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คํานิยม

“ปญญาประดิษฐคือเทคโนโลยีขั้นพลิกผันในยุคสมัยของเรา อกราวัล, 

แกนส และโกลดฟารบ เขาใจมันอยางถึงแกนและเจาะลึกถึงความหมาย 

โดยนัยของการตองเลือกเอาระหวางความจําเปนดานเศรษฐกิจกับ

ความใฝฝน หากคุณอยากจะเขาใจปญญาประดิษฐใหลึกเพื4อเขาใจให

ถึงแกนปญหาของมันและโอกาสเพื4อสรางสรรคสังคม กาวแรกคือการ

อานหนังสือเลมน้ีครับ”

- เอริค บรีนจอลฟสสัน, ศาสตราจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีแหงเมสซาชููเซตต,  

 ผูเขียนหนังสือ The Second Machine Age and Machine, Platform, Crowd

“จักรกลพยากรณ คือหนังสือสําหรับผูนําดานธุรกิจ ผูบริหารระดับ

สูง นักเศรษฐศาสตร นักยุทธศาสตร และใครก็ตามที่อยากจะเขาใจ

ปญญาประดิษฐใหลึกตองอาน เพื4อการคิดคนกลยุทธและการตัดสินใจ 

ทางธุรกิจ และผลกระทบที่มันสงมายังสังคมของเรา”

- รุสลัน ซาลาคุตดินอฟ, ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน,

 ผูอํานวยการดานการวิจัยปญญาประดิษฐ บริษัทแอปเปล

“ฉันไดพบกับคนจํานวนมากที่ตื4นเตนแตก็ยังกลัวปญญาประดิษฐอยู  

หนังสือเลมน้ีจะลดความรูสึกทํานองน้ีลงดวยการแสดงใหเห็นอยางงายๆ”

- ชิฟอน ซิลิส, ผูอํานวยการและผูรวมลงทุนดานปญญาประดิษฐเปด (Open  

      AI), บลูมเบิรก เบตา
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“การปฏิวัติดานปญญาประดิษฐในปจจุบันนี้มีโอกาสอยางมากที่จะขยาย

ตัวออกไป แตจะทําใหไดอยางนั้นตองคิดใหรอบคอบในเรื4องยากๆ 

หลายเรื4อง รวมท้ังคนที่จะตกงานมากขึ้นและความแตกตางของรายได  

หนังสือเลมน้ีเสนอเคาโครงความคิดเพื4อใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดเขาใจ

ถึงความเคลื4อนไหวของสถานการณนี้”

- วิโนด คอสลา, ผูกอตั้งบริษัทคอสลาเวนเจอร และซันไมโครซิสเต็ม

“ปญญาประดิษฐมีความหมายอะไรในธุรกิจของเรา? อานหนังสือเลมนี้ 

แลวจะรู”

- ฮัล แวเรียน, หัวหนาทีมเศรษฐศาสตรกูเกิล

“ปญญาประดิษฐอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได และหนังสือ จักรกลพยากรณ 

จะเปลี่ยนความคิดของคุณท่ีมีตอปญญาประดิษฐเดิม นี่คือหนังสือที่ดี

ที่สุดเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดท่ีมีมาดวย”

- ลอวเรนซ  เอช. ซัมเมอร, ศาสตราจารยชารลส  ดับเบิลยู. เอเลียต 

  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮารเวิรด, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

  สหรัฐฯ และอดีตหัวหนาทีมเศรษฐศาสตรธนาคารโลก

“จักรกลพยากรณ เปนหนังสือชั้นแนวหนาในการเจาะลึกถึงสิ่งที่นัก 

กลยุทธและผูจัดการดานธุรกิจตองรูเก่ียวกับการปฏิวัติดานปญญาประดิษฐ 

โดยการอธิบายงายๆ ดวยมุมมองอันเปนจริงในดานเทคโนโลยี หนังสือ

เลมน้ีใชหลักการดานเศรษฐกิจและกลยุทธเพื4อจะเขาใจใหไดถึงวิธีที่

บริษัท อุตสาหกรรม และทีมผูบริหารจะเปลี่ยนไปดวยปญญาประดิษฐ”

- ซูแซน เอธีย, ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรเทคโนโลยีประจํา

 มหาวิทยาลัยสแตนเฟรด, อดีตนักวิจัยที่ปรึกษาฝายวิจัยบริษัทไมโครซอฟต 

       นิวอิงแลนด
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“จักรกลพยากรณ ทําไดสําเร็จงดงามจากความโดดเดน เปนการ 

เจาะลึกท่ีอานไดงายถึงการท่ีปญญาประดิษฐกําลังนําเราใหหลงออกจาก

ความเปนจริง ในขณะที่กําลังใหขอมูลเบื้องลึกอยางตอเนื4องนั้น  หนังสือ

ก็ใชภาษาที่ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจกําหนดนโยบายสามารถเขาใจ

ได ผูนําทุกคนตองไดอานหนังสือเลมน้ี”

- โดมินิค บารตัน, โกลบอลเมเนจิงพารตเนอร, แม็คคินซียแอนดคอมปานี

“หนังสือเลมนี้ทําใหเขาใจปญญาประดิษฐไดงาย ดวยการคาดการณ

ในแนวใหมเพื4อใหเขาใจได ในวงกวาง เปนสิ่งที่ดีและผมคิดวามันเปน

หนังสือที่มีประโยชนมากครับ”

- เควิน เคลลี, บรรณาธิการบริหารคนแรกของนิตยสาร Wired,  

  ผูเขียนหนังสือ What Technology Wants และ The Inevitable
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รูจักผูเขียน

อาเจย อกราวัล เปนศาสตราจารยดานการ

จัดการกลยุทธ, ศาสตราจารยดานผูประกอบ

กิจการของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน มหาวิทยาลัย

โทรอนโต, ผูรวมกอตั้ง The Next 36 และ 

Next AI, ผูรวมกอตั้งเอไอและบริษัทเกี่ยวกับ

หุนยนตในเครือเดียวกัน และกอตั้ง Creative 

Destruction หรือ CDL นอกจากนี้อาเจยดําเนิน

การวิจัยบนกลยุทธของเทคโนโลยี รัฐศาสตร 

นักลงทุนทางการเงิน และภูมิศาสตรนวัตกรรม

โจชัว แกนส เปนศาสตราจารยดานการจัดการ

กลยุทธและเจาของ the Jeffrey S. Skoll Chair 

of Technical Innovation และเปนศาสตราจารย

ดานผูประกอบกิจการของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน  

มหาวิทยาลัยโทรอนโต และเปนนักเขียนบทความ

ของนิตยสาร New York Times, Harvard 

Business, Forbes, Slate และ Financial 

Time นอกจากนี้เขายังเขียนบทความลงบล็อก

ตางๆ เปนประจํา
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อาวี โกลดฟารบ เปนศาสตราจารยดานการตลาด  

ของโรงเรียนธุรกิจรอตแมน มหาวิทยาลัยโทรอนโต 

และยังเปนหัวหนานักวิเคราะหขอมูลท่ี Creative  

Destruction หรอื CDL, เปนบรรณาธกิารของวิเคราะห

การตลาด, ผูเขารวมเศรษฐศาสตรพฤติกรรมทีโ่รงเรยีน 

ธุุรกิจรอตแมน และเปนนักวิจัยที่ The National 

Bureau of Economic Research งานวิจัยของเขา

เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
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คํานํา

“ปญญาประดิษฐมีความหมายอยางไรสําหรับธุรกิจของคุณ สามารถ

หาคําตอบได ในหนังสือเลมน้ี” ฮัล แวเรียน หัวหนานักเศรษฐศาสตร

ของกูเกิลกลาวไว  

ปญญาประดิษฐ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เปน

เสมือนกับเวทมนตรที่ทําใหเครื4องมือมีชีวิต ชวยขับรถ ชวยซื้อขายหุน 

และสอนหนังสือเด็กๆ คําถามคือ แลวธุรกิจหรือบริษัทควรกําหนดกลยุทธ

อยางไร รัฐบาลควรออกแบบนโยบายอยางไร และผูคนควรวางแผน

ชีวิตสําหรับโลกที่แตกตางจากที่พวกเรารูอยางไร ในการเผชิญหนากับ

ความลังเลเหลานี้นั้น นักวิเคราะหทั่วไปหากไมตกอยูในความกลัวแลว

ก็มักจะคาดการณถึงอนาคตที่เปนไปไมได

การที่ “เอไอ” คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เต็มไปดวยขอมูลมากมาย 

