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“ปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีขั้นพลิกผันในยุคสมัยของเรา อกราวัล,
แกนส์ และโกลด์ฟาร์บ เข้าใจมันอย่างถึงแก่นและเจาะลึกถึงความหมาย
โดยนัยของการต้องเลือกเอาระหว่างความจ�ำเป็นด้านเศรษฐกิจกับ
ความใฝ่ฝัน หากคุณอยากจะเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ ให้ลึกเพื่อเข้าใจให้
ถึงแก่นปัญหาของมันและโอกาสเพื่อสร้างสรรค์สังคม ก้าวแรกคือการ
อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ”
- เอริค บรีนจอล์ฟส์สัน, ศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาชููเซตต์,
ผู้เขียนหนังสือ The Second Machine Age and Machine, Platform, Crowd

“จักรกลพยากรณ์ คือหนังสือส�ำหรับผู้น�ำด้านธุรกิจ ผู้บริหารระดับ
สูง นักเศรษฐศาสตร์ นักยุทธศาสตร์ และใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจ
ปัญญาประดิษฐ์ ให้ลึกต้องอ่าน เพื่อการคิดค้นกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ และผลกระทบที่มันส่งมายังสังคมของเรา”
- รุสลัน ซาลาคุตดินอฟ, ศาสตราจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน,
ผู้อ�ำนวยการด้านการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทแอปเปิล

“ฉันได้พบกับคนจ�ำนวนมากที่ตื่นเต้นแต่ก็ยังกลัวปัญญาประดิษฐ์อยู่
หนังสือเล่มนี้จะลดความรู้สึกท�ำนองนี้ลงด้วยการแสดงให้เห็นอย่างง่ายๆ”
- ชิฟอน ซิลิส, ผู้อ�ำนวยการและผู้ร่วมลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เปิด (Open
AI), บลูมเบิร์ก เบตา
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“การปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์ ในปัจจุบันนี้มีโอกาสอย่างมากที่จะขยาย
ตัวออกไป แต่จะท� ำให้ ได้อย่างนั้นต้องคิดให้รอบคอบในเรื่องยากๆ
หลายเรื่อง รวมทั้งคนที่จะตกงานมากขึ้นและความแตกต่างของรายได้
หนังสือเล่มนี้เสนอเค้าโครงความคิดเพื่อให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจได้เข้าใจ
ถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์นี้”
- วิโนด คอสลา, ผู้ก่อตั้งบริษัทคอสลาเวนเจอร์ และซันไมโครซิสเต็ม

“ปัญญาประดิษฐ์มีความหมายอะไรในธุรกิจของเรา? อ่านหนังสือเล่มนี้
แล้วจะรู้”
- ฮัล แวเรียน, หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กูเกิล

“ปัญญาประดิษฐ์อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ และหนังสือ จักรกลพยากรณ์
จะเปลี่ยนความคิดของคุณที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์เดิม นี่คือหนังสือที่ดี
ที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีมาด้วย”

- ลอว์เรนซ์ เอช. ซัมเมอร์, ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ ดับเบิลยู. เอเลียต
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สหรัฐฯ และอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก

“จักรกลพยากรณ์ เป็นหนังสือชั้นแนวหน้าในการเจาะลึกถึงสิ่งที่นัก
กลยุทธ์์และผู้จัดการด้านธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์
โดยการอธิบายง่ายๆ ด้วยมุมมองอันเป็นจริงในด้านเทคโนโลยี หนังสือ
เล่มนี้ ใช้หลักการด้านเศรษฐกิจและกลยุทธ์เพื่อจะเข้าใจให้ ได้ถึงวิธีที่
บริษัท อุตสาหกรรม และทีมผู้บริหารจะเปลี่ยนไปด้วยปัญญาประดิษฐ์”
- ซูแซน เอธีย์, ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีประจ�ำ
มหาวิทยาลัยสแตนเฟิร์ด, อดีตนักวิจัยที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยบริษัทไมโครซอฟต์
นิวอิงแลนด์

ค�ำนิยม
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“จั ก รกลพยากรณ์ ท� ำ ได้ ส� ำ เร็ จ งดงามจากความโดดเด่ น เป็ น การ
เจาะลึกที่อ่านได้ง่ายถึงการที่ปัญญาประดิษฐ์ก�ำลังน�ำเราให้หลงออกจาก
ความเป็นจริง ในขณะที่ก�ำลังให้ข้อมูลเบื้องลึกอย่างต่อเนื่องนั้น หนังสือ
ก็ใช้ภาษาที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายสามารถเข้าใจ
ได้ ผู้น�ำทุกคนต้องได้อ่านหนังสือเล่มนี้”
- โดมินิค บาร์ตัน, โกลบอลเมเนจิงพาร์ตเนอร์, แม็คคินซีย์แอนด์คอมปานี

“หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เข้าใจปัญญาประดิษฐ์ ได้ง่าย ด้วยการคาดการณ์
ในแนวใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ ในวงกว้าง เป็นสิ่งที่ดีและผมคิดว่ามันเป็น
หนังสือที่มีประโยชน์มากครับ”
- เควิน เคลลี, บรรณาธิการบริหารคนแรกของนิตยสาร Wired,
ผู้เขียนหนังสือ What Technology Wants และ The Inevitable
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แด่...
ครอบครัวของเรา เพื่อนร่วมงาน
นักเรียนนักศึกษา
และเหล่าสตาร์ตอัพ
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดได้อย่างชัดเจน
และลึกซึ้งเกี่ยวกับเอไอ

ค�ำนิยม
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รู้จักผู้เขียน
อาเจย์ อกราวัล เป็นศาสตราจารย์ด้านการ
จัดการกลยุทธ์, ศาสตราจารย์ด้านผู้ประกอบ
กิจการของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน มหาวิทยาลัย
โทรอนโต, ผู้ร่วมก่อตั้ง The Next 36 และ
Next AI, ผู้ร่วมก่อตั้งเอไอและบริษัทเกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ ในเครือเดียวกัน และก่อตั้ง Creative
Destruction หรือ CDL นอกจากนี้อาเจย์ด�ำเนิน
การวิจัยบนกลยุทธ์ของเทคโนโลยี รัฐศาสตร์
นักลงทุนทางการเงิน และภูมิศาสตร์นวัตกรรม

โจชัว แกนส์ เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการ
กลยุทธ์และเจ้าของ the Jeffrey S. Skoll Chair
of Technical Innovation และเป็นศาสตราจารย์
ด้านผู้ประกอบกิจการของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน
มหาวิทยาลัยโทรอนโต และเป็นนักเขียนบทความ
ของนิตยสาร New York Times, Harvard
Business, Forbes, Slate และ Financial
Time นอกจากนี้เขายังเขียนบทความลงบล็อก
ต่างๆ เป็นประจ�ำ
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อาวี โกลด์ฟาร์บ เป็นศาสตราจารย์ด้านการตลาด
ของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน มหาวิทยาลัยโทรอนโต
และยังเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ข้อมูลที่ Creative
Destruction หรือ CDL, เป็นบรรณาธิการของวิเคราะห์
การตลาด, ผูเ้ ข้าร่วมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมทีโ่ รงเรียน
ธุุรกิจรอตแมน และเป็นนักวิจัยที่ The National
Bureau of Economic Research งานวิจัยของเขา
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

