


 • ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจำานวนมาก เพื่อใช ในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญพิเศษ 

เปนตน กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดท่ี ฝายขาย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน) เลขท่ี 1858/87-90 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222 โทรสาร 0-2826-8356-9

 • หากมีคำาแนะนำาหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI 

เรียบเรียงจาก The Big Nine
โดย Amy Webb

เรียบเรียงโดย ธนกร นำารับพร

ราคา 295 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) © พ.ศ. 2565
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำาซ้ำา จัดพิมพ หรือกระทำาอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูป    แบบ ใดๆ 
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผย แพรในสื่อทุก ประเภท หรือเพื่อ วัตถุประสงคใดๆ 
นอกจากจะไดรับอนุญาต

Copyright © 2019 by Amy Webb
Cover design by Pete Garceau
Cover copyright © 2019 Hachette Book Group, Inc.
“This edition published by arrangement with PublicAffairs, an imprint of Perseus Books, LLC,
a subsidiary of Hachette Book Group, Inc., New York, New York, USA. All rights reserved.”

Thai translation © 2022 SE–EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise
without the prior permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law, or under 
terms agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate this book 
in any other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer.

4  1 0 - 5 3 4 - 3 5 2 

ขอมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แห่ง ชาติ 
เวบบ, เอมี.

 The Big Nine ยักษ 9 ตน อิทธิพลแหง AI. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2565. 

 352 หนา. 
1. ปัญญาประดิษฐ.

I. ธนกร นำารับพร, ผูเแปล. I I ชื่อเรื่อง. 
 006.3

ISBN : 978-616-08-4295-7

จัดพิมพ และ จัดจำาหนาย โดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนน เทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จำากัด 
เลขที่ 23/71-72 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผู โฆษณา พ.ศ. 2565



ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

เช้าวันหนึ่ง จู่ ๆ คุณก็รู้สึกปวดหัวใจจี๊ด หายใจติดขัด แต่ไม่ได้คิดมาก 

ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา ตอนสายเพ่ือนร่วมงานของคณุจู ่ๆ  กห็มดสต ินอนฟบุ

ลงไปบนโต๊ะท�างานต่อหน้าคุณ เขาได้เสียชีวิตกะทันหันแล้ว จากนั้นอาการ

ปวดหัวใจของคุณก็ก�าเริบขึ้นมาอีก คราวนี้รุนแรงกว่าเก่า ตาของคุณเริ่ม 

พร่ามัว แล้วทุกอย่างก็มืดดับไป

คุณเชื่อไหมว่า อีก 30 ปีข้างหน้านี่คือภาพที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวคุณ 

หรือคนรอบตัวคุณ ผ่านสงครามแบบใหม่ สงคราม AI สงครามแบบน้ี 

ไม่ต้องใช้ทหาร ไม่ต้องใช้อาวธุใด ๆ  ใช้แค่โค้ดโปรแกรม พร้อมเทคโนโลยทีาง 

การแพทย์ พร้อม AI ระดับสุดยอดที่พัฒนาตัวเองจนไปไกลกว่าปัจจุบันนี้ 

30 ปี (หลายคนอาจนึกว่าไม่มาก แต่หากรู้ว่าความเร็วในด้านวิวัฒนาการ

ของ AI มันน่ากลัวขนาดไหน คุณจะไม่คิดแบบนั้น) นี่คือสงครามระหว่าง 

กลุ่มประเทศพันธมิตรจีนและกลุ่มประเทศที่ไม่ยอมร่วมกับจีน ซึ่งมีสหรัฐฯ

เป็นผู้น�า 

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทุกวันนี้สหรัฐฯ ก�าลังอยู่ในภาวะถดถอยทั้งในด้าน

เศรษฐกจิและอ�านาจทางการเมอืงระหว่างประเทศ ตรงกนัข้ามกบัจนีทีก่�าลงั

ยื่นมือออกไปยึดครองพื้นที่ต่าง ๆ ในโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว

ตัวประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดว่าจะ

สร้าง New World Order หรือขัว้อ�านาจใหม่ทีม่จีนีเป็นผูน้�าสงูสดุ โดยตอนนี ้

ตัวเขาเองก็ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้เขาอยู่ในต�าแหน่งผู้น�าจีนไป 

ตลอดชีวิตเรียบร้อยแล้ว
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ถามคุณผู้อ่านจากใจเลยนะ “คุณคิดว่าจีนจะไปถึงขั้นนั้นได้จริงหรือ”

โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่าจนีไปถงึได้ จะช้าหรอืเรว็กว่าเป้าหมายกอ็กีเรื่องหนึง่

ค�าถามก็คือ แล้วเราจะปล่อยให้โลกมันหมุนไปอย่างนี้จริงหรือ

จะดีกว่าไหมหากเราสามารถร่วมใจเปลี่ยนทิศทางของโลกให้ไปใน

ทิศทางที่สดใสกว่านี้

ให้ โลกของเราพัฒนาขึ้นโดยมีฐานจากหลักการเสรีประชาธิปไตย ที่ให้ 

AI เข้ามารับใช้จนท�าให้เรามีชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่

ให้งานที่ทั้งน่าเบื่อและเหนื่อยแรงเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่พร้อมท�า 

โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่มีความเครียด และท�าทุกอย่างได้สมบูรณ์ตาม

เป้าหมาย

ให้จนีเปลีย่นทศิทางให้ความส�าคัญกับมนุษยธรรมมากขึน้ ลดความรวม

ศูนย์อ�านาจลง และเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น

คุณคิดว่าโลกแบบไหนที่น่าอยู่กว่ากันระหว่าง “ความตายปริศนา” กับ 

“จีนผู้แสนดี” 