ซึ่งถูกสรางขึ้นมาเพื4อใหสามารถเรียนรู วิเคราะห และมีเหตุผลเหมือน

มนุษย มีการทําวิจัยมาโดยตลอดในการพยายามให “เอไอ” ฉลาด

มากขึ้น ประมวลผลไดแมนยําขึ้น และมีความสามารถเทาเทียมมนุษย 

ความชาญฉลาดของเอไอสามารถชวยเหลือธุรกิจไดมากมาย ตั้งแตการ

สรางแบรนด การสืบคนขอมูล การเทรดหุน และยังสามารถโตตอบ

กับลูกคาไดอีกดวยเอไอจึงเปนสิ่งท่ีไดรับความสนใจอยางมากในทาง



10   จักรกลพยากรณ

เศรษฐศาสตร เอไอสามารถทํานายตนทุน เพิ่มมูลคา จึงใหคําตอบ 

ไดวาเอไอสงผลตอธุรกิจไดอยางไร และธุรกิจควรใชเอไอในรูปแบบ

ใดไดบาง

หนังสือเลมนี้เขียนโดยนักเศรษฐศาสตรที่โดดเดนสามคน พวก

เขาเขียนเรื4องเกี่ยวกับเอไอขึ้นและใชกับการทํานายทางธุรกิจ พวก

เขาใชเอไอกระตุนและแสดงใหเห็นวาสามารถพัฒนาเอไอจากอุปกรณ

พื้นฐานจากเศรษฐศาสตร และนําเสนอตอซีอีโอ ผูจัดการ ผูกําหนด 

นโยบาย นักลงทุน และผูประกอบการ

เมื4อเอไอคือโครงสรางพื้นฐานของการทํานายราคาถูกที่มีศักยภาพ 

อยางมาก การทํานายหรือการพยากรณจึงเปนหัวใจสําคัญของการตัดสิน

ใจจากความไมแน�นอนเพราะธุรกิจตางๆ ลวนตองการการตัดสินใจที่ดี

การทํานายที่ดีกวาสําหรับโครงสรางธุรกิจใหม และกลยุทธการ

แขงขัน การขยายอิทธิพล ความสนุก รวมถึงการตระหนักรูและฝกฝนอยู

เสมอ เครื4องทํานายอนาคตนี้จึงหนีไมพนตรรกะที่จะอธิบายถึงวิธีหาเสน

ทางสูโอกาสท่ีขอบฟา แมวาผลกระทบของเอไอจะมีความละเอียดออน

และตองทําความเขาใจเปนอยางมาก แตดวยเนื้อหาของหนังสือเลมนี้

จะชวยใหคุณผูอานเขาใจโครงสรางเศรษฐกิจที่เปนอยูไดอยางงายดาย 



สารบัญ   11

สารบัญ

3
7
9



12   จักรกลพยากรณ



บทที่ 1 อารัมภบท ปญญาประดิษฐ   13

 อารัมภบท

ถาฉากตอไปนี้ฟงดูไมคอยคุนนัก แตตอไปมันอาจจะเปนสิ่งคุนเคยก็ได 

เมื4อเด็กคนหนึ่งกําลังทําการบานอยูแลวถามขึ้นวา “เมืองไหนคือเมือง

หลวงของรัฐเดลาแวรฮะ?” แลวพอแมก็จะเริ่มคิด ‘บัลติมอร....งายเกิน

ไป ...วิลมิงตัน...ก็ไมใชเมืองหลวง’ แตกอนที่จะทันตอบ  คอมพิวเตอร

ชื4ออเล็กซาก็ตอบไดถูกเผง “เมืองหลวงของเดลาแวรคือโดเวอร” อเล็ก

ซา คือปญญาประดิษฐ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence) ที่

ถอดความหมายของภาษาและตอบคําถามไดเร็วปานความไวแสง ใน

สายตาของเด็กคนนั้นมันมาแทนพอแมได ในแงของแหลงขอมูล

เอไอมีอยูทุกหนแหง ในโทรศัพท ในรถยนต ในทุกที่ที่ไปช็อปปง ใน

การหาคู ในโรงพยาบาล ธนาคาร และมีอยูทั่วไปในสื4อ จึงไมน�าแปลก

ที่พวกผูอํานวยการ ผูบริหารระดับสูง รองประธานกรรมการ ผูจัดการ 

หัวหนาทีม ผูประกอบธุรกิจ นักลงทุน โคช และผูมีอํานาจตัดสินใจระดับ

สูงในบริษัทตางๆ กําลังขวนขวายเรียนรูเกี่ยวกับเอไอ ทุกกลุมที่กลาว

มานี้ตระหนักดีวามันคือปจจัยพื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจได

 ปญญาประดิษฐ

1
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เราทั้งสามคนไดสังเกตถึงความกาวหนาของเอไอจากจุดที่มองเห็น

มันไดชัดเจนท่ีสุด เราเปนนักเศรษฐศาสตรที่สรางอาชีพขึ้นมาไดดวย

การศึกษาการปฏิวัติครั้งใหญของเทคโนโลยีครั้งลาสุดคืออินเทอรเน็ต 

หลายๆ ปแหงการศึกษาคนควาเราก็ทราบถึงวิธีตัดตรงที่ไมสนใจตอ 

คํากลาวอางเกินจริง มาเขาสูการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงเทคโนโลยี

นี้ ซึ่งมีความหมายตอผูบริหารระดับสูง

เรายังสรางครีเอทีฟเดสตรัคชันแล็บหรือซีดีแอล (Creative  

Destruction Lab : CDL) ขึ้นดวย เพื4อใหเปนโครงการเร่ิมตนที่จะเพิ่ม

ขีดความสามารถสําหรับธุรกิจที่เกิดใหม (startup) ใหกาวสูความสําเร็จ 

เริ่มแรกนั้นซีดีแอลเปดขึ้นเพื4อรองรับทุกรูปแบบของธุรกิจสตารตอัพ   

แตในป 2015 ผูประกอบการสวนใหญมักจะเปนบริษัทที่มีขีดความ

สามารถดานเอไอ ประจวบกับในเดือนกันยายน 2017 นั้นเปนปที่สาม

แลวของซีดีแอล ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่มุงเนนดานกิจการเอไอใหกับทุก

โครงการในโลก

ผลจากการดําเนินการนี้คือผูนําในสาขานี้ตางเดินทางมายังเมือง 

โทรอนโตเปนประจําเพื4อรวมงานกับซีดีแอล ตัวอยางเชน หนึ่งใน 

ผูประดิษฐรายใหญดานเอไอเอนจินที่สนับสนุนการทํางานใหอเล็กซา  

(เอไอรูปแบบหน่ึง) ของแอมะซอน วิลเลียม ทันสตอลล-เพโด ตอง

บินจากเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ มายังโทรอนโตทุกสองเดือน เพื4อรวม

งานกับเราตลอดโครงการ เชนเดียวกับ บารนีย เพลล ผูมีสํานักงาน

ใหญอยูในซานฟรานซิสโก ท่ีเดิมเปนหัวหนาทีมจากนาซาจํานวน 85 คน 

มีหนาที่ควบคุมยานอวกาศท่ีลําแรกใชเอไอออกไปในอวกาศอันไกลโพน
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การครองตลาดของซีดีแอลในสาขาน้ี  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ที่เราตั้งสํานักงานในโทรอนโต ที่ซึ่งเกิดนวัตกรรมอันเปน “แกน” หลาย

อยางในสาขาที่เรียกวา “การเรียนรูของเครื5อง (machine learning)” 

ซึ่งขับเคลื4อนใหเกิดประโยชนกับเอไอในก็ไดถือกําเนิดและเติบโตขึ้น

ที่นี่ ผู เชี่ยวชาญจํานวนมากที่แตเดิมทํางานอยูในคณะวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยโทรอนโต ปจจุบันนี้เปนผูนําในหลายๆ 

ทีมเอไอในอุตสาหกรรมช้ันนํา รวมท้ังที่ เฟซบุก แอปเปล และโอเพน

เอไอ ของ อีลอน มัสก

การไดอยูใกลชิดกับสิ่งที่ตองขับเคลื4อนดวยเอไอจํานวนมาก  ทําให

เราตองพุงความสนใจไปท่ีวิธีการที่เทคโนโลยีนี้จะสงผลกระทบตอ 

กลยุทธของธุรกิจ เราจึงอธิบายไดวา เอไอนั้นคือเทคโนโลยีแหงการ

พยากรณ  การคาดการณนี้คือขอมูลที่ใช ในการตัดสินใจ และเศรษฐกิจ

ไดสรางกรอบความคิดอันสมบูรณไว ใหเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองเลือก

ในระหวางการตัดสินใจใดๆ ดังนั้นดวยโชคและดวยความต้ังใจ เราจึง

พบวาตัวเองมาอยูไดอยางถูกที่ถูกเวลาเพื4อสรางสะพานเชื4อมตอระหวาง

นักวิทยาศาสตรกับนักธุรกิจ และผลลัพธคือหนังสือเลมนี้

ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเบื้องแรกของเราคือคลื4นลูกใหมดาน

ปญญาประดิษฐนี้ไมไดทําใหเราฉลาดขึ้น แตจะทําใหสวนสําคัญของ

ปญญาคือ การคาดการณ นั้นดีขึ้นแทน ส่ิงที่อเล็กซากําลังทําเมื4อเด็ก

คนนั้นตั้งคําถามคือการรับฟงเสียงแลวจึงมาคาดการณจากคําถามเพื4อ

ใหไดขอมูลวาจะตอบแบบไหน อเล็กซา “ไมรูจัก” เมืองหลวงของรัฐ

เดลาแวร แตมันสามารถคาดเดาไดเมื4อมีคนตั้งคําถามท่ีตัวเขากําลัง

คาดหมายวาคําตอบตองเปน “โดเวอร”
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แตละกิจการสตารตอัพในแล็บของเราตางคาดหมายและใชประโยชน 

จากการพยากรณที่ดีกวา การศึกษาจีโนมในเชิงลึก (Deep Genomics) 

ชวยใหการแพทยเจริญขึ้นดวยการคาดการณวาจะเกิดอะไรขึ้นในเซลล  

เมื4อดีเอ็นเอถูกทําใหเปลี่ยนไป สวนเอไอชื4อ “ชิเซิล” ก็ปรับปรุงขอปฏิบัติ

ทางกฎหมายดวยการคาดการณวาสวนไหนของเอกสารที่ตองถูกแกไข  

วาลิเดียรชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนถายนํ้ามันดิบดวยการประมาณ

การวาตองใชนํ้าเปนสัดสวนเทาไร กรรมวิธีเหลานี้ถือยังเปนสวนนอย

ของสิ่งที่ธุรกิจสวนใหญจะตองทําในอนาคตอันใกลนี้

ถาหากคุณยังไมเขาใจวาเอไอจะมีความหมายอยางไรตอตัวเอง  

เราสามารถชวยใหคุณเขาใจได ในความหมายลึกๆ ของมันแลวอธิบาย

ใหทราบถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีแขนงนี้ได แมวาคุณจะไมเคย

เขียนโปรแกรมการทํางานของระบบประสาทอันซับซอนหรือศึกษาสถิติ

แบบเบยเซียนมากอนก็ตาม

หากคุณเปนผูนําดานธุรกิจ เราจะใหขอมูลใหเขาใจถึงผลกระทบของ

เอไอที่มีตอการจัดการและการตัดสินใจ  ถาคุณเปนนักศึกษาหรือเพิ่งจบ

การศึกษามา  เราจะวางกรอบความคิดไว ใหคิดเรื4องวิวัฒนาการของงาน

และอาชีพในอนาคต  หากคุณเปนนักวิเคราะหทางการเงินการธนาคาร

หรือเจาของเงินทุนท่ีตองเสี่ยง เราจะวางเคาโครงใหคุณได ใชพัฒนา

ขอวินิจฉัยดานการลงทุน ถาคุณเปนผูมีอํานาจกําหนดนโยบายของรัฐ  

เราจะใหแนวทางเพื4อใหเขาใจวาเอไอจะเปลี่ยนแปลงสังคมไดอยางไร  

และจะวางนโยบายอยางไรใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวา

วิชาเศรษฐศาสตรไดวางรากฐานท่ีดีไวแลวเพื4อใหเขาใจในส่ิงที่

ไมแน�นอนและกรรมวิธีเพื4อการตัดสินใจ เมื4อการคาดคะเนที่ดีกวานั้น

สามารถลดความไมแน�นอนลงได  เราจึงใชหลักเศรษฐศาสตรเพื4อบอก
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คุณวาเอไอมีความสําคัญอยางไรในการตัดสินใจของคุณในการดําเนิน

ธุรกิจ ซึ่งในทางกลับกันคือการใหขอมูลเบื้องลึกในสิ่งที่เครื4องมือเอไอมี

และสามารถที่จะสรางผลกําไรใหไดมากที่สุดจากการลงทุน  เพื4อธุรกิจ

ของคุณจะไดดําเนินไปอยางตอเนื4อง สิ่งนี้นําไปสูกรอบความคิดเพื4อ

การคิดคนกลยุทธทางธุรกิจ เชน คุณอาจตองมาทบทวนในเรื4องขนาด

และขอบเขตของธุรกิจตัวเอง เพื4อหาประโยชนจากหลักเศรษฐกิจใหมที่

ถูกคาดการณแลววาจะประหยัดกวาในท่ีสุด คือเราไดวางเคาโครงของ

ทางเลือกท่ีเกี่ยวเนื4องอยางมากกับเอไอเอาไว ให ในเรื4องของงาน เรื4อง

การระดมความสามารถของบริษัทมาใช เรื4องของความเปนสวนตัวและ

เรื4องของภูมิรัฐศาสตร

อยางเชนการคาดคะเนอะไรบางที่สําคัญตอธุรกิจของคุณ ความ 

กาวหนาในดานเอไอจะเปล่ียนแปลงการคาดคะเนที่คุณตองพึ่งพาได

อยางไร? อุตสาหกรรมของคุณจะออกแบบงานใหมแบบไหนเพื4อตอบ

สนองตอความกาวหนาในเทคโนโลยีเพื4อการคาดคะเน เชนเดียวกับ

อุตสาหกรรมอื4นๆ ที่ตองคิดรูปแบบงานใหมทั้งหมดใหสอดคลองกับ

ปริมาณคอมพิวเตอรสวนตัวที่เพิ่มขึ้นแลวตามดวยอินเทอรเน็ต เอไอ 

ยังเปนเรื4องใหมและยังไมเปนที่เขาใจไดดีนัก แตเครื4องมือในวิชา

เศรษฐศาสตรที่ประเมินถึงการแสดงเจตนาเปนนัยของคาตนทุนการ

พยากรณที่ลดลงน้ันมั่นคงมาก ถึงแมวาตัวอยางที่เราใชนั้นตอไปอาจ

จะลาสมัย แตไมใชกรอบความคิดในหนังสือเลมนี้แน�ๆ ขอมูลเบ้ืองลึก

นี้จะยังคงใชไดตอไปขณะที่เทคโนโลยีดีขึ้นและการคาดคะเนน้ันทั้ง

แมนยําและซับซอนยิ่งขึ้น

หนังสือ “จักรกลพยากรณ” น้ีไมใชสูตรสําเร็จในหลักเศรษฐศาสตร

ของเอไอ แตเราจะเนนท่ีการตองเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทน  ขอมูลที่มาก
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ขึ้นซึ่งหมายถึงความเปนสวนตัวที่นอยลง ความเร็วที่มากขึ้นหมายถึง

ความแมนยํานอยลง ความเปนอิสระที่มากข้ึนหมายถึงการควบคุมไดยาก 

เราไมไดมาสรางกลยุทธที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณหรอกนะ เพราะ

นั่นมันเปนงานของคุณ กลยุทธที่ดีที่สุดของบริษัทหรืออาชีพหรือของ

ประเทศของคุณ จะขึ้นอยูกับวิธีที่คุณชั่งน้ําหนักทางเลือกแตละอยางนั้น

ตางหากเพื4อใหไดทางออกที่ดีที่สุด แมวาจะไมมีกรอบความคิดของเรา

ไว ใช แตคุณก็ยังพบวาอะไรๆ มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกิน ซํ้า

ยังตองตัดสินใจโดยไมมีขอมูลอันสมบูรณอีก  ถึงแมคุณจะตองทําเชน

นั้นบอยครั้งแตก็ยังดีกวาอยูนิ่งเฉย

คลื4นแหงความกาวหนาในปญญาประดิษฐนั้นจริงๆ แลวไมได

ทําใหเรามีปญญาที่ดีขึ้น แตกลับทําใหสวนประกอบสําคัญของ

ปญญา คือ “การคาดคะเน” ตางหากที่ดีขึ้น

การคาดคะเนคือ ขอมูลกลางที่ถูกปอนเขาสูกระบวนการตัดสิน

ใจ วิชาเศรษฐศาสตรมีกรอบความคิดที่ไดรับการพัฒนาดีแลว

ใหเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจ การแสดงเจตนาเปนนัยที่ใหม

