทรั ย์ ห้ วา น จ 

กับการนา AI เข้า าชวย ั นาศักย า อง ์กรและเ ิ่ ประ ิท ิ า นการบริหารจัดการการลงทุน ึ่ง น

ปัจจุบัน ีผ้บริหาร ินทรั ย์ที่นา AI า ั นา เชน J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan)  

ที่ทาการศึกษาและ ั นาเท น ลยี นการนา AI เข้า าชวยวิเ ราะห์ข้อ ลจากหลายแหลงที่ า อาทิ ข้อ ล

บนระบบออน ลน์ที่ ีการเปล่ียนแปลง า านการ ์ นข ะนัน ด้อยางทันทวงทีหรือข้อ ลย้อนหลัง 

นชวงเวลาที่ ากกวา 20 ป เปน ้น เ ื่อนา าวิเ ราะห์ข้อ ลเชิงปริ า  านว ล ายุ ิ รร  และ รวจจับ

วา ผิดปก ิของรปแบบการลงทุน ด้อยาง ีประ ิท ิ า  ดย J.P. Morgan ด้นา AI าประยุก ์ ช้ 

เ ื่อบริหารจัดการการลงทุนเ รปแบบ นชวงปลายป 2560 หลังจาก ด้ ีการศึกษาเก่ียวกับ Machine Learning 
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ที่เปรียบเห ือน องของ AI นป 2543 และปัจจุบันที วิจัยด้านนียัง งการศึกษาและ ั นาอยาง อเน่ือง 

และ บริษัทหลักทรั ย์ Man AHL ห้ วา น จกับการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการนาระบบประ วลผล 

Machine Learning าประยุก ์ ช้ ดยเร่ิ ทาการศึกษา นป 2552 แ า าร นาระบบ AI าประยุก ์ ช้

กับการบริหารจัดการการลงทุน ด้จริง นป 2555 Man AHL จึง ด้ศึกษาและ ั นาแบบจาลอง Machine 

Learning ที่แ ก างจากเดิ  ดย วา รว ือระหวางที งานวิจัยของ Man AHL กับ หาวิทยาลัย Oxford 

ประเทศอังก ษ ทาการวิเ ราะห์ข้อ ลเชิงปริ า ดยผานกระบวนการของ Machine Learning และทด อบ

แบบจาลอง Paper Trade ด้วยเงินทุนของ Man AHL ห้เกิดการ ือขายเ ือนจริง ึ่งเปนการ ั นาระบบ 

AI ห้เห าะ กับรปแบบ นการลงทุนของ Man AHL และ นป 2557 Machine Learning กกาหนดเปน

กลยุท ์ นการบริหารการ อร์ ลงทุนของ Man AHL อยาง รกดี ปัจจุบัน ีผ้บริหาร ินทรั ย์ที่นา AI า

ประยุก ์ ช้ นการดาเนินงานเ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า นการลงทุนหลายราย ัวอยางปราก า ารางที่ 8 

ตารางที่ 8: ตัวอ างผู้บริหารสินทรัพ ในตางประเทศที่นํา AI เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการการลงทุน 

ผู้บริหารสินทรัพ  สํานักงานใหญ 
ประเ ท

สินทรัพ  

รูปแบบการ

ประมวลผล 
การนํามาประ ุกต 

J.P. Morgan 

Asset 

Management 

 New York, 

USA 
Equity Machine Learning 

Thematic Funds  

(กองทุนท่ีลงทุนเ าะเจาะจง

นห วดอุ าหกรร ) 

Nomura Asset 

Management 
Tokyo, Japan Equity Machine Learning กองทุน รา ารทุน 

BlackRock 

Investment 

Management 

 New York, 

USA 
Equity Machine Learning 

ดาเนินการผานการวิจัย

การลงทุน 

MAN AHL London, UK 
Hedge 

Funds 
Machine Learning 

ปรับปรุงกลยุท ์การ ือ

ขาย 

Goldman Sachs 
 New York, 

USA 
Equity Machine Learning 

การวิจัยเ ื่อวิเ ราะห์

ข้อ ลทางเลือก น ังขาย 

Schroders London, UK Equity Machine Learning 
ร้างที วิทยาการข้อ ล

เ ื่อการ ัด ิน จ 

China Life 

Asset 

Management 

Company 

Limited 

Shenzhen, 

China 
Bond Machine Learning 

นับ นุนการบริหาร

จัดการ อร์ หนี 
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ตารางที่ 8: ตัวอ างผู้บริหารสินทรัพ ในตางประเทศที่นํา AI เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการการลงทุน (ตอ) 

ผู้บริหารสินทรัพ  สํานักงานใหญ 
ประเ ท

สินทรัพ  

รูปแบบการ

ประมวลผล 
การนํามาประ ุกต 

Ping An Group 
Shenzhen, 

China 
Bond 

Machine Learning 

and NLP 

กระบวนการย่ืนและเ ล

ประกัน และการประเ ิน

วา เ ี่ยงอง ์กร 

New York Life 

Investments 

New Jersey, 

USA 

Asset 

Allocation 
Machine Learning 

ร้าง ัญญา าง  

าหรับ Quant Models 

State Street 

Corporation 

 

Massachusetts, 

US 

Asset 

Allocation 
Deep Learning 

ปรับแ งการ าดการ ์

ปริ า การ ือขายหุ้น 

ที่ า : CFA Institute, 2019 and J.P. Morgan Asset Management, Nomura Asset Management, BlackRock 

Investment Management, MAN AHL, 2020  

ประเทศ ทย ด้ ี วนรว นการขับเ ลื่อน Digital Financial Services นด้านการบริหาร

ินทรั ย์ด้วยการ ั นาระบบ AI ห้ า าร บริหารจัดการการลงทุน ดยอาศัยเ ียงหลักการ ิจาร า ้นแบบ

จาก นุษย์ ึ่งเปนนวั กรร ทางด้านการบริหารจัดการการลงทุนที่ า ัญ นประเทศ ทย ดยบริษัทหลักทรั ย์