สารบัญ
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“ปัญญาประดิษฐ์มีความหมายอย่างไรส�ำหรับธุรกิจของคุณ สามารถ
หาค�ำตอบได้ ในหนังสือเล่มนี้” ฮัล แวเรียน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
ของกูเกิลกล่าวไว้
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เป็น
เสมือนกับเวทมนตร์ที่ท�ำให้เครื่องมือมีชีวิต ช่วยขับรถ ช่วยซื้อขายหุ้น
และสอนหนังสือเด็กๆ ค�ำถามคือ แล้วธุรกิจหรือบริษัทควรก�ำหนดกลยุทธ์
อย่างไร รัฐบาลควรออกแบบนโยบายอย่างไร และผู้คนควรวางแผน
ชีวิตส�ำหรับโลกที่แตกต่างจากที่พวกเรารู้อย่างไร ในการเผชิญหน้ากับ
ความลังเลเหล่านี้นั้น นักวิเคราะห์ทั่วไปหากไม่ตกอยู่ในความกลัวแล้ว
ก็มักจะคาดการณ์ถึงอนาคตที่เป็นไปไม่ได้
การที่ “เอไอ” คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และมีเหตุผลเหมือน
มนุษย์ มีการท�ำวิจัยมาโดยตลอดในการพยายามให้ “เอไอ” ฉลาด
มากขึ้น ประมวลผลได้แม่นย�ำขึ้น และมีความสามารถเท่าเทียมมนุษย์
ความชาญฉลาดของเอไอสามารถช่วยเหลือธุรกิจได้มากมาย ตั้งแต่การ
สร้างแบรนด์ การสืบค้นข้อมูล การเทรดหุ้น และยังสามารถโต้ตอบ
กับลูกค้าได้อีกด้วยเอไอจึงเป็นสิ่งที่ ได้รับความสนใจอย่างมากในทาง
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เศรษฐศาสตร์ เอไอสามารถท�ำนายต้นทุน เพิ่มมูลค่า จึงให้ค�ำตอบ
ได้ว่าเอไอส่งผลต่อธุรกิจได้อย่างไร และธุรกิจควรใช้เอไอในรูปแบบ
ใดได้บ้าง
หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่นสามคน พวก
เขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับเอไอขึ้นและใช้กับการท� ำนายทางธุรกิจ พวก
เขาใช้เอไอกระตุ้นและแสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาเอไอจากอุปกรณ์
พื้นฐานจากเศรษฐศาสตร์ และน�ำเสนอต่อซีอีโอ ผู้จัดการ ผู้ก�ำหนด
นโยบาย นักลงทุน และผู้ประกอบการ
เมื่อเอไอคือโครงสร้างพื้นฐานของการท�ำนายราคาถูกที่มีศักยภาพ
อย่างมาก การท�ำนายหรือการพยากรณ์จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการตัดสิน
ใจจากความไม่แน่นอนเพราะธุรกิจต่างๆ ล้วนต้องการการตัดสินใจที่ดี
การท�ำนายที่ดีกว่าส�ำหรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ และกลยุทธ์การ
แข่งขัน การขยายอิทธิพล ความสนุก รวมถึงการตระหนักรู้และฝึกฝนอยู่
เสมอ เครื่องท�ำนายอนาคตนี้จึงหนีไม่พ้นตรรกะที่จะอธิบายถึงวิธีหาเส้น
ทางสู่โอกาสที่ขอบฟ้า แม้ว่าผลกระทบของเอไอจะมีความละเอียดอ่อน
และต้องท�ำความเข้าใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
จะช่วยให้คุณผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ได้อย่างง่ายดาย
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1