และไมเปนที่เขาใจดีนักของความกาวหนาในเทคโนโลยีการคาด

การณนี้ สามารถผสมผสานไดกับตรรกะของทฤษฎีการตัดสินใจ  

ที่เปนที่เขาใจดีอยูแลวจากหลักวิชาเศรษฐศาสตร เพื4อทําใหเกิด

ชุดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอเนื4อง  เพื4อชวยนําองคกรของคุณ

ใหเขาสูเอไอได
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มีอยูบอยๆ ที่ไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวสําหรับ

คําถามที่วาสิ่งใดคือกลยุทธดานเอไอหรือชุดเครื4องมือดานเอไอ 

ที่ดีที่สุด นั่นเปนเพราะวาเอไอมีความเกี่ยวของกับการเสนอทาง

เลือกคือยิ่งเร็วมากก็ยิ่งไมแมนยํา ยิ่งเปนอิสระมากก็ยิ่งควบคุมได

ยาก มีขอมูลมากความเปนสวนตัวก็นอยลง เราจึงมีเพียงแควิธีที่

ระบุทางเลอืกอนัเกีย่วเนื4องกบัการตัดสนิใจดวยเอไอแตละคร้ัง เพื4อ

ใหคุณสามารถประเมินไดท้ังสองดานของทุกการกระทําในแงของ 

ภารกิจขององคกรและเปาหมาย แลวจึงคอยตัดสินใจเพื4อใหได 

สิ่งที่ดีที่สุด



20   จักรกลพยากรณ



บทที่ 2 ราคาถูกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง   21

ราคาถูก
2

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

ทุกคนตองเคยมีหรือกําลังจะมีประสบการณกับเอไอกันมาบางแลว  

เราคุนเคยกันดีกับสื4อที่ทวมทนดวยเรื4องราวของเทคโนโลยีใหมที่จะ

เปลี่ยนแปลงชีวิต ขณะที่บางคนเปนพวกคลั่งไคล ในเทคโนโลยีและ

ยินดีไปกับความเปนไปไดตางๆ ในอนาคต แตก็มีอีกมากมายหลายคน

ที่กลัวเทคโนโลยีและเพรียกหาแตวันวานอันแสนสุข เราแทบทั้งหมด

คุนเคยดีกับการประโคมขาวดานเทคโนโลยี พากันทองจําวาสิ่งเดียวที่

มีภูมิคุมกันตอความเปลี่ยนแปลงก็คือตัวความเปลี่ยนแปลงเองเทานั้น  

จนกระท่ังเรามีประสบการณเก่ียวกับเอไอน่ันแหละจึงตระหนักไดวา

เทคโนโลยีนี้แตกตางกัน

นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรบางกลุมเคยมีประสบการณกับเอไอ 

ในป 2012 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตครองชัยชนะอัน

งดงามจากการแขงขัน “อิมเมจเน็ต (ImageNet)” ดานความสามารถ

ในการมองแลวจดจําวัตถุ ในปตอมาผูเขารอบสุดทายทั้งหมดใชวิธีการ
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แบบ “การเรียนรูเชิงลึก”* ซึ่งในขณะนั้นยังเปนเรื4องที่แทบเปนไปไมไดที่

จะเอาชนะการแขงขัน เพราะการตระหนักรู ในวัตถุนั้นเปนมากกวาเกม  

มันตองทําใหเครื4องจักร “มองเห็น” ไดดวย

ผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีจํานวนมากรูจักกับเอไอเมื4อได 

อานหัวขอขาวในเดือนมกราคม 2014 แลวพบวากูเกิลใชเงินกวา 

600 ลานดอลลารเพื4อตั้งบริษัทดีพไมนด (Deep Mind) ที่มีฐานอยูใน

ประเทศอังกฤษ แมวากิจการสตารตอัพน้ีจะสรางรายไดไดเล็กนอยเมื4อ

เทียบตนทุนท่ีสูงมาก แตมันก็แสดงใหเห็นวาเอไอสามารถเรียนรูไดดวย

ตัวเองโดยไมตองเขียนโปรแกรมให ในการเลนวิดีโอเกมอะตาริดวยขีด

ความสามารถที่เหนือมนุษย

คนทั่วไปก็ไดรูจักกับเอไอในชวงปลายปนั้นดวย เมื4อ สตีเฟน ฮอวกิง 

นักฟสิกสเรืองนามไดอธิบายอยางเนนยํ้าๆ วา “ทุกสิ่งที่อารยธรรมควร

จะทําใหปรากฏคือการสรางปญญาเลียนแบบมนุษยขึ้น ...การสราง 

เอไอไดสําเร็จจะเปนปรากฏการณอันย่ิงใหญในประวัติศาสตรของมวล

มนุษยชาติ”

ผูคนจํานวนมากไดรู จักกับเอไอในครั้งแรกที่เขาไดปลอยมือจาก 

พวงมาลัยรถยนตเทสลาที่กําลังแลนอยูและกําลังลัดเลาะไปในเสนทาง

ทองถนนดวยระบบคนขับกลเอไอ

รัฐบาลจีนรูจักเอไอเมื4อไดเห็นเทคโนโลยีนี้ของบริษัทดีพไมนด คือ 

อลัฟาโกะ (AlphaGo) ทีเ่อาชนะ ลี เซ-ดล แชมปเกมโกะสัญชาตเิกาหลีใตได 

แลวตอมาในปนั้นยังเอาชนะนักเลนโกะระดับโลกอีกคนคือ เขอ จี้ 

* Deep Learning เปนกระบวนการจําลองการทํางานของสมองใหคอมพิวเตอรรูจักคิด ซึ่ง

เปนสวนยอยของการเรียนรูของเครื4องจักร หรือ Machine Learning - ผูแปล
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จากประเทศจีน ครั้งนั้น New York Times บรรยายถึงเกมน้ีวาเปน 

“ปรากฏการณสปุตนิก” ของจีนโดยเปรียบเทียบกับเมื4อครั้งที่สหรัฐฯ 

ทุ มทุนมหาศาลไปในดานวิทยาศาสตรหลังจากสหภาพโซเวียตสง 

ดาวเทียมสปุตนิกสูอวกาศสําเร็จ จีนเองก็ตอบสนองตอเหตุการณครั้งนั้น 

ดวยยุทธศาสตรชาติที่เนนการครองความเปนใหญดานเอไอของโลกให

ได ในป 2030 และจัดเตรียมกําลังดานงบประมาณไวพรอมสรรพเพื4อ

ใหบรรลุจุดมุงหมาย

ประสบการณกับเอไอของเรามาถึงในป 2012 เมื4อบริษัทตางๆ ที่ใช 

การเรียนรูของเครื4องจักรความสามารถสูงเริ่มจากเพียงไมกี่บริษัทแลว 

กลายมาเปนหลายบริษัทท่ีสมัครเขามารวมงานกับซีดีแอล มีผูสนใจ

สมัครมาจากหลายประเภทของอุตสาหกรรม ทั้งแผนกคิดคนตัวยา 

ฝายบริการลูกคา ฝายผลิต ฝายรับประกันคุณภาพ ฝายคาปลีก ฝาย

เครื4องมือแพทย เทคโนโลยีเอไอนั้นทรงพลังและทรงคุณประโยชน

มาก เราจึงตั้งใจจะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับมันใหได ในมุมมองของ

เศรษฐศาสตรเมื4อเรารูวาเอไอจะเปนสวนสําคัญในทฤษฎีเศรษฐศาสตร

เชนเดียวกับเทคโนโลยีอื4นๆ 

สําหรับตัวเทคโนโลยีเองแลว หากพูดงายๆ ก็คือมันน�าทึ่งมาก ตาม

ที่นักลงทุนนามกระเดื4อง สตีฟ เจอรเว็ตสัน เคยกลาวไวนานมาแลว

วา “ผลิตภัณฑตางๆ ที่เราจะไดสัมผัสในอีกหาปขางหนาซึ่งดูเหมือน

ผานไปไวมากนี้ แทบทั้งหมดจะถูกสรางขึ้นดวยเอไอ” เจอรเว็ตสัน 

ใหความเห็นวาเอไอเปน “ความมหัศจรรย” ซึ่งสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน 