จัดการกองทุน ทย า ิชย์ จากัด (SCBAM) ั นาระบบ AI ขึนเ ื่อ ห้ ีบทบาท นการบริหารการลงทุน 

ดย ี นุษย์เปนเ ียงผ้ปอนแนว ิดเบือง ้น และเ ื่อเดือน ันวา  2560 ด้จัด ังกองทุนที่บริหารด้วย AI  

ขึน ดยเ าะ ือกองทุน SCBMLT ึ่งเน้นการลงทุน น รา ารทุน ดย รงหรือลงทุน น รา ารทุนผานกองทุน 

ETF (Exchange Traded Fund: ETF) ปัจจุบัน SCBAM ด้เริ่ ศึกษาและ ั นารปแบบการลงทุนด้วย AI 

น รา ารหนีและ ินทรั ย์อื่น  เ ื ่อเ ิ่ ทางเลือก นการลงทุนหลักทรั ย์ด้วย AI ห้ ี วา หลากหลาย

ย่ิงขึน นอนา  าหรับบริษัทหลักทรั ย์จัดการกองทุนกรุง ทย จากัด ( หาชน) (KTAM) เปนอีกหน่ึงผ้บริหาร

ินทรั ย์ที่นา AI เข้า าชวย นการวิเ ราะห์ข้อ ล รา ารทุน าย ้ วา ผันผวนของ ลาดหลักทรั ย์  

ดย นป 2561 KTAM ด้นา AI าเปนผ้ชวยวิเ ราะห์ประกอบการบริหาร นกองทุน KT-Brain ึ่งเปนกอง รา

ารทุนที่ ี วา เ ี่ยง อนข้าง ง KTAM นาเอา AI า ช้ นการจับ า วา ผันผวนและวิเ ราะห์ข้อ ล 

เชิงลึกด้วย Genetic Algorithm เน่ืองจาก ีรปแบบที่เห าะกับการ ิจาร า ุ า ของหลักทรั ย์ทางการเงิน

ที่ ีหลากหลายและ ้นหารปแบบการลงทุนที่ดี ผนวกกับการวิเ ราะห์ปัจจัย ืนฐานและ ร้างรปแบบการลงทุน

ดยการจัดอง ์ประกอบการลงทุน ห้เห าะ กับเปาห ายและเง่ือน ขของการดาเนินงาน นอกจากนี ยัง ี

ผ้บริหาร ินทรั ย์รายอ่ืน นประเทศ ทยที่ ด้นา AI เข้า าประยุก ์ ช้ ึ่งอาจจะอย นรปแบบของการวิเ ราะห์

ข้อ ล Macro Leading Indicator  Asset Allocation และ Environment Scale เ ื่อประกอบการ ัด ิน จ

ของผ้จัดการกองทุน นการเลือกลงทุน น รา ารที่ ี วา เห าะ นข ะนัน หรือเปนระบบประ วลผล 

ที่วิเ ราะห์และแนะนาทางเลือกการลงทุน นรปแบบของ Robo Advisor ึ่ง ี ัวอยางผ้บริหาร ินทรั ย์ 

ที่เปดเผยข้อ ลการนา AI าประยุก ์ ช้เ ื่อ ั นาการบริหารจัดการการลงทุนปราก ดัง ารางที่ 9 
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ตารางที่ 9: ตัวอ างผู้บริหารสินทรัพ ในประเทศ ท ที่นํา AI เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการการลงทุน 

ผู้บริหารสินทรัพ  
ประเ ท

สินทรัพ  

รูปแบบการ

ประมวลผล 
การนํามาประ ุกต 

บริษัทหลักทรพั จัดการ

กองทุน ท พาณิช  จํากัด 
Equity Machine Learning 

บริหารจัดการกองทุนแทนผจ้ัดการ

กองทุนและวิเ ราะห์ข้อ ล

ประกอบการ ัดเลือกหลักทรั ย์  

กองทุน SCBMLT 

บริษัทหลักทรพั จัดการ

กองทุนกรุง ท  จํากัด 

(มหาชน) 

Equity Machine Learning 

วิเ ราะห์ข้อ ลประกอบการ

ัดเลือกหลักทรั ย์ 

กองทุน KT-BRAIN  

บริษัทหลักทรพั จัดการ

กองทุนกสิกร ท  จํากัด 

Asset 

Allocation 
AI 

วิเ ราะห์ข้อ ลประกอบการ

ัด ิน จของผจั้ดการกองทุน 

บริษัทหลักทรพั เคทีบี 

(ประเทศ ท ) จํากัด 

Equity 

และ Asset 

Allocation 

Machine Learning 

และ Deep Learning 

ระบบการ ือขายหุ้นอั น ั ิ 

ดยการ ช้ Robo Advisor นการ

วิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ล 

ที่ า: SCBAM, KTAM, KASSET and KTBST, 2020 

ด้วย วา า าร ของ AI นการประ วลผลและวิเ ราะห์ข้อ ล า แบบจาลองหรืออัลกอริทึ  

ที่ า าร ทางาน ด้ ดยปราศจากอ ิและอาร ์ ึ่งเปนปัจจัย า ัญที่ งผลกระทบ อการ ัด ิน จ 

ของผ้จัดการกองทุน ห้เอนเอียง ดย ัง จ และ วา เอนเอียง นการ ัด ิน จเปน ัวแปรที่ า ัญอยางย่ิง

าหรับการบริหารเงินกองทุน ดยผลศึกษาของ Harvard Business Review นป 2563 ที่ทาการทด อบ 

การประ วลผลของอัลกอริทึ เปรียบเทียบกับนักลงทุนอิ ระที่นิย ลงทุนกับ Startup (Angel Investors) 

จานวน 255 ราย บวา อัลกอริทึ า าร ร้างอั ราผล อบแทน Internal Rate of Return (IRR) เ ลี่ยที่

ร้อยละ 7.26 อป นข ะที่ Angel Investors า าร ทา IRR เ ลี่ย ด้เ ียงร้อยละ 2.56 อป ึ่งปัจจัย า ัญ

ที่ทา ห้ผล อบแทนของ Angel Investors ่ากวา AI ือ วา เอนเอียงที่เกิดขึน นกระบวนการ ัด ิน จ 



บทท่ี 5 

แนวทางการพัฒนาปญญาประดิษ สาํหรับ กปพ. 