อารัมภบท

ปัญญาประดิษฐ์

ถ้าฉากต่อไปนี้ฟังดูไม่ค่อยคุ้นนัก แต่ต่อไปมันอาจจะเป็นสิ่งคุ้นเคยก็ ได้
เมื่อเด็กคนหนึ่งก�ำลังท�ำการบ้านอยู่แล้วถามขึ้นว่า “เมืองไหนคือเมือง
หลวงของรัฐเดลาแวร์ฮะ?” แล้วพ่อแม่ก็จะเริ่มคิด ‘บัลติมอร์....ง่ายเกิน
ไป ...วิลมิงตัน...ก็ ไม่ใช่เมืองหลวง’ แต่ก่อนที่จะทันตอบ คอมพิวเตอร์
ชื่ออเล็กซาก็ตอบได้ถูกเผง “เมืองหลวงของเดลาแวร์คือโดเวอร์” อเล็ก
ซา คือปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence) ที่
ถอดความหมายของภาษาและตอบค�ำถามได้เร็วปานความไวแสง ใน
สายตาของเด็กคนนั้นมันมาแทนพ่อแม่ได้ ในแง่ของแหล่งข้อมูล
เอไอมีอยู่ทุกหนแห่ง ในโทรศัพท์ ในรถยนต์ ในทุกที่ที่ไปช็อปปิ้ง ใน
การหาคู่ ในโรงพยาบาล ธนาคาร และมีอยู่ทั่วไปในสื่อ จึงไม่น่าแปลก
ที่พวกผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง รองประธานกรรมการ ผู้จัดการ
หัวหน้าทีม ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน โค้ช และผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจระดับ
สูงในบริษัทต่างๆ ก�ำลังขวนขวายเรียนรู้เกี่ยวกับเอไอ ทุกกลุ่มที่กล่าว
มานี้ตระหนักดีว่ามันคือปัจจัยพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงการท�ำธุรกิจได้
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เราทั้งสามคนได้สังเกตถึงความก้าวหน้าของเอไอจากจุดที่มองเห็น
มันได้ชัดเจนที่สุด เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สร้างอาชีพขึ้นมาได้ด้วย
การศึกษาการปฏิวัติครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีครั้งล่าสุดคืออินเทอร์เน็ต
หลายๆ ปีแห่งการศึกษาค้นคว้าเราก็ทราบถึงวิธีตัดตรงที่ ไม่สนใจต่อ
ค�ำกล่าวอ้างเกินจริง มาเข้าสู่การท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเทคโนโลยี
นี้ ซึ่งมีความหมายต่อผู้บริหารระดับสูง
เรายั ง สร้ า งครี เ อที ฟ เดสตรั ค ชั น แล็ บ หรื อ ซี ดี แ อล (Creative
Destruction Lab : CDL) ขึ้นด้วย เพื่อให้เป็นโครงการเริ่มต้นที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถส�ำหรับธุรกิจที่เกิดใหม่ (startup) ให้ก้าวสู่ความส�ำเร็จ
เริ่มแรกนั้นซีดีแอลเปิดขึ้นเพื่อรองรับทุกรูปแบบของธุรกิจสตาร์ตอัพ
แต่ ในปี 2015 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเป็นบริษัทที่มีขีดความ
สามารถด้านเอไอ ประจวบกับในเดือนกันยายน 2017 นั้นเป็นปีที่สาม
แล้วของซีดีแอล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นด้านกิจการเอไอให้กับทุก
โครงการในโลก
ผลจากการด�ำเนินการนี้คือผู้น�ำในสาขานี้ต่างเดินทางมายังเมือง
โทรอนโตเป็นประจ�ำเพื่อร่วมงานกับซีดีแอล ตัวอย่างเช่น หนึ่งใน
ผู้ประดิษฐ์รายใหญ่ด้านเอไอเอนจินที่สนับสนุนการท�ำงานให้อเล็กซา
(เอไอรูปแบบหนึ่ง) ของแอมะซอน วิลเลียม ทันสตอลล์-เพโด ต้อง
บินจากเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มายังโทรอนโตทุกสองเดือน เพื่อร่วม
งานกับเราตลอดโครงการ เช่นเดียวกับ บาร์นีย์ เพลล์ ผู้มีส�ำนักงาน
ใหญ่อยู่ในซานฟรานซิสโก ที่เดิมเป็นหัวหน้าทีมจากนาซ่าจ�ำนวน 85 คน
มีหน้าที่ควบคุมยานอวกาศที่ล�ำแรกใช้เอไอออกไปในอวกาศอันไกลโพ้น
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การครองตลาดของซีดีแอลในสาขานี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่เราตั้งส�ำนักงานในโทรอนโต ที่ซึ่งเกิดนวัตกรรมอันเป็น “แก่น” หลาย
อย่างในสาขาที่เรียกว่า “การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)”
ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับเอไอในก็ ได้ถือก� ำเนิดและเติบโตขึ้น
ที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนมากที่แต่เดิมท�ำงานอยู่ ในคณะวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยโทรอนโต ปัจจุบันนี้เป็นผู้น�ำในหลายๆ
ทีมเอไอในอุตสาหกรรมชั้นน�ำ รวมทั้งที่ เฟซบุ๊ก แอปเปิล และโอเพ่น
เอไอ ของ อีลอน มัสก์
การได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเอไอจ�ำนวนมาก ท�ำให้
เราต้องพุ่งความสนใจไปที่วิธีการที่เทคโนโลยีนี้จะส่งผลกระทบต่อ
กลยุทธ์ของธุรกิจ เราจึงอธิบายได้ว่า เอไอนั้นคือเทคโนโลยีแห่งการ
พยากรณ์ การคาดการณ์นี้คือข้อมูลที่ใช้ ในการตัดสินใจ และเศรษฐกิจ
ได้สร้างกรอบความคิดอันสมบูรณ์ไว้ ให้เข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องเลือก
ในระหว่างการตัดสินใจใดๆ ดังนั้นด้วยโชคและด้วยความตั้งใจ เราจึง
พบว่าตัวเองมาอยู่ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเพื่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์กับนักธุรกิจ และผลลัพธ์คือหนังสือเล่มนี้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเบื้องแรกของเราคือคลื่นลูกใหม่ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์นี้ ไม่ได้ท�ำให้เราฉลาดขึ้น แต่จะท�ำให้ส่วนส�ำคัญของ
ปัญญาคือ การคาดการณ์ นั้นดีขึ้นแทน สิ่งที่อเล็กซาก�ำลังท�ำเมื่อเด็ก
คนนั้นตั้งค�ำถามคือการรับฟังเสียงแล้วจึงมาคาดการณ์จากค�ำถามเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลว่าจะตอบแบบไหน อเล็กซา “ไม่รู้จัก” เมืองหลวงของรัฐ
เดลาแวร์ แต่มันสามารถคาดเดาได้เมื่อมีคนตั้งค�ำถามที่ตัวเขาก�ำลัง
คาดหมายว่าค�ำตอบต้องเป็น “โดเวอร์”