ในภาพยนตรเรื4อง 2001 : A Space Odyssey, Star Wars, Blade Runner, 

Her และ Ex Machina เราท้ังเขาใจและเขาขางเจอรเว็ตสันในบุคลิก 

ของแอพพลิเคชั่นเอไอท่ีเขาบอกวาเปนความมหัศจรรย ในฐานะนัก
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เศรษฐศาสตร งานของเราคือทําความคิดท่ีดูเหมือนจะเปนของวิเศษนี้

ใหมันเรียบงาย ชัดเจน และใชงานไดจริง

นักเศรษฐศาสตรมองโลกตางจากคนทั่วไป เรามองทุกสิ่งผานกรอบความ

คิดที่จํากัดไวดวยปจจัยตางๆ เชน อุปทานและอุปสงค การผลิตและการ

บริโภค ราคาขายและตนทุน นักเศรษฐศาสตรมักจะมีความเห็นขัดแยง

กันบอยๆ บางทีเราก็ขัดแยงกันดวยกรอบความคิดงายๆ เราตั้งขอสังเกต

เกี่ยวกับการตั้งสมมุติฐานและการตีความแตไมใชเรื4องแนวความข้ัน 

พื้นฐานอยางเชน เรื4องความขาดแคลนและการแขงขันในการต้ังราคา

ขาย วิธีมองโลกเชนนี้ทําใหเรามีมุมมองที่ชัดเจนมาก ในดานลบคือมุม

มองของเรามันแหงแลงและไมน�าหยิบขึ้นมาพูดนักระหวางงานเลี้ยงมื้อ

เย็น แตในทางกลับกันมันมีประโยชนอยางมากในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เริ่มตนกันดวยเรื4องงายๆ กอนคือ เรื4อง ราคา เมื4อราคาของสินคา

บางอยางต่ําลงเราก็ใชมันมากขึ้น  นั่นคือหลักเศรษฐศาสตรงายๆ และ

ปจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นกับเอไอ มันอยูในทุกๆ ที่ ในแอพพลิเคชั่น ใน

โทรศัพท มันชวยเราประหยัดไฟ  และเขามาแทนที่นายหนาซ้ือขายหุน  

อีกไมนานมันอาจจะขับรถใหเรา หรือบินมาสงของใหถึงบาน

หากนักเศรษฐศาสตรจะเกงในเรื4องใดเรื4องหนึ่งก็น�าจะเปนเรื4อง

ของการมองเรื4องท่ีซับซอนใหงายขึ้น ในจุดท่ีคนอื4นๆ มองวาเปนความ

เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมใหมนี้ เรากลับมองวาราคาที่ถูกลงน้ีเปน

เรื4องธรรมดา ซึ่งจริงๆ แลวมันมีอะไรมากกวานั้น การจะเขาใจวิธีที่เอไอ 

สงผลตอองคกรของคุณ คุณตองรูแน�ชัดวาราคาของอะไรที่เปล่ียนไป  

และความเปลี่ยนแปลงดานราคานี้จะสงผลกระทบเปนวงกวางไปใน
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เศรษฐกิจอยางไร หลังจากนั้นจึงจะคิดแผนปฏิบัติการได สิ่งที่เคยเกิด

ขึ้นในอดีตของวิชาเศรษฐศาสตรสอนเราใหรูวาผลกระทบจากนวัตกรรม

สําคัญๆ มักจะสงผลไปยังจุดท่ีไมคาดฝนท่ีสุด

เมื4อพิจารณาถึงเรื4องอินเทอรเน็ตเพื4อการพาณิชยในป 1995  ขณะ

ที่พวกเราสวนใหญกําลังดูภาพยนตรชุด Seinfeld อยูนั้น ไมโครซอฟต

ไดปลอยระบบวินโดว 95 ที่เปนระบบปฏิบัติการหลายหนาที่ออกสูตลาด 

ปเดียวกันรัฐบาลสหรัฐฯ ไดยกเลิกขอหามขอสุดทายในการกระทําเชิง

พาณิชยในอินเทอรเน็ต และเน็ตสเคปซ่ึงเปนผูคิดคนเน็ตเบราเซอร 

รูปแบบน้ีไดเปดขายหุนใหประชาชนท่ัวไป (Initial Public Offering : IPO) 

ครั้งใหญ ถือวาเปนจุดหักเหเมื4ออินเทอรเน็ตไดเปลี่ยนรูปแบบจากแค

ปรากฏการณทางดานเทคโนโลยีมาเปนคลื4นธุรกิจที่สามารถสาดซัดไป

ทั่วระบบเศรษฐกิจได

การเสนอขายหุนของเน็ตสเคปสรางรายได ใหกับบริษัทถึงกวา 3 

พันลานดอลลาร แตนั่นยังไมใชกําไรที่มากมายนัก พวกนักลงทุนผูรวม 

ลงทุนในธุรกิจตางๆ มักจะสนใจกิจการสตารตอัพที่มีรายไดเพียงแค

หลักลานแมวากิจการนั้นๆ กําลังเริ่มจะมีรายได และนี่คือที่มาของศัพท

ใหมที่วา “การคาดวาจะมีรายได (pre-revenue)” ผูที่เพิ่งจบการศึกษา 

เอ็มบีเอจํานวนมากปฏิเสธงานปกติที่เงินเดือนงามๆ แลวพากันมาสราง

อนาคตในเว็บแทน เมื4อผลกระทบจากอินเทอรเน็ตเริ่มแพรกระจายไปทั่ว

อุตสาหกรรมหลายๆ ประเภททั้งที่มีมูลคาสูงและตํ่า บรรดาผูสนับสนุน

เทคโนโลยีตางหยุดพูดวาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีใหม แตกลับเร่ิมพูด

ถึงมันวาเปน “เศรษฐกิจกระแสใหม” แทน ซ่ึงเปนคําพูดที่ติดปากไป

แลว อินเทอรเน็ตคือเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและแทรกซึมเขาไปในกิจกรรม

ของมนุษยจนถึงขั้นพื้นฐาน นักการเมือง ผูบริหารกลุมบริษัท นักลงทุน  
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ผูประกอบการและสํานักขาวใหญๆ ตางเร่ิมใชคําพูดนี้ ทุกคนเริ่มพูดถึง 

“เศรษฐกิจกระแสใหม”

ทุกคนยกเวนนักเศรษฐศาสตร พวกเราไมไดมองวามันเปนเศรษฐกิจ

หรือวิชาเศรษฐศาสตรกระแสใหม  สําหรับนักเศรษฐศาสตรแลวสิ่งนี้ดูจะ

คลายกับเศรษฐกิจกระแสเกาทั่วๆ ไป  แตที่แน�ๆ คือมีความเปลี่ยนแปลง

บางอยางที่สําคัญไดเกิดขึ้นแลว  สินคาและบริการสามารถแพรกระจาย

ไปไดทางดิจิทัล การติดตอสื4อสารนั้นงายดายและเราสามารถคนหา

ขอมูลไดเพียงแคกดปุม “คนหา (search)” แตนั่นก็เปนสิ่งที่เราเคยทํา

มากอนแลวทั้งนั้น ที่เปลี่ยนไปคือเราสามารถทํามันได ในราคาที่ถูกลง 

การแพรกระจายของอินเทอรเน็ตคือตนทุนของการกระจายสินคา  การ

ติดตอสื4อสารและการคนหาที่ลดลง การวางกรอบใหมใหกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีนี้ในฐานะความเปลี่ยนแปลงจากของราคาแพงมาเปน

ราคาถูก หรือจากการขาดแคลนมาเปนความเหลือเฟอที่มีคุณคามาก

ในการคิดเรื4องวิธีที่มันมีผลตอธุรกิจของคุณ ตัวอยางเชน ถาคุณยังจํา

ครั้งแรกที่ใชกูเกิลได จะรูสึกวามันมหัศจรรยมากในความสามารถเขาถึง

ขอมูล จากมุมมองของนักเศรษฐศาสตรคือ กูเกิลทําใหการคนหามีราคา

ถูกลง เมื4อการคนหามีราคาถูก บริษัทตางๆ ที่ทําเงินไดจากการคนหา

ดวยวิธีอื4นๆ (เชน เยลโลวเพจเจส บริษัททองเที่ยว บริษัทจัดหางาน) 

ก็พบวาพวกตนอยูในชวงวิกฤตของการแขงขัน ขณะเดียวกันบริษัทที่

ตองการใหคนมาคนหา (เชน นักเขียนอิสระ ผูขายของหายาก นักสราง 

ภาพยนตรทุนตํ่า) ก็เริ่มมีอนาคตท่ีสดใสขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงดานตนทุนของกิจกรรมดังที่กลาวไปแลว สงผล 