เ ื่อ ิจาร าข้อ ลการศึกษา นบทท่ี 1 – 4 บวา ระบบการประ วลผล AI เปนเท น ลยี 

ที่นา น จ าหรับการนา าประยุก ์เ ื่อ ั นาการ ห้บริหารจัดการการลงทุนของ กป . ห้ ีประ ิท ิ า  

ที่ดีย่ิงขึน จาก วา า าร นการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลที่หลากหลาย ด้อยางรวดเรวและแ นยา 

ลอดจน า าร ร้าง รร ์นวั กรร ทางการเงิน เ ริ ร้าง ห้อุ าหกรร  Digital Financial Services 

เ ิบ ด้อยางย่ังยืน กป . จึง ด้ศึกษาแนวทางการ ั นา AI าหรับบริหารจัดการการลงทุนของ กป .  

ึ่ง บวา า าร ดาเนินการ ด้ 2 รปแบบหลัก ด้แก การ ั นา AI ขึนเอง าย นอง ์กร และการ ั นา AI 

ดยการจ้างที่ปรึกษา ึ่ง ีรายละเอียดขัน อนการดาเนินงานและการวิเ ราะห์ข้อดีข้อเ ียของแ ละรปแบบ ดังนี 

5.1  การพัฒนา AI า ในองคกร 

การ ั นา AI ดยการจัด ังที หรือหนวยงาน าย นอง ์กรขึน าเ ื่อศึกษาและ ั นาระบบ ห้ า าร

ประ วลผลข้อ ล ด้อยางเห าะ กับรปแบบการดาเนินงานขององ ์กรและเอือประ ยชน์ ง ุด อการบริหาร

จัดการการลงทุน ึ่ง ีขัน อนการดาเนินงาน ดังนี 

5.1.1 ศึกษาข้อ ลและทา วา เข้า จวิทยาการข้อ ล (Data Science) เ ื่อประกอบการ ิจาร า 

วา เห าะ นการนาเท น ลยี AI าประยุก ์ ช้ นอง ์กร ดย ีขัน อน ดังนี 

1)  ทา วา เข้า จลักษ ะการประกอบ ุรกิจขององ ์กรเ ื่อกาหนดวั ุประ ง ์ของการนา AI 

เข้า า ช้เ ื่อเ ิ่ ประ ิท ิ า การดาเนินงานอยาง รงจุด  

2)  เกบรวบรว ข้อ ลที่จาเปน  

3)  จัดระเบียบรปแบบข้อ ล ห้อย นรปแบบเดียวกัน และ รวจ อบวาข้อ ล ี วา ก ้อง

รบ ้วน 

4)  จัดทา ิฐานเบือง ้นเ ื่อวิเ ราะห์แนวทางการนา AI า ช้ นอง ์กร ห้ า าร บรรลุ า

วั ุประ ง ์ที่กาหนด ด้ 

5)  กาหนด ุ ลักษ ะที่ า ัญของแบบจาลองและ ร้างฐานข้อ ล 

6)  ร้าง า แบบจาลอง Machine Learning และประเ ินผล า แบบจาลองเบือง ้น 

7)  นาเ นอผลการประเ ินและข้อเ นอแนะ อผ้ที่เก่ียวข้อง 

5.1.2 วิเ ราะห์ Business Process และกาหนดเปาห ายที่ ้องการนา AI ปประยุก ์ ช้ ลอดจน

าดการ ปั์ญหาที่ ี อกา เกิดขึน 

5.1.3 ประเ ิน วา ร้อ ขององ ์กรด้านบุ ลากรและข้อ ล ดยปัจจัย า ัญ นการ ั นาระบบ AI 

ือ นักวิทยาศา ร์ข้อ ล (Data Scientist) ที่ ีทักษะเ าะและศักย า นการทางานด้านการ ั นาระบบ

ข้อ ล วาจะเปนการ ช้ ปรแกร  วา เข้า จเรื่อง Machine Learning ข้อ ล ิ ิและ ิ ศา ร์ เปน ้น 

( า ที่ 26)  
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าพท่ี 26: ทักษะสําคัญในการดําเนินงานด้าน Data Science 

 
ที่ า: PTTDigital 

5.1.4 วิเ ราะห์รปแบบของข้อ ลและ ิจาร าแบบจาลอง AI ที่เห าะ เบือง ้น ดย ิจาร าจาก

ลักษ ะของข้อ ล เง่ือน ข นการประ วลผลและรปแบบของผลลั ์ที่ ้องการ เ ื่อ ิจาร า วา เห าะ

นการเลือก ช้แบบจาลอง อาทิ การประ วลผล า ั่ง ือหรือขายหลักทรั ย์เปนข้อ ลที่ ี วา อเน่ือง 

(Discrete Data) ที่ ้องอาศัยการ ร้างเง่ือน ข ห้ AI เรียนร้ (Supervised Learning) เ ื่อจาแนกประเ ท

ข้อ ล (Classification) และ ้องการ วา แ นยาจึง ี วา เห าะ กับแบบจาลอง ANNs ( า ที่ 27) เปน ้น  

ร้อ ทังเ รีย ข้อ ลเ ื่อเ รีย วา ร้อ นการนาข้อ ลที่ ้องการ ปทด อบด้วยแบบจาลองที่เห าะ   

าพท่ี 27: ตัวอ างการเลือกแบบจําลองหรืออัลกอริธึมเม่ือวิเคราะหรูปแบบข้อมูล  

 
ที่ า: Dataflair,2019  
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5.1.5 การ ิจาร าเลือกอัลกอริ ึ และ ร้างแบบจาลองระบบการประ วลผล AI ที่เห าะ กับปัญหา