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แต่ละกิจการสตาร์ตอัพในแล็บของเราต่างคาดหมายและใช้ประโยชน์
จากการพยากรณ์ที่ดีกว่า การศึกษาจีโนมในเชิงลึก (Deep Genomics)
ช่วยให้การแพทย์เจริญขึ้นด้วยการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเซลล์
เมื่อดีเอ็นเอถูกท�ำให้เปลี่ยนไป ส่วนเอไอชื่อ “ชิเซิล” ก็ปรับปรุงข้อปฏิบัติ
ทางกฎหมายด้วยการคาดการณ์ว่าส่วนไหนของเอกสารที่ต้องถูกแก้ไข
วาลิเดียร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนถ่ายน�้ำมันดิบด้วยการประมาณ
การว่าต้องใช้น�้ำเป็นสัดส่วนเท่าไร กรรมวิธีเหล่านี้ถือยังเป็นส่วนน้อย
ของสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องท�ำในอนาคตอันใกล้นี้
ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจว่าเอไอจะมีความหมายอย่างไรต่อตัวเอง
เราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ ในความหมายลึกๆ ของมันแล้วอธิบาย
ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแขนงนี้ ได้ แม้ว่าคุณจะไม่เคย
เขียนโปรแกรมการท�ำงานของระบบประสาทอันซับซ้อนหรือศึกษาสถิติ
แบบเบย์เซียนมาก่อนก็ตาม
หากคุณเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจ เราจะให้ข้อมูลให้เข้าใจถึงผลกระทบของ
เอไอที่มีต่อการจัดการและการตัดสินใจ ถ้าคุณเป็นนักศึกษาหรือเพิ่งจบ
การศึกษามา เราจะวางกรอบความคิดไว้ ให้คิดเรื่องวิวัฒนาการของงาน
และอาชีพในอนาคต หากคุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินการธนาคาร
หรือเจ้าของเงินทุนที่ต้องเสี่ยง เราจะวางเค้าโครงให้คุณได้ ใช้พัฒนา
ข้อวินิจฉัยด้านการลงทุน ถ้าคุณเป็นผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายของรัฐ
เราจะให้แนวทางเพื่อให้เข้าใจว่าเอไอจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไร
และจะวางนโยบายอย่างไรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่า
วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้วางรากฐานที่ดีไว้แล้วเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่
ไม่แน่นอนและกรรมวิธีเพื่อการตัดสินใจ เมื่อการคาดคะเนที่ดีกว่านั้น
สามารถลดความไม่แน่นอนลงได้ เราจึงใช้หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อบอก
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คุณว่าเอไอมีความส�ำคัญอย่างไรในการตัดสินใจของคุณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งในทางกลับกันคือการให้ข้อมูลเบื้องลึกในสิ่งที่เครื่องมือเอไอมี
และสามารถที่จะสร้างผลก�ำไรให้ได้มากที่สุดจากการลงทุน เพื่อธุรกิจ
ของคุณจะได้ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้น�ำไปสู่กรอบความคิดเพื่อ
การคิดค้นกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น คุณอาจต้องมาทบทวนในเรื่องขนาด
และขอบเขตของธุรกิจตัวเอง เพื่อหาประโยชน์จากหลักเศรษฐกิจใหม่ที่
ถูกคาดการณ์แล้วว่าจะประหยัดกว่าในที่สุด คือเราได้วางเค้าโครงของ
ทางเลือกที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากกับเอไอเอาไว้ ให้ ในเรื่องของงาน เรื่อง
การระดมความสามารถของบริษัทมาใช้ เรื่องของความเป็นส่วนตัวและ
เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์
อย่างเช่นการคาดคะเนอะไรบ้างที่ส�ำคัญต่อธุรกิจของคุณ ความ
ก้าวหน้าในด้านเอไอจะเปลี่ยนแปลงการคาดคะเนที่คุณต้องพึ่งพาได้
อย่างไร? อุตสาหกรรมของคุณจะออกแบบงานใหม่แบบไหนเพื่อตอบ
สนองต่อความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเพื่อการคาดคะเน เช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องคิดรูปแบบงานใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับ
ปริมาณคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วตามด้วยอินเทอร์เน็ต เอไอ
ยังเป็นเรื่องใหม่และยังไม่เป็นที่เข้าใจได้ดีนัก แต่เครื่องมือในวิชา
เศรษฐศาสตร์ที่ประเมินถึงการแสดงเจตนาเป็นนัยของค่าต้นทุนการ
พยากรณ์ที่ลดลงนั้นมั่นคงมาก ถึงแม้ว่าตัวอย่างที่เราใช้นั้นต่อไปอาจ
จะล้าสมัย แต่ไม่ใช่กรอบความคิดในหนังสือเล่มนี้แน่ๆ ข้อมูลเบื้องลึก
นี้จะยังคงใช้ ได้ต่อไปขณะที่เทคโนโลยีดีขึ้นและการคาดคะเนนั้นทั้ง
แม่นย�ำและซับซ้อนยิ่งขึ้น
หนังสือ “จักรกลพยากรณ์” นี้ ไม่ใช่สูตรส�ำเร็จในหลักเศรษฐศาสตร์
ของเอไอ แต่เราจะเน้นที่การต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทน ข้อมูลที่มาก
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ขึ้นซึ่งหมายถึงความเป็นส่วนตัวที่น้อยลง ความเร็วที่มากขึ้นหมายถึง
ความแม่นย�ำน้อยลง ความเป็นอิสระที่มากขึ้นหมายถึงการควบคุมได้ยาก
เราไม่ได้มาสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับธุรกิจของคุณหรอกนะ เพราะ
นั่นมันเป็นงานของคุณ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรืออาชีพหรือของ
ประเทศของคุณ จะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชั่งน�้ำหนักทางเลือกแต่ละอย่างนั้น
ต่างหากเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่มีกรอบความคิดของเรา
ไว้ ใช้ แต่คุณก็ยังพบว่าอะไรๆ มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกิน ซ�้ำ
ยังต้องตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลอันสมบูรณ์อีก ถึงแม้คุณจะต้องท�ำเช่น
นั้นบ่อยครั้งแต่ก็ยังดีกว่าอยู่นิ่งเฉย