กระทบอยางรุนแรงตอรูปแบบทางธุรกิจของหลายบริษัทและในบาง

อุตสาหกรรมก็อาจเปลี่ยนรูปไปเลย แตกฎทางดานเศรษฐกิจนั้นไม
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เปลี่ยน เรายังสามารถเขาใจทุกสิ่งได ในแบบของอุปทานและอุปสงค

แลวสามารถวางกลยุทธ ประกาศนโยบาย และคาดการณในอนาคต

ดวยการใชหลักการใหมๆ ทางดานเศรษฐศาสตรได

เมื4อราคาสินคาบางอยางลดลงมาก โลกท้ังโลกจะเปลี่ยน ลองดูที่หลอดไฟ 

คุณกําลังอานหนังสือเลมนี้อยูดวยแสงสวางจากหลอดไฟ แตไมเคยคิด

วาการใชหลอดไฟจะมีมูลคาอะไรหรือเทาไร แสงสวางมีราคาถูกจนเราใช 

มันอยางทิ้งๆ ขวางๆ แตเมื4อนักเศรษฐศาสตรชื4อ วิลเลียม นอรดเฮาส 

เจาะลึกในเรื4องนี้จึงพบวาในชวงทศวรรษที่ 1800 นั้นเราอาจตองจาย 

มากกวาปจจุบันถึง 400 เทา เพื4อใหไดแสงสวางในปริมาณเทากัน ดวย 

ราคาขนาดนั้นเราจะตระหนักไดถึงคาใชจายที่สูงมากและจะคิดแลว 

คิดอีกกอนที่จะเปดไฟอานหนังสือ หลังจากนั้นราคาคาไฟที่ตํ่าลงทําให 

โลกสวางไสวขึ้น ไมเพียงแคเปลี่ยนกลางคืนเปนกลางวันเทานั้น แตยัง

ชวยใหเราใชชีวิตและทํางานได ในอาคารใหญๆ ที่แสงจากธรรมชาติสอง

ไมถึง เราอาจไมมีวันนี้เลยก็ไดหากราคาคาไฟฟาไมถูกลงจนดูเหมือน

ไมมีคาเลยอยางเชนทุกวันนี้

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหหลายสิ่งราคาถูกลงจากที่

เคยแพงมากอน ตนทุนคาไฟลดลงมากจนเปลี่ยนพฤติกรรมของเราจาก

ที่ตองคิดกอนใชมาเปนแทบไมตองคิดเลยแมแตวินาทีกอนจะกดสวิตช

เปดไฟ การลดลงของราคาอยางมากนี้สรางโอกาสใหเราไดทําหลายสิ่ง

ที่ไมเคยทําไดมากอน ทําใหสิ่งที่เปนไปไมไดกลายเปนเรื4องงาย  ดังนั้น

จึงไมน�าแปลกใจที่พวกนักเศรษฐศาสตรจะหมกมุนอยูกับนัยแหงราคาที่

ลดตํ่าลงมากในของพื้นๆ อยางเรื4องแสงสวางนี้



28   จักรกลพยากรณ

ผลกระทบจากการผลิตแสงไฟดวยราคาที่ถูกลงนั้นอาจทําใหนึกภาพ

ออกไดงาย แตอาจจะยากในเรื4องอื4น ส่ิงที่ไดรับผลกระทบเมื4อเทคโนโลยี

ใหมทําใหของถูกลงนั้นไมจําเปนตองเดนชัดเสมอไป ไมวาเทคโนโลยีนั้น

จะเปนหลอดไฟ พลังไอน้ํา รถยนต หรือการคํานวณ

ทิม เบรสนาแฮน นักเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยสแตนเฟรด

และเปนหนึ่งในผูฝกอบรมของเรา ชี้วาคอมพิวเตอรทําไดแคการคํานวณ

เทาน้ัน การประดิษฐคอมพิวเตอรเพื4อการพาณิชยทําใหการคํานวณมีราคา 

ถูกลง นอกจากเราจะได ใชมันมากขึ้นในการคํานวณท่ัวไปแลว เรายัง

ได ใชการคํานวณรูปแบบใหมนี้กับกิจกรรมหลายอยางท่ีแตเดิมไมมีสวน

เกี่ยวของกับการคํานวณเลยดวยซํ้าเชนกับเรื4องของดนตรี

เอดา เลิฟเลซ  ผูถูกขนานนามวาเปนคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร

คนแรก คือคนที่ไดเห็นศักยภาพดานนี้ระหวางที่เธอทํางานอยูกับแสงสวาง

ราคาแพงในชวงทศวรรษ 1800 นั้น เธอไดเขียนคําสั่งแรกของโลกเทา

ที่มีบันทึกไวขึ้นเพื4อคํานวณชุดตัวเลข (มีชื4อวา “จํานวนแบรนูลลี”)  กับ

คอมพิวเตอรที่ขณะนั้นยังเปนแคทฤษฎีที่ ชารลส แบ็บเบจ ไดออกแบบ

ไว  ซึ่งแบ็บเบจยังเปนนักเศรษฐศาสตรอีกดวย และเชนที่เราจะไดเห็น

ในหนังสือเลมน้ี คือไมใชมีแคครั้งเดียวที่เสนทางวิชาเศรษฐศาสตรและ 

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรมาบรรจบกัน เลิฟเลซเขาใจวาคณิตศาสตร

ทําได ในส่ิงที่พวกสตารตอัพใชคําวา “สเกล (scale)” หรือการขยายตลาด 

และทําอะไรไดมากกวานั้นอีก เธอตระหนักวาการใชคอมพิวเตอรไมได

จํากัดอยูแคการคํานวณทางคณิตศาสตร “สมมุติตัวอยางเชน ความ

สัมพันธขั้นพ้ืนฐานของระดับเสียงในศาสตรแหงการเรียบเรียงเสียง

ประสานและการแตงเพลงจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและการดัดแปลง  

คอมพิวเตอรก็อาจจะแตงเพลงท่ีละเอียดออนและเปนวิทยาศาสตร
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ได ในทุกระดับของความซับซอน” ในชวงเวลานั้นยังไมมีคอมพิวเตอร

อื4นๆ ที่ถูกคิดคนขึ้นมาไดแบบนี้ เลิฟเลซยังเล็งเห็นวาเครื4องคํานวณ

ชิ้นหนึ่งนั้นจริงๆ แลวสามารถเก็บแลวเลนเพลงซํ้าได ในรูปแบบอันเปน

ศิลปะคลายมนุษย  

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ในอีกหนึ่งศตวรรษครึ่งตอมาเมื4อราคาของการ

คํานวณตํ่าลงมากพอ ก็มีแอพพลิเคชั่นออกมามากมายนับแสนเพื4อการ

คํานวณที่คนสวนใหญไมเคยคาดฝน การคํานวณคือขอมูลดิบอันสําคัญ

ที่จะปอนเขาไปในสิ่งตางๆ ซึ่งเมื4อมันราคาถูกลงเชนเดียวกับแสงสวาง

ที่เคยเปนมากอน มันจะเปลี่ยนโลกได การลดราคาของสินคาใหถูกลง

คือหนทางที่จะทําใหสิ่งยากๆ นั้นงายขึ้น แมจะไมชวยทําใหเทคโนโลยี

ชั้นยอดๆ ลาสุดดูน�าตื4นเตนขึ้นเลยก็ตาม เราจะไมไดเห็น สตีฟ จ็อบส 

ประกาศเรื4อง “เครื5องบวกเลขแบบใหม” หรอกทั้งที่นั่นเปนสิ่งที่เขาเคย

ทํามาแลว แตดวยการทําเครื4องบวกเลขใหราคาถูกลงมามาก เครื4อง

บวกเลขแบบใหมของจ็อบสจึงกลายเปนความเปล่ียนแปลงขั้นพลิกผัน

นั่นทําใหเราตองพูดเรื4องเอไอ เอไอจะกลายเปนสวนที่สําคัญยิ่ง

ในระบบเศรษฐกิจเพราะมันทําใหสิ่งที่สําคัญมีราคาถูกลง ในตอนนี้เรา

อาจจะกําลังคิดเรื4องปญญา คิดเรื4องการใชเหตุผลหรือคิดเกี่ยวกับตัว

ความคิดเอง เราอาจกําลังจินตนาการถึงการมีหุนยนตหรือการมีสิ่งที่

ไมใชมนุษยอยูทั่วไปเชนในภาพยนตรเรื4อง Star Trek มันอดไมไดที่จะ

คิด เลิฟเลซเองก็คิดในแบบเดียวกันแตเธอก็ลืมเสียอยางรวดเร็วโดย

เฉพาะในเรื4องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เธอเคยเขียนไววา “ไมจําเปน