ที่ ้องการ ห้ AI วิเ ราะห์ ดย ัวอยางการวิเ ราะห์จุดแขง จุดออน และการนา าประยุก ์ ช้ของแบบจาลอง 

AI หรืออัลกอริ ึ แ ละประเ ทปราก า ารางที่ 10 

ตารางที่ 10: การวิเคราะหตัวอ างแบบจําลอง AI ในการนํามาประ ุกตใช้ประกอบการบริหารจัดการการลงทุน 

แบบจําลอง จุดแขง จุดออน การนํามาประ ุกต 

โครงขา ประสาทเที ม 

(Artificial Neural 

Networks: ANNs) 

การวิเ ราะห์ที่ ับ ้อน

และ วา ั นั ์แบบ

เปนเ ้น รง 

 

้อง ช้ข้อ ลและการ

านว ที่เข้ ขน้ 

 

การประ วลผล า  

และการรับร ้

 

การเรียนร้อยาง

อเน่ือง 

การ าดการ ์อาจ

า าร อ ิบาย ด้ 

การจดจาและ 

ังเ ราะห์เ ียง 

รุปผล ด้ดี 

ี วา เปน ป ด้ที่ เดล 

ห้ า อบแ นยา น 

training set แ แ นยา

น test set (over-fitting) 

การประ า การ 

การวิเคราะหจัดกลุม 

(Cluster Analysis) 

การระบุกลุ ขอ้ ล 

ที่ จาเปน 

กลุ ข้อ ลอาจ กนา า 

ปนกัน ด้ 
การวิเ ราะห์ข้อ ล 

ชวย ห้เข้า จขอ้ ล 

ด้งายขึน 

อาจ ้องรว กลุ ข้อ ล

จานวน าก 
การ รวจจับ วา ผิดปก ิ 

อาจ ัดเลือกลักษ ะ

ข้อ ล ด้ยาก 
การ ห้ข้อเ นอแนะ 

การเรี นรู้ต้น ม้

ตัดสินใจ 

(Decision Trees) 

า าร อ ิบายการ

แบงประเ ทข้อ ล ด้ 

ี วา เปน ป ด้ที่ เดล ห้

า อบแ นยา น training 

set แ แ นยา น test 

set (over-fitting) 

การ ัด ิน จ 

การวิเ ราะห์ที่ ับ ้อน

และ วา ั นั ์แบบ

เปนเ ้น รง 

อาจเกิด รง ร้าง ้น ้ 

ที่ ี วา ับ อ้น 
การจัดแบงประเ ท 

ทานายผลจาก ัวแปร

อเน่ือง ด้ ดี 

Genetic 

(Evolutionary) 

Algorithms 

า าร จัดการข้อ ล 

ที่ ีจานวน ิ ิ าก 

แปรผัน า การกาหนด

เง่ือน ข ัง ้น 

การหา า ัวแปร 

ที่เห าะ ท่ี ดุ 

้น บวิ ีการ ห  
้อง ช้การ านว  

ที่เข้ ข้น 

การกาหนด Portfolio  

ที่เห าะ  
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ตารางที่ 10: การวิเคราะหตัวอ างแบบจําลอง AI ในการนํามาประ ุกตใช้ประกอบการบริหารจัดการการลงทุน (ตอ) 

แบบจําลอง จุดแขง จุดออน การนํามาประ ุกต 

Least Absolute 

Shrinkage and 

Selection Operator 

Regression (LASSO) 

า าร ระบุ

ุ ลักษ ะที่เก่ียวข้อง

ากที่ ุด 

แบบจาลองอาจ เ ียร

และ ี วา ยาก การประ า การและ

วิเ ราะห์ Regression 

 ี วา ยืดหยุนและ

อนข้างเรียบงาย 

ทางาน ด้ ดีหาก ัวแปร

อิ ระ ี วา ั ัน ์กัน 

การประมวลผล

าษาธรรมชาติ 

(Natural language 

processing: NLP) 

การวิเ ราะห์และ ร้าง

ข้อ วา และ า ด 
เปนแบบจาลองแบบเกา

และ า าร เข้า จ

ข้อ วา ด้อยาง บร ์ 

้นหาและ ัดกรองขาว 

้นหาข้อ ล นชุด

ข้อ ลที่เปนข้อ วา

ขนาด หญ 

 

การจัดประเ ทข้อ วา

และการ รุป 

Support Vector 

Machine (SVMs) 

จาเปน ้องกาหนด

รง ร้างข้อ ล 
ี วา ยาก การจัดประเ ท 

ี วา เ ี่ยงทีจ่ะเกิด 

over-fitting ่า 

จับจุดหลัก นการจัด

ประเ ท วา ั ัน ์แบบ

เปนเ ้น รง ด้ยาก 

การวิเ ราะห์ Regression 

ที่ า: CFA Institute Research Foundation, 2020 

5.1.6 เ รีย วา ร้อ ของระบบการจัดเ รีย ข้อ ล (Data Pipeline) เ ื่อ ห้กระบวนการ งผาน

ข้อ ลจาก ้นทาง ปยังปลายทาง เกิดข้อผิด ลาด นการเปลี่ยนผานข้อ ล า ัญ ดย ี ัวอยางกระบวนการ

ทางานของ Data Pipeline ปราก า า ที่ 28 

าพท่ี 28: ตัวอ างกระบวนการทํางานของ Data Pipeline 

 
ที่ า: RTB Digital Media Corporation  
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5.1.7 ดาเนินการทด อบแบบจาลอง AI อาทิ การทด อบการประ วลผลด้วยระบบ Machine Learning 

นรปแบบ Supervised ึ่งจะ ้องทาการทด อบ ดยการรวบรว ข้อ ลชุดเรียนร้ (Training Data /Training Set) 

นา าแยกประเ ทผลลั ์ด้วยการ ิดปายกากับ (Labels/Class) เปนผลเ ลย ( า ที่ 29) จากนันนาข้อ ล 

