
ทศิทางอุตสาหกรรมประกันภัยภายใต้วิวัฒนาการเทคโนโลยีดจิิทัล 
แนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจะถูกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก้าวกระโดด โดย

ความก้าวหน้าของการเก็บข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big Data) ท่ีผ่านเข้ามาในระบบดิจิทลั และถกูบนัทึกไว้จะ
เพิ่มปริมาณขึน้ในอตัราร้อยละ 28 ตอ่ปี เป็น 175 เซตตะไบต์ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า1 (พ.ศ. 2564 – 2568) 
ในขณะท่ีต้นทุนของแหล่งเก็บข้อมูลจะลดลงในอัตราร้อยละ 33 ต่อปี เป็น 0.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 GB  
(1 กิกะไบต์) ในชว่งเวลาเดียวกนั ซึง่เป็นการลดลงจาก 136.4 ดอลลาร์สหรัฐ ใน 5 ปี ท่ีผา่นมา ซึง่ข้อมลูเหล่านี ้
จะถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจยัด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดงักล่าวนีมี้ส่วนใน 
การก าหนดแนวโน้มของอตุสาหกรรมตา่งๆ รวมทัง้อตุสาหกรรมประกนัภยั  

บริษัทประกันภัยจะสามารถน าข้อมูลเบือ้งลึกมาใช้ ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทจะมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีแม่นย ามากขึน้ จึงสามารถก าหนดคา่เบีย้ประกนัได้ตรงตามต้นทุน
ด้านความเส่ียงในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล (Personalized Products) ได้
มากขึน้ และยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประกันภัย ท าให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ง่าย 
ตลอดจนสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบใน  
การแขง่ขนัให้แก่บริษัทท่ีมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมลู  

ตามท่ี Gartner’s Strategic Technologies Trend in 20202 ได้คาดการณ์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีไว้ 
ในปี พ.ศ. 2563 วา่ Autonomous Things ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีขบัเคล่ือนด้วยความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence – AI) และการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน
มหาศาลท่ีมีความซบัซ้อนสงู จะถกูน ามาใช้มากขึน้ ซึ่ง Autonomous Things จะน าระบบเทคโนโลยีมาท างาน
ในด้านตา่งๆ แทนมนษุย์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขบั (Drone) หรือรถยนต์ไร้คนขบั เพ่ือลดอตัรา
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนษุย์ ลดต้นทนุ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการส ารวจภยั เช่น ในภาคการเกษตร หรือ
ความเสียหายตอ่อากาศยานขนาดใหญ่ และ AI ยงัสามารถถกูน ามาประยกุต์ใช้ในการก าหนดกระบวนการท า
ประกนัภยัตามห่วงโซค่ณุคา่ (Value Chain) โดยใช้ระบบอตัโนมตัิ (Automation) อีกด้วย Digital Twin จะเป็น
การน าข้อมูลจากระบบ หรือข้อมูลวัตถุดิบในโลกจริงไปจ าลองในโลกดิจิทัล โดยอุตสาหกรรมประกันภัยจะ
สามารถน าไปใช้ในการคิดวิเคราะห์เหตกุารณ์ในอนาคต (Scenario Analysis) เพ่ือสร้างสร้างผลิตภณัฑ์ หรือ
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https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/ 
2 Gartner trend 2019. (2561). 10 เทรนด์เทคโนโลยีประจ าปี 2019. สืบค้นเมื่อ 15 มิถนุายน 2563 จาก :8j’ 
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การบริการใหม่ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การท า Digital Twin โดยอาศัยอุปกรณ์ IOT ท่ีเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของบุคคลอย่างต่อเน่ือง และมีการใช้ AI มาวิเคราะห์ว่าด้วยพฤติกรรมด้านการรักษาสุขภาพของ  
ผู้ เอาประกันแล้ว เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ท่ีอยู่อาศัย  
การหย่าร้าง หรืออ่ืนๆ จะท าให้อายุขัยเป็นอย่างไร เพ่ือออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีมีเบีย้ประกันตรงตาม
ลกัษณะการด ารงชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น และ Blockchain สามารถถกูน ามาใช้ในกระบวนการพิจารณาการรับ
ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และในกระบวนการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านประกันภัยให้เป็น
อตัโนมตัิขึน้ เช่นสามารถติดตามความเสียหาย หรือการสญูหาย ของวตัถ ุสิ่งของ เป็นต้น  และอีกเทคโนโลยีท่ี
ก าลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนี ้คือ Internet of Things (IOT) ท่ีได้ถกูน ามาใช้กับธุรกิจประกนัภัย เพ่ือสร้างรูปแบบ
การประกนัภยัให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ อนัท่ีจริงแล้ว อตุสาหกรรมท่ีใช้เงินลงทนุไปกบั IOT มากท่ีสดุ 
3 อตุสาหกรรม มีกลุ่มประกนัภยั และ กลุ่มรักษาพยาบาล เป็น 2 ใน 3 อตุสาหกรรมนัน้3 ตวัอย่างเช่น ในการ
ประกันสุขภาพ IOT สามารถติดตามพฤติกรรมการออกก าลงักายของลูกค้าผ่าน Smart Watch ซึ่งหากผู้ เอา
ประกนัเก็บสะสมพฤติกรรมทางสขุภาพท่ีดี เชน่ เก็บจ านวนครัง้ท่ีออกก าลงักาย การสะสมจ านวนก้าวเดนิ ฯลฯ 
ก็จะสามารถน ามาลดค่าเบีย้ประกันได้อย่างมีนัยส าคญั ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ ท่ีหลากหลายใน
ต่างประเทศยงัรวมถึง การประกันภัยรถยนต์ท่ีเปล่ียนมือผู้ ถือกรมธรรม์ได้ตามเวลาท่ีครอบครองยานพาหนะ 
และบริษัท Startup ในประเทศองักฤษสร้างระบบ AI ท่ีสามารถวิเคราะห์ความเส่ียง ค านวณค่าเบีย้ประกัน 
และจะแจ้งเตือนผู้ ใช้เม่ือมีระดบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนไปซึ่งจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของคา่เบีย้ประกนัของผู้
เอาประกนัได้ด้วยเชน่กนั  