ตองแสรงสรางสรรคสิ่งใดขึ้นหรอก มันทําได ในสิ่งตางๆ ที่เรารูวิธีสั่งให

มันทํา  มันทําตามไดตามดุลพินิจแตไมมีอํานาจพอที่จะคาดคะเนความ

สัมพันธของการวิเคราะหหรือในความจริงใดๆ”



30   จักรกลพยากรณ

ทั้งที่มีการทุมโฆษณาและมีขอมูลตางๆ ที่พรอมเพื4อทําใหเขาใจ

กับเอไอ แตสิ่งที่ อลัน ทิวร่ิง เรียกในเวลาตอมาวา “การปฏิเสธของ

เลดี้เลิฟเลซ” ก็ยังคงอยู คอมพิวเตอรยังคิดไมเปน ดังนั้นความคิด

จึงไมใชวามันจะกลายเปนของราคาถูก แตสิ่งที่จะมีราคาถูกลงคือบาง

สิ่งที่พบไดบอยๆ เชน การคํานวณที่เราอาจจะไมตระหนักวามันมีอยู

ทุกหนทุกแหง แลวมันตองถูกลงแคไหนละถึงจะสงผลกระทบตอชีวิต

และเศรษฐกิจของเรา

แลวเทคโนโลยีเอไอจะทําใหอะไรราคาถูกลงไดมาก? การคาดคะเน

ไงละที่ถูกลง ดังเชนที่วิชาเศรษฐศาสตรไดบอกเราคือ ไมใชแคเรากําลัง

จะเริ่มใชการคาดคะเนมากขึ้นเทานั้น แตยังจะไดเห็นมันแพรหลายไป

ไดอยางน�าประหลาดใจอีกดวย

การคาดคะเนคือกระบวนการเติมเต็มในขอมูลสวนท่ีขาดหายไป มันเอา

ขอมูลที่เรามีซึ่งเรียกกันงายๆ วา “ขอมูลดิบ” ไปสรางขอมูลในสวน

ที่เราไมมีขึ้นมา การพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับเอไอจะเนนที่ความหลาก

หลายของวิธีการคาดการณดวยการใชชื4อและฉลากที่เปนปญหามาก

ขึ้นเรื4อยๆ คือ การจําแนกประเภท การแบงกลุม การถดถอย  ขั้นตอน

การตัดสินใจ  การประมาณการแบบเบยเซียน  เครือขายระบบประสาท  

การวิเคราะหขอมูลแบบโครงสรางของขายงานเฉพาะที่ (Topological 

data) การเรียนรู ในเชิงลึก การเรียนรูเสริม การเรียนรูเสริมในเชิงลึก  

แคปซูลเน็ตเวิรกและอื4นๆ เทคโนโลยีตางๆ เหลานี้จึงเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับนักเทคโนโลยีผูสนใจในการนําเอไอไปใช ในการพยากรณถึง

ปญหาที่เฉพาะเจาะจง
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ในหนังสือเลมนี้ เราไมบอกคุณถึงรายละเอียดของคณิตศาสตรที่อยู

เบื้องหลังวิธีการตางๆ เราเนนวาแตละวิธีการนั้นเกี่ยวกับการคาดคะเน 

ดวยการใชขอมูลที่คุณมีเพื<อนํามาสรางขอมูลที่ยังไมมี เราเนนหนัก

ที่การชวยใหคุณระบุสถานการณที่การคาดคะเนจะมีคุณคาได แลวตอ

มาจึงเปนเรื4องวิธีที่จะหาประโยชนใหไดมากที่สุดจากการคาดคะเนนั้น

การคาดคะเนท่ีราคาถูกลงหมายถึงจะมีการคาดคะเนมากข้ึน น่ีคือ 

หลักเศรษฐศาสตรงายๆ คือ เมื<อราคาของบางส่ิงลดตํ่าลงเราก็ใช

ของสิ่งนั้นมากขึ้น เมื4ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอรเริ่มเติบโตในทศวรรษ 

1960 นั้นราคาตนทุนของการคํานวณก็เริ่มลดตํ่าลงอยางรวดเร็ว  เราใช

การคํานวณในโปรแกรมตางๆ ที่เปนขอมูลดิบอยูแลว  อยางเชนสํานัก

สํารวจสํามะโนประชากรสหรัฐฯ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และนาซา (ท่ี

เพิ่งปรากฏรายละเอียดของการคํานวณทางคณิตศาสตรในภาพยนตร

เรื4อง Hidden Figures) ตอมาเราจึงเริ่มใชการคํานวณใหมที่ถูกลงใน

ปญหาตางๆ ที่ตามปกติแลวไมใชปญหาทางคณิตศาสตร เชน ในการ

ถายภาพ ซึ่งแตเดิมเกิดจากการใชสารเคมี เมื4อการคํานวณราคาต่ําลง

มากพอเราก็เปลี่ยนเขาสูวิธีการแกปญหาดวยพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

นั่นคือกลองถายภาพดิจิทัล โดยภาพถายดิจิทัลคือความสัมพันธตอเนื4อง

แบบลูกโซของเลขศูนยและหน่ึง ที่มารอยเรียงกันเปนภาพใหเห็นไดดวย

การคํานวณทางคณิตศาสตรนั่นเอง

การคาดคะเนก็ใชวิธีการเดียวกัน มันถูกใช ในงานแบบปกติทั่วไป

เชน การบริหารคลังสินคาและการพยากรณอุปสงค ที่สําคัญกวานั้นคือ

มันราคาถูกลงจนถูกนํามาใชแกปญหาที่แตเดิมไมใชปญหาทางการคาด

คะเน แคธรีน ฮาว แหงอินทิเกรตดอตเอไอ เรียกความสามารถท่ีจะ

เห็นปญหาแลววางกรอบใหมันใหมใหเปนปญหาดานการคาดคะเนวา 
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“การใชดุลพินิจของเอไอ” และในปจจุบันนี้บรรดาวิศวกรทั่วโลกกําลัง

ตองการสิ่งน้ีอยู  ตัวอยางเชน เรากําลังเปลี่ยนการขนสงใหเปนปญหา

ในการคาดคะเน รถยนตที่แลนไดภายในสภาพแวดลอมท่ีควบคุมไดนั้น

มีมานานกวาย่ีสิบปแลว รถพวกนี้แลนอยูแตในสถานที่ที่มีผังกําหนดไว 

เชน ในโรงงาน และในอาคารคลังสินคา แผนผังนี้หมายถึงวิศวกร

สามารถออกแบบหุนยนตใหทํางานไดดวยตรรกะงายๆ ของปญญาวา 

“ถาเปนเชนนี้-แลวตอไปคือ” คือ “ถา” มีคนเดินอยูหนารถ “ตอไป

คือ” รถตองหยุด  ถาชั้นวางสินคาตรงน้ันวางลงก็ตองไปหาที่บริเวณอื4น 

แตคงไมมีใครใชรถพวกนั้นในถนนปกติในเมืองเพราะตรงนั้นมีหลาย

สิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นไดคือมีหลาย “ถา” มากเกินไปจนมันแยกแยะไมทัน

รถยนตไรคนขับไมสามารถใชงานได ในสภาพแวดลอมที่คาดการณ

ไดยาก ควบคุมไดยาก กอนที่วิศวกรจะปรับแตงกรอบการนํารองใหม

ใหเปนปญหาของการคาดการณ คือแทนที่จะบอกเครื4องจักรวาตอง

ทําอะไรในแตละสถานการณ วิศวกรรูวาตองไปพุงความสนใจในปญหา

การคาดการณหน่ึงเดียวแทนคือ “ถาเปนมนุษยละจะทําอะไร?” ขณะ

นี้หลายบริษัทไดทุมเงินนับพันลานดอลลารไปในการฝกเครื4องจักรให

ขับรถยนตได ในสภาพแวดลอมที่ควบคุมไมไดตลอดเวลาแลวแมแต

บนถนนในเมืองและบนทางหลวง

ลองนึกภาพของเอไอที่อยูในรถกับคนขับที่เปนมนุษย  มนุษยขับรถ

มาเปนลานๆ ไมลโดยรับขอมูลสภาพแวดลอมดวยตาและหู  ประมวลผล

จากขอมูลพวกนั้นดวยสมองแลวจึงลงมือกระทําตอบสนองขอมูลที่กําลัง

ไหลเขามา คือตองขับใหตรงหรือเลี้ยว จะหยุดหรือเรงเครื4อง  ทีมวิศวกร

จึงใหดวงตากับเอไอและสรางหูใหมัน ดวยการติดเครื4องตรวจจับไวกับ

รถ (เชน กลอง เรดาร เลเซอรนําทาง) ดังนั้นเอไอจึงเห็นขอมูลที่กําลัง
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เขามาขณะท่ีคนกําลังขับและสังเกตอากัปกิริยาของคนคนน้ันไปพรอมกัน 