ที่ ิดปายแล้ว ป ช้ นการ กของเ รื่องที่ทางานผานอัลกอริทึ าหรับ ร้างแบบจาลองที่ ช้ประ วลผล  

ดยนาข้อ ล ห หรือข้อ ลชุดทด อบ (Test Set) ป ช้ทด อบประ ิท ิ า ของแบบจาลอง ( า ที่ 30) 

กอนจะนาแบบจาลอง ป ช้ประ วลผลข้อ ลจริง เปน ้น อยาง รกดี การทด อบแบบจาลอง ้องอาศัยระบบ

อ ิวเ อร์ที่ประ วลผลด้วย รร นะ ง (High Performance Computing: HPC) ึ่ง ือการนา อ ิวเ อร์

ที่ า าร ประ วล า ั่ง ด้เรวกวาการ ช้งาน อ ิวเ อร์ วนบุ ล ดยทั่ว ป เ ื่อการนา ป ช้งานเ าะทาง

จานวน ากเข้า าทาการประ วลผล ร้อ  กัน  

าพท่ี 29: ตัวอ างการทดสอบการประมวลผล Machine Learning ในรูปแบบ Supervised  

  
ที่ า: านักงาน ั นารัฐบาลดิจิทัล 

าพท่ี 30: กระบวนการทดสอบข้อมูล 

 
ที่ า: Insidebigdata 
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5.1.8 ิด า การ ช้งานแบบจาลองและประเ ินผลเ ื่อนาเ นอ อผ้ที่เ ก่ียวข้อง และปรับปรุง

ประ ิท ิ า ของแบบจาลอง 

จากการศึกษาข้อ ลจากผ้เช่ียวชาญด้านการ ั นาระบบ AI และผ้บริหาร ินทรั ย์ที่นา AI าประยุก ์ ช้

นการดาเนินงาน นกร ี ั นาระบบ AI ขึนเอง าย นอง ์กรเ ื่อบริหารจัดการการลงทุน น ินทรั ย์

ประเ ท รา ารทุน บวา การ ั นาระบบ AI เ ื่อนา าเ ิ่ ประ ิท ิ า นการดาเนินงาน ี ้นทุนการลงทุน

เ ื่อศึกษาและ ั นา นการนาเท น ลยีระบบ AI า ช้ นการลงทุนที่ ง ดย ีรา า High Performance 

Computer เบือง ้นเริ่ ้นที่ประ า  100,000 บาท อเ ร่ือง และ ้นทุนการศึกษาข้อ ลจากงานวิจัย 

ของ างประเทศ ดย ช้งบประ า  10 - 20 ล้านบาท อป ประกอบกับ า ช้จาย าหรับการลงทุน Software 

เ ื่อ ห้เข้า ึงข้อ ลเ ื่อนา ากาหนดเปนปัจจัยหลัก ห้ AI วิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ลประ า  5 ล้านบาท

อป การ ั นาระบบ AI ดยการจัดที เ ื่อศึกษาและ ั นา าย นอง ์กรจึง ี วา ุ้ าแกการลงทุน 

นระยะยาวแ ้วาจะ ี ้นทุนการดาเนินงานที่ ง ดย ีรายละเอียดการวิเ ราะห์ข้อดีและข้อเ ียของการ ั นา 

AI ขึนเอง าย นอง ์กรปราก ดัง ารางที่ 11 

ตารางที่ 11: การวิเคราะหข้อดีและข้อเสี ของการพัฒนา AI ขึ้นเอง า ในองคกร 

ข้อดี ข้อเสี  

- การ ั นาระบบ AI ขึน าย นอง ์กร ี วา ุ้ า

นระยะยาว ลอดจนเปนการ ั นาที่ย่ังยืน 

- า าร แก้ ขปัญหาและจัดการข้อ ล ด้อยาง

รงประเดน เน่ืองจากบุ ลากร ี วา เข้า จ 

นข้อ ลที่นา าประ วลผล 

- วา ลอง ัว นการดาเนินงาน อนข้าง ง 

นกร ีที่ ้องการปรับหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อน ข

นการประ วลผล า าร ทา ด้ทันที าย นอง ์กร 

- า าร ั นา อยอดและประยุก ์ระบบ AI  

ห้เ ิ่ ประ ิท ิ า ดาเนินงาน นด้านอ่ืน   

ที่เหน วร นอนา  

- า าร รักษาชัน วา ลับของข้อ ลและกลยุท ์

นการดาเนินงาน 

- ้นทุน นการดาเนินงาน อนข้าง ง เน่ืองจาก 

้องดาเนินการเชิงลึก นหลาย วน ังแ การ

ั นาระบบและการดแลระบบ การเ รีย วา

ร้อ บุ ลากร  และการจัดระเ บียบข้อ ล 

ที่เ าะด้าน เปน ้น 

- ช้ระยะเวลา นการดาเนินการ เน่ืองจาก ี

ประ บการ ์และ วา เช่ียวชาญเกี่ยวกับ AI 

- บุ ลากร นอง ์กรอาจ ี วา ร้ที่ รอบ ลุ

และเ ียง อ นการ ั นาระบบ AI ทา ห้การ

ดาเนินงานลาช้าและ บร ์เทาที่ วร 

- หากอง ์กร ีบุ ลากรที่จากัด การ ั นาระบบ

นชวงเวลาที ่ เห าะ อาจจะ งผล อ

ประ ิท ิ า การทางาน นด้านอ่ืน   
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5.2  การพัฒนา AI โด การจ้างที่ปรึกษา 

การ ั นาระบบ AI ดยการจ้างที่ปรึกษา ห้เข้า า ีบทบาท นการดาเนินงานเชิงเท นิ ที่ ้องอาศัย

ประ บการ ์และ วา า าร ที่เ าะด้าน ีขัน อนการดาเนินงาน ดังนี 

5.2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบ รง ร้าง ลักษ ะรปแบบการนาระบบ AI าประยุก ์ของผ้บริหาร