เม่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มผลกัดนัให้อุตสาหกรรมเติบโตในรูปแบบท่ีไม่เป็นแบบ
ดัง้เดิม (Non-Traditional) ท าให้หน่วยงานก ากบัดแูลต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎระเบียบให้เอือ้อ านวย
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสร้างระบบนิเวศท่ีท าให้นวตักรรมด้านการประกันภัยเติบโตได้  ซึ่ง
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลภาคธุรกิจ (SupTech) และผลกัดนัการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดบัในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลภาคธุรกิจ  (RegTech) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุน Startup ในการสร้างนวัตกรรมด้าน
ประกนัภยั หรือ InsurTech โดยมีการก าหนดการทดสอบนวตักรรมการประกนัภยัในแตล่ะห่วงโซม่ลูคา่ภายใต้
ขอบเขตผลกระทบในวงท่ีจ ากัด (Regulatory Sandbox) รวมทัง้มีการสนับสนุนงานวิจัย และสนับสนุนการ
เข้าถึงเงินทนุของ Startup เหลา่นีด้้วย 
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อย่างไรก็ตาม ในการสร้างให้เกิดระบบนิเวศของ InsurTech นัน้ อุตสาหกรรมยังต้องพัฒนาระบบ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ รับประกัน และผู้ เอาประกัน ซึ่งอาจท าผ่านการสร้าง Platform กลางของอุตสาหกรรม  
ทัง้ในด้านพฤติกรรมความเส่ียง ประสบการณ์ความเสียหาย ประวัติการเอาประกัน และประวัติการฉ้อฉล
ประกันภัย เช่น Insurance Bureau System ซึ่งในการนีจ้ะต้องอาศยัความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระบบประกนัภยั อาทิ ในการเช่ือมตอ่/ แลกเปล่ียนข้อมลู หรือการแสดงตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงนี ้จะกระทบผลิตภณัฑ์ของส่วนประกนัชีวิต และวินาศภยัในล้กษณะเดียวกนั ซึง่
ควรจะมีการพิจารณาถึงการร่วมมือกบับริษัทเทคโนลยี หรือ Startup ในการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ไมว่า่จะเป็น
ส่วนใดของห่วงโซ่มูลค่า อาทิ การขาย ซึ่งอาจมีการอาศยัตวัแทน หรือ นายหน้าน้อยลง และท าให้ลดต้นทุน
คอมมิชชั่นได้ ซึ่งจากการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมดงัท่ีกล่าวมานี ้จะเกิดขึน้ได้หรือไม่ 
เพียงใด หรือในระยะเวลาเท่าใด ขึน้อยู่กับความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และรวมทัง้หน่วยงาน
ก ากบัดแูลท่ีจะสนบัสนนุระบบนิเวศน์ท่ีเอือ้ตอ่การขบัเคล่ือนพลวตัดงักล่าว อาทิ การติดตาม ตรวจสอบ ผู้ เล่น
ในอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พรบ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือลดความเส่ียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ รวมทัง้เฝา้ระวงัความเหล่ือมล า้ใน
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทประกนัภยัระหว่างรายใหญ่ และรายยอ่ยท่ีไมส่ามารถปรับตวัเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงนี ้  ซึ่งอาจกระทบความมัน่คงของบริษัทได้ หน่วยงานก ากับดแูล จึงอาจท่ีจะต้องมีมาตรการท่ี
เอือ้อ านวยให้กบัการควบรวมแบบสมคัรใจ ส าหรับอนาคต เป็นต้น  

 