เมื4อมีขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมบางอยางเขามา คนจะเล้ียวขวา หยุด 

หรือเรงเครื4อง? ยิ่งเอไอสังเกตคนไดมากเทาไร ก็ยิ่งพยากรณการกระทํา 

ของคนขับไดดีขึ้นดวยขอมูลสิ่งแวดลอมท่ีกําลังไหลเขา เอไอเรียนรูการ

ขับรถดวยการคาดคะเนสิ่งท่ีมนุษยผูขับรถจะทําในแตละสภาพเงื4อนไข

บนทองถนนนั่นเอง

ที่สําคัญคือเมื4อขอมูลที่ปอนเขาไปคือการคาดคะเนน้ันราคาถูกลง  

มันก็สามารถจะเสริมคุณคาของส่ิงอื4นๆ ได นักเศรษฐศาสตรเรียกสิ่งนั้น

วา “การเสริม (complement)” เชน ตนทุนของกาแฟท่ีลดลงจะทําให

มูลคาของน้ําตาลและครีมเพิ่มขึ้น สําหรับรถยนตไรคนขับ ตนทุนของ

การคาดการณที่ตํ่าลงจะไปเพิ่มมูลคาของเครื4องตรวจจับเพื4อเก็บขอมูล

สิ่งแวดลอมของรถยนตได ตัวอยางเชน ในป 2017 บริษัทอินเทลจาย

เงินกวา 15,000 ลานดอลลารใหกับบริษัทสตารตอัพชื4อ Mobileye ของ

ชาวอิสราเอล เปนการซื้อเทคโนโลยีการเก็บขอมูลที่ชวยใหยานยนตมอง

เห็นวัตถุไดชัด (เชน ปายหยุด คน และอื4นๆ) และเครื4องหมายตางๆ 

(เชน เสนแบงเลน ถนน) 

เมื4อการคาดการณมีราคาถูก กิจกรรมน้ีก็จะเกิดถี่ขึ้นและมี “การ

เสริม” มากขึ้นสําหรับการคาดการณนั้น กําลังสําคัญอันเรียบงายทั้งคู

ของเศรษฐศาสตรนี้ทําใหเกิดโอกาสใหมๆ มากมายที่เครื4องจักรพยากรณ

สรางข้ึนในระดับที่ไมซับซอนมากนัก เครื4องจักรพยากรณสามารถลดภาระ

ดานการคาดคะเนใหมนุษยและยังประหยัดตนทุนไดดวย เมื4อเครื4อง

พยากรณนี้ทํางาน การคาดคะเนสามารถเปลี่ยนและชวยใหคุณภาพ

ของกระบวนการตัดสินใจดีขึ้นได ในบางจุดเครื4องจักรพยากรณอาจจะ

แมนและไววางใจไดจนมันเปลี่ยนวิธีทํางานขององคกรไดเลย เอไอบาง
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ประเภทยังมีผลตอสภาพเศรษฐกิจของธุรกิจอยางมาก มากเสียจนไมได

ถูกใช ใหทําแคเสริมสรางผลผลิตที่แยงกับกลยุทธเทานั้น แตมันกลับจะ

เปล่ียนกลยุทธเสียเองดวย

คําถามงายๆ ขอเดียวที่ผูบริหารบริษัทใหญๆ ถามเรา ก็คือ “เอไอจะ

สงผลกระทบตอธุรกิจของฉันไดอยางไร?” เราจึงใชการทดลองดาน

ความคิดเพื4อตอบปญหานี้ คนสวนใหญจะคุนเคยดีกับการซื้อของจาก

แอมะซอนซึ่งเหมือนกับผูคาปลีกออนไลนอื4นๆ คือเราตองเขาไปดูใน

เว็บไซต เลือกของใสตะกรา จายเงิน แลวแอมะซอนก็จะสงของนั้นมาให 

ปจจุบันนี้รูปแบบธุรกิจของแอมะซอนจึงเปน “ซ้ือ–แลว–สง”

ระหวางกระบวนการซ้ือของนั้นเอไอของแอมะซอนจะเสนอของ

อื4นให โดยการคาดคะเนวาเราคงอยากซื้อ มันทํางานไดดีทีเดียวแตก็

ยังหางไกลจากคําวาสมบูรณแบบ ในกรณีของเรานั้นเอไอสามารถคาด

การณไดอยางแมนยําถึงสิ่งที่เราอยากซื้อไดประมาณ 5 เปอรเซ็นตใน

แตละครั้ง เราซื้อของจริงๆ ประมาณหนึ่งในยี่สิบอยางที่มันแนะนํามา  

เมื4อคํานึงถึงสินคานับลานๆ ชิ้นท่ีมีมาเสนอแลวนี่ถือวาไมเลวทีเดียว!

ทีนี้ลองคิดดูวาเอไอของแอมะซอนเก็บขอมูลของเราไปแลวนําเอา

ขอมูลเหลานั้นไปปรับปรุงการคาดคะเนของมัน ซ่ึงเปนการปรับปรุงที่

เปรียบเสมือนกับการบิดปุมเรงเสียงที่ลําโพง แตแทนที่จะไดเสียง  มัน

กลับกลายเปนความแมนยําในการคาดคะเนของเอไอไป
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ในบางจุด  เมื4อมันบิดปุมดังกลาว ความแมนยําในการคาดคะเนของ 

เอไอก็ลํ้าเสนจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจของแอมะซอน การ

คาดคะเนกลายเปนความแมนยําเพียงพอท่ีจะสรางผลกําไรใหแอมะซอน 

ในการสงสินคาที่มันคาดการณไววาคุณอยากจะซื้อไปใหแทนท่ีจะรอให

คุณเปนฝายสั่งซ้ือฝายเดียว

ดวยวิธีนั้นคุณก็ไมตองไปหาผูคาปลีกอื4นๆ อีกแลวเพราะความจริง 

ที่วาสินคามีอยูแลวที่นั่นและอาจจะทําใหคุณอยากซื้อมากขึ้น แอมะซอน

จึงขายของไดมาก มันชัดเจนวานอกจากจะเปนสิ่งดีสําหรับแอมะซอน

เองแลวก็ยังดีสําหรับคุณอีกดวย คือแอมะซอนสงของใหกอนแลวคุณ

คอยจายเงิน ซึ่งหากทุกสิ่งเปนไปดวยดีมันจะทําใหคุณช็อปไดสะดวก

ขึ้นมาก การใชตัวชวยพยากรณนั้นอาจจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของแอ

มะซอนไปเลย จาก “ซื้อ–แลว–สง” มากลายเปน “สง–แลว–จาย”

แน�นอนวาลูกคาไมอยากมีเรื4องวุนวายกับการสงคืนสินคาที่ตัวเอง

ไมตองการ ดังนั้นแอมะซอนจึงลงทุนในระบบอํานวยความสะดวกเพื4อ

รับคืนผลิตภัณฑ บางทีอาจเปนขบวนรถบรรทุกที่ไปสงสินคาและรับ

คืนกลับมาสัปดาหละครั้งเพื4อเก็บคืนของที่ลูกคาไมตองการไดสะดวก

ถาน่ีคือรูปแบบของการทําธุรกิจที่ดีกวาแลวทําไมแอมะซอนไมทํา

เสียตั้งนานแลวละ? เพราะถามาทํามันในวันนี้ราคาตนทุนของการเก็บ

คืนและจัดการสินคาจะสูงกวารายไดจากการขายสินคา ตัวอยางเชน 

วันนี้เราจะคืนสินคา 95 เปอรเซ็นตที่สงมาซึ่งมันสรางความรําคาญให

เราและเพิ่มคาใชจายใหแอมะซอน นั่นแสดงวาการคาดคะเนน้ียังดีไม

พอสําหรับแอมะซอนหากจะใชรูปแบบธุรกิจนี้