ินทรั ย์ 

5.2.2 วิเ ราะห์ Business Process ขององ ์กรเ ื่อประกอบการ ิจาร าการนาเท น ลยีเข้า า

ประยุก ์ ช้ นกระบวนงานที่ ้องการ ทาการเปรียบเทียบและศึกษา วา เปน ป ด้ นการดาเนินงาน ลอดจน

ิจาร ารปแบบที่จะนาเ ร่ือง ือดังกลาว าประยุก ์เ ื่อบริหารจัดการอง ์กร ดย ี ัวอยาง Business 

Process ปราก า า ที่ 31 

าพท่ี 31: ตัวอ างการวิเคราะห Business Process ในอุตสาหกรรม Financial Services 

 
ที่ า: Splunk 

5.2.3 ิจาร า ัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา นการจัดทาระบบงาน เ ื่อนา าเปน วนประกอบ นการบริหาร

จัดการ ดยหลักเก ์ นการ ิจาร า าเลือกบริษัทที่ปรึกษา วร ีการกาหนดขอบเข งาน (Terms of 

Reference: TOR) ที่ ชัดเจน ลอดจน ิจาร าบริษัทที่ ีประ บการ ์ นการ ั นาระบบ AI ห้กับ

อุ าหกรร ด้าน Financial Services เน่ืองจากบางขัน อนการดาเนินงาน ี วา จาเปน ้องอาศัย 

วา เข้า จ นด้านการเงินรว กับ วา า าร ทางเท น ลยี  

5.2.4 ิจาร ากาหนดขัน อนการดาเนินงานและกรอบการลงทุนรว กับบริษัทที่ปรึกษา อาทิ กาหนด

กรอบ วา เ ี่ยง ัด วนการลงทุน วา ผันผวน และการรองรับด้าน า ลอง นการลงทุน เปน ้น 

5.2.5 ิจาร าแบบจาลองรว กับบริษัทที่ปรึกษา  และ ิจาร าผลทด อบแบบจาลอง นการบริหาร

จัดการด้วยการทด อบระบบกลยุท ์เทรดย้อนหลัง (Backtesting) และแบบเ ือนจริง 

5.2.6 ขออนุ ั ิการ ัดเลือกเ ื่อจ้างบริษัทที่ปรึกษา  
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ทังนี ้นทุนของการดาเนินงาน นรปแบบของการจัดหาบริษัทที่ปรึกษา นการ ั นาระบบ AI  

อย นรปแบบของ าบริการ ดย านว จากร้อยละจาก ล าทรั ย์ ิน ุท ิ (Net Asset Value: NAV) บวกด้วย

า รร เนีย วนแบงจากผลกา ร (Performance Fee) ึ่ง ้อง า าร ทาผลการดาเนินงาน ด้ งกวาดัชนี

อ้างอิง (Passive Fund หรือ Benchmark) ดย ีรายละเอียดการวิเ ราะห์ข้อดีและข้อเ ียของการ ั นา AI 

ขึนเอง าย นอง ์กรปราก ดัง ารางที่ 12 

ตารางที่ 12: การวิเคราะหข้อดีและข้อเสี ของการพัฒนา AI โด การจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อดี ข้อเสี  

- บริษัทที่ปรึกษา ี วา ร้ วา เ ช่ียวชาญ  และ

ประ บการ ์เก่ียวกับ AI เปนอยางดี า าร ห้

าแนะนาหรือแก้ ขปัญหาที่อาจเกิดขึนระหวาง

ดาเนินงาน ด้อยาง ีประ ิท ิ า และรวดเรว 

- า าร วบ ุ ้นทุน นการ ั นาระบบและ

จัด รรงบประ า นการดาเนินงาน รว ึงกาหนด

ระยะเวลา นการดาเนินงาน ด้อยางเห าะ  

- การ ห้ผ้เช่ียวชาญเข้า า ั นาระบบ AI จะ า าร

ลด วา กด ดันของ บุ ล ากร าย นอง ์ ก ร  

ทา ห้บุ ลากร า าร จัดการข้อ ลเ ื่อนา า

ประ วลผล ด้อยาง ีประ ิท ิ า  

- งเ ริ การดาเนินงานที่ ย่ังยืน นระยะยาว 

หาก ีการ ั นาบุ ลากร ห้เรียนร้ระบบ AI 

ึ่งจะกระทบ อการ ั นา อยอดเอง นอนา  

- บริษัทที่ปรึกษา ี วา เข้า จเก่ียวกับลักษ ะ 

การดาเนินงานขององ ์กรน้อยกวาบุ ลากร 

นอง ์กร 

- า าร ปรับปรุงหรือแก้ ขระบบ นการ

ประ วลผล ด้เอง ้องดาเนินการผานบริษัท 

ที่ปรึกษา  

- ี วา เ ี่ยงด้านชัน วา ลับของข้อ ล เน่ืองจาก

บริษัทที่ปรึกษา ้องเข้า า ี วนรว นการจัดการ

ข้อ ลเชิงลึกบางประเ ท 

5.3  ประโ ชนและข้อจํากัดของการบริหารจัดการการลงทุนด้ว ระบบ AI 

5.3.1 ประโ ชน 

1) ี ัวชวย นการ ัด ิน จลงทุนอยางชาญ ลาด เน่ืองจาก AI า าร ประ วลผลข้อ ล 

วิเ ราะห์แนว น้  ั นา วา อด ล้องของข้อ ล าดการ ์ และวัดปริ า วา แนนอนเ ื่อการ ัด ิน จ

ที่ดีที่ ุด 

2) ประ วลผลและการวิเ ราะห์ข้อ ล ด้อยาง ีประ ิท ิ า ากขึน ดยการ ร้างแบบจาลอง

การ าดการ ์และอัลกอริทึ นการประ วลผลข้อ ลเ ื่อแก้ปัญหาที่ ี รง ร้างที่ ับ ้อนและทา วา เข้า จ