ใจความส�ำคัญ
ll

ll

คลื่นแห่งความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์นั้นจริงๆ แล้วไม่ได้
ท�ำให้เรามีปัญญาที่ดีขึ้น แต่กลับท�ำให้ส่วนประกอบส�ำคัญของ
ปัญญา คือ “การคาดคะเน” ต่างหากที่ดีขึ้น
การคาดคะเนคือ ข้อมูลกลางที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการตัดสิน
ใจ วิชาเศรษฐศาสตร์มีกรอบความคิดที่ ได้รับการพัฒนาดีแล้ว
ให้เข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจ การแสดงเจตนาเป็นนัยที่ใหม่
และไม่เป็นที่เข้าใจดีนักของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการคาด
การณ์นี้ สามารถผสมผสานได้กับตรรกะของทฤษฎีการตัดสินใจ
ที่เป็นที่เข้าใจดีอยู่แล้วจากหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อท�ำให้เกิด
ชุดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเนื่อง เพื่อช่วยน�ำองค์กรของคุณ
ให้เข้าสู่เอไอได้

บทที่ 1 อารัมภบท ปัญญาประดิษฐ์
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มีอยู่บ่อยๆ ที่ ไม่มีค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงค�ำตอบเดียวส�ำหรับ
ค�ำถามที่ว่าสิ่งใดคือกลยุทธ์ด้านเอไอหรือชุดเครื่องมือด้านเอไอ
ที่ดีที่สุด นั่นเป็นเพราะว่าเอไอมีความเกี่ยวข้องกับการเสนอทาง
เลือกคือยิ่งเร็วมากก็ยิ่งไม่แม่นย�ำ ยิ่งเป็นอิสระมากก็ยิ่งควบคุมได้
ยาก มีข้อมูลมากความเป็นส่วนตัวก็น้อยลง เราจึงมีเพียงแค่วิธีที่
ระบุทางเลือกอันเกีย่ วเนื่องกับการตัดสินใจด้วยเอไอแต่ละครัง้ เพื่อ
ให้คุณสามารถประเมินได้ทั้งสองด้านของทุกการกระท�ำในแง่ของ
ภารกิจขององค์กรและเป้าหมาย แล้วจึงค่อยตัดสินใจเพื่อให้ได้
สิ่งที่ดีที่สุด