ผลลั ์ที่เปน ป ด้ของแนว น้ และ านการ ์ าง  ลอดจน วา า าร นการประ วลผลขัน งของ AI 

ยังชวยเ ิ่ วา เรว นการประ วลผลและวิเ ราะห์ข้อ ลเ ื่อการวิจัยและ ั นา ึ่งอาจ ช้เวลานานเกิน ป

าหรับ นุษย์ นการทบทวนและทา วา เข้า จ 

3) จาก วา า าร นการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ล ด้อยางแ นยาของ AI ทา ห้ 

การ าดการ ์ข้อ ลทางการเงิน าง  ชวย ห้ า าร วางแผนกลยุท ์ ีประ ิท ิ า  อบ นอง อวิก ิ 

นเชิงรุก ด้ด้วยการจาลองและวิเ ราะห์ านการ ์จากข้อ ลที่หลากหลาย   
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4) ชวยลด อกา เกิดข้อผิด ลาด นการดาเนินงานที่เกิดจาก Human Error  

5) เ ิ่ ประ ิท ิ า การดาเนินงานจากการทางาน 24 ช่ัว งของ AI ด้วย วา ่าเ อแบบ

เดียวกัน ลอดทังวัน ดย หยุด ัก หรือการดแลงาน า  จะ ทา ห้ AI เหน่ือยหรือเบ่ือ นกร ีที่การ

ดาเนินงาน ีเง่ือน ขหรือข้อจากัด นด้านเวลา AI จะ า าร ชวยลด าระการจัดการกับข้อ ลจานวน ากและ

เ ิ่ ประ ิท ิ า การทางาน ด้รวดเรวย่ิงขึน 

5.3.2 ข้อจํากัด 

1) ระบบ อ ิวเ อร์อาจล้ เหลว อาทิ การเช่ือ อขัดข้อง เ ิร์ เวอร์ ีปัญหา งผลทา ห้การ ง

า ั่ง ือหรือขายอาจจะเกิด วา ผิด ลาด 

2) AI ทางาน า า ั่งที่ กกาหนดขึน า อัลกอริทึ หรือแบบจาลอง จึงทา ห้ AI ที่ ีลักษ ะ 

การประ วลผลท่ี ้อง ด้รับการ อนจาก นุษย์ า าร ทางานที่อยนอกเหนือการประเ ิน ัง ้น งผล ห้ AI 

อาจจะทางานผิด ลาดหาก ีปัจจัยที่ าด ิดเกิดขึน  

3) วา ปลอด ัยและข้อ ลที่อาจ ก จ ีจาก Hacker ดยการเขียนอัลกอริทึ เ ื่อทา ห้ AI 

ับ นและเกิด วา ผิด ลาด นการวิเ ราะห์และประ วลผลข้อ ล 

5.4  ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา AI เพื่อบรหิารจัดการการลงทุนสําหรับ กปพ. 

จากผลการศึกษาข้าง ้น ีข้อเ นอแนะวา กป . วรจะ ิจาร าแนวทางการจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เ ื่อ ั นาระบบ AI าหรับการบริหารจัดการการลงทุน เน่ืองจาก กป . ีบุ ลากรจานวนจากัดและ ี

วา ร้ วา เช่ียวชาญ หรือประ บการ ์ นการ ั นาระบบ AI รว ึงการจัดการข้อ ล การ ห้บริษัท

ที่ปรึกษาที่ ี วา เช่ียวชาญเ าะด้านเข้า า ั นาและดแลระบบ AI ลอดจน ี วนรว นจัดการข้อ ล  

จะ า าร ลดระยะเวลา นกระบวนการ ร้างระบบประ วลผล AI รว ึงประ บการ ์ของบริษัทที่ปรึกษา

า าร ห้ าแนะนาหรือแก้ ขปัญหาที่อาจเกิดขึนระหวางดาเนินงาน ด้อยาง ีประ ิท ิ า นระยะเวลาอัน ัน 

นอกจากนี ยัง า าร วบ ุ ้นทุน นการ ั นา AI ทา ห้ า าร จัด รรงบประ า นการดาเนินงาน ด้

อยางเห าะ  ทังนี การ ั นาระบบ AI าย นอง ์กรอาจจะ ช้ระยะเวลาและงบประ า ที่ อนข้าง ง 

ดังนัน การ ห้บริษัทที่ปรึกษา ั นาระบบ AI เ ื่อบริหารจัดการการลงทุนจึงเปนแนวทางที่เห าะ กับ กป . 

ดยข้อ ลจาก Crunchbase นเดือน ิงหา  2564 บวา ประเทศ ทย ีบริษัทที่ ห้ าปรึกษาด้านการ ั นา

ระบบ AI อาทิ บริษัท เ อร์ทิ  จากัด (Sertis Company Limited) บริษัท Senna Labs จากัด บริษัท Data 

Wow จากัด และบริษัท เอ อ เท นเวช่ัน จากัด (AI Technovation Company Limited) เปน ้น 

าหรับข้อเ นอแนะการจัดทาแนวทางการกาหนดแบบจาลอง AI เบือง ้นที่เห าะ กับ

กระบวนการบริหารการลงทุนของ กป . เ นอ ห้กาหนด ห้ AI รวบรว ข้อ ลที่เก่ียวข้องกับหลักทรั ย์ 

ที่ กป . า าร ลงทุน ด้ า า รา 36/8 แหง .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ และวิเ ราะห์แนวทาง

จัด รร ัด วนการลงทุน (Asset Allocation) ที่เห าะ  อาทิ การนา าวิเ ราะห์ทิศทางและแนว น้ อั รา

ดอกเบียของ าบันการเงินเ ื่อประกอบการ ัด ิน จ นการ ิจาร านาเงินลงทุนที่ ด้รับจากการปรับ

รง ร้างหนี (Pre – Funding) า า รา 24/1 แหง .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ ดยกาหนด ห้ AI  

เกบข้อ ลอั ราดอกเบียน ยบายและอั ราดอกเบียเงิน ากของ าบันการเงินที่เก่ียวข้อง ประกอบกับการเกบ

ข้อ ล ัวแปรหรือปัจจัยที่อาจจะ งผลกระทบ อเศรษฐกิจ ลอดจนการกาหนดน ยบายด้านอั ราดอกเบีย 
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ทัง นและ างประเทศเ ื่อ ห้ AI า าร วิเ ราะห์และประ วลผลแนว น้ และทิศทางของอั ราดอกเบีย 

เงิน าก ร้อ กับ ห้ AI รวบรว ข้อ ล รา ารหนีทัง รา ารหนี า รัฐและ รา ารหนีเอกชน ดยกาหนด ห้

ขอบเข และเง่ือน ข นการประ วลผลข้อ ล ห้เปน ป า  .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ ระเบียบ

ะกรร การกองทุน  วาด้วยหลักเก ์ วิ ีการและเง่ือน ข นการลงทุนและการทา ุรกรร ปองกัน วา เ ี่ยง 

รว ึงน ยบายและกรอบการลงทุนของ กป . ลอดจนข้อ ลที่อาจจะเปนปัจจัยหรือ ัวแปร า ัญที่เก่ียวข้อง

กับการลงทุน อาทิ ข้อ ลขาว ารด้านเศรษฐกิจ งบการเงินและการลงทุนของบริษัทผ้ออก รา ารหนีและ

อันดับ วา นาเช่ือ ือของ รา ารหนีและผ้ออก รา ารหนี เปน ้น เ ื่อนา า ห้ AI วิเ ราะห์ข้อ ลการลงทุน

และประ า การผล อบแทน เปรียบเทียบ วา นาจะเปนและ อกา นการลงทุนประกอบการ ิจาร าของ

ะอนุกรร การด้านการลงทุน นการจัด รรเงินลงทุนและ ิจาร า รา ารหนีอ่ืน  ที่ ี วา นา น จ นการ

ลงทุน 

นอกจากนี กป . เหนวา ยัง ีอีกแนวทางที่ า าร นา า ิจาร าดาเนินการ ด้ นอนา  ือ  

การ ัดเลือกผ้บริหาร ินทรั ย์ที่นาเท น ลยี AI เข้า า ช้ นการบริหารกองทุน ดยทาการ ัดเลือกผ้บริหาร

ินทรั ย์ที่ ี วา ร้อ และ ี วา า าร นการนา AI เข้า า ช้ นการบริหารกองทุนเ ื่อ ห้เกิดประ ยชน์

ง ุดแก กป . และเ ิ่ ประ ิท ิ า การดาเนินงาน ลอดจน า าร ร้างผล อบแทนท่ีเห าะ จาก 

การลงทุน ดยจากข้อ ลการ ารวจของ The World Economic Forum รว กับ หาวิทยาลัย Cambridge 

นป 2563 ( า ท่ี 32) บวา การประ วลผลท่ี ีประ ิท ิ า ของ AI ีผล ดย รงกับผล อบแทนจาก 

การลงทุน นระยะยาวที่ ีชวงเวลา 5 ปขึน ป ง ึงร้อยละ 66 ะท้อน วา ุ้ า นการนา AI าชวย ั นา

ระบบการบริหารจัดการการลงทุน  

าพท่ี 32: การมีสวนรวมในกระบวนการลงทุนของเทคโนโล ี AI ตอผลตอบแทนการลงทุนตามระ ะเวลา 

 
ที่ า: The World Economic Forum, University of Cambridge, 2020  
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อยาง รกดี จากการวิเ ราะห์ข้อดี ข้อเ ีย ้นทุน และ วา ุ้ า นการ ั นา AI าประยุก ์ ช้

นการบริหารจัดการการลงทุน าหรับ กป . บวา ยัง ี วา จาเปน ้องดาเนินการทันที นปัจจุบัน 

เน่ืองจาก AI เห าะกับการลงทุน น รา ารที่ ีการเปลี่ยนแปลงของข้อ ลที่รวดเรวและ ร้างผล อบแทน 

จากการลงทุนที่ ุ้ า นระยะยาว การลงทุนของ กป . นปัจจุบันยัง ีข้อจากัด นด้านระยะเวลาการลงทุน 

ที่ อนข้าง ันและกรอบการลงทุนที่ อนข้างจากัดทา ห้ อย ี วา หลากหลาย นการลงทุน ลอดจน 

ีจานวนรายการ ือขาย อนข้าง ่าเ ื่อเทียบกับ ล าการ ือขายที่ อนข้าง ง การ ั นา AI เ ื่อนา า

ประยุก ์ ช้ นการบริหารจัดการการลงทุน นปัจจุบันจึงยัง เห าะ กับ กป . อีกทัง นปัจจุบัน ีเ ียง 1 

กองทุนที่นา AI า ช้ าหรับการลงทุน น รา ารหนี ึ่งหาก นอนา  AI าหรับบริหารจัดการการลงทุน 

น รา ารหนี ด้รับ วา น จ นการนา าประยุก ์ ช้อยางแ รหลายอาจ ี ้นทุนการดาเนินงานที่ ่าลงทา ห้

ี วา ุ้ าและนา น จ นการนา า ช้ ากขึน ทังนี หาก ีการก้เงินเ ื่อ ั นา ลาด รา ารหนี า า รา 

25/1 แหง .ร.บ. การบริหารหนี า าร ะ กป . จะ ้องขยายกรอบการลงทุน ห้รองรับการลงทุน น รา าร

ที่ ี วา หลากหลาย ดยจะเปนการลงทุนระยะยาว 3 – 50 ป ึ่งอาจ ิจาร าการ ั นาและนา AI า

ประยุก ์ ช้เ ื่อ นับ นุน ารกิจของ กป . ที่ ้อง ีการดาเนินงานบริหารจัดการการลงทุนเ รปแบบ 

ห้ า าร บรรลุวั ุประ ง ์ นการดาเนินงานและเกิดประ ยชน์ ง ุดแก กป . อ ป นอนา  
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