หากคุณไม่อยากตกอยู่ในโลกแบบแรก หรือต้องการให้โลกหมุนไปใน

แบบที่สอง

คุณต้องอ่านหนังสือเล่มน้ีครับ หนังสือท่ีเกิดมาจากงานวิจัย แล้ว 

กลั่นออกมาเป็นภาษาที่เขียนให้คนนอกแวดวง AI เข้าใจง่ายที่สุด แม้ไม่มี

พื้นฐานด้านเทคนิคก็อ่านเข้าใจได้

แล้วคุณจะรู้ว่า AI ส�าคัญกับเราทุกคนมากกว่าที่คุณคิด

 ด้วยรัก

 ธนกร น�ารับพร
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ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ได้อุบัติขึ้นมาแล้ว 

เพียงแต่สิ่งที่เราเคยคาดหวังไว้กับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้กลับไม่ตรงกัน 

ซะงัน้ AI ได้ย่องเข้ามาอยู่เบ้ืองหลงัของระบบต่าง ๆ  ในโลก ไม่ว่าจะเป็นการเงิน 

โรงไฟฟ้า หรือห่วงโซ่อุปทานของวงการค้าปลีกทั้งระบบ AI คือมือที่มอง

ไม่เห็นซึ่งคอยควบคุมเราผ่านสัญญาณจราจร คอยตรวจหาค�าที่เราพิมพ์

ผิด ช่วยเลือกและตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อ รับชม รับฟัง หรืออ่านอะไร 

AI คือเทคโนโลยีที่จะถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างอนาคตของเรา เพราะถือว่าเป็น

ศูนย์กลางทีร่วบรวมทกุสิง่ในชวีติมนษุย์เราไว้ทีเ่ดยีว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสขุภาพ 

สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม การขนส่ง กีฬา หรือแม้แต่ความรัก 

เซ็กซ์ และความตายก็ไม่เว้น

AI ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่น ไม่ใช่ค�าหรู และไม่ใช่ของชั่วคราวที่จะผ่าน

มาแล้วก็ผ่านไป แต่มันคือยุคที่สามของระบบคอมพิวเตอร์ พวกเราทุกคน 

ก�าลังอยู่ท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ ซึ่งพอดูแล้วก็ไม่ได้

ต่างไปจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรุ่นที่แล้วเท่าไรนัก ในตอนเริ่มต้นจะไม่มี

ใครมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงหน้า เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด

ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทอดระยะเวลายาวนานตลอดช่วงชีวิตของคน 

ผู้หนึ่ง แต่เมื่อถึงช่วงสุดท้ายโลกก็ถูกพลิกจนเปลี่ยนสภาพไปอย่างส้ินเชิง 

สหราชอาณาจักรกับสหรัฐฯ กลายเป็น 2 ประเทศมหาอ�านาจของโลกที่มา

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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พร้อมต้นทุนทางอุตสาหกรรม กองทัพ และอ�านาจทางการเมืองท่ีจะน�าพา

โลกก้าวสู่ศตวรรษต่อไป

ไมว่่ามองไปทางไหน เรากเ็ห็นมแีต่คนพดูถึง AI จนแตล่ะคนเริม่ชินชา

กันแล้ว ค�าพูดประเภท “หุ่นยนต์จะมาแย่งงานของเรา” “หุ่นยนต์จะเข้ามา

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ” “สุดท้ายหุ่นยนต์อาจจะเข้ามาสังหารมนุษย์” กลาย

เป็นค�าที่เราได้ยินกันจนเบื่อ แต่ความจริงหากมองย้อนกลับไปเมื่อ 200 ปี 

ที่แล้ว มนุษย์เราก็เริ่มคุยกันถึงหัวข้อเหล่านี้ เพียงแค่เปลี่ยนจากค�าว่า 

“หุ่นยนต์” เป็น “เครื่องจักร” เท่านั้นเอง เป็นธรรมดาที่ใคร ๆ  จะต้องกลัวว่า 

เจ้าพวกเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เหล่านีจ้ะเข้ามาท�าอะไรบ้างกบังานและเงนิในมอืของ 

พวกเรา เพราะเราทุกคนต่างก็เห็นมากับตาแล้วว่า อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ถูก

เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเขย่าอย่างไรบ้าง คงไม่แปลกที่ทุกครั้งเม่ือเราเห็น

ค�าว่า AI สมองของเราก็จะต้องหวนนึกไปถึงตัวร้ายอย่าง HAL 9000 จาก

ภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey, WOPR จากเรื่อง War Games, 

Skynet จากเรื่อง The Terminator, หุ่น Rosie จากการ์ตูน The Jetsons, 

Delores จากซีรีส์ Westworld หรือตัวละครหุ่น AI คล้ายมนุษย์อีกหลาย 

100 ตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้วัฒนธรรมป็อป (ที่ได้รับความนิยม) หากคุณ

เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในวงการ AI สายตาก็คงมองอนาคตที่เกิดจาก 

AI ไปทางน่าอัศจรรย์หรือประหวั่นพรั่นพรึง (หรืออาจจะมองแบบดีเกินจริง) 

ด้วยเหตุผลที่ผิด ๆ  

หากชีวิตประจ�าวันของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนา

ด้าน AI คุณก็ย่อมมองไม่เห็นสัญญาณต่าง ๆ  ด้วยสายตาที่แจ่มชัดนัก จึงไม่

แปลกที่พอคนส่วนใหญ่เถียงกันเรื่องนี้ มักจะอ้างถึงบรรดาหุ่นยนต์ชั่วร้ายที่

ถกูบรรดาภาพยนตร์และซรีส์ีต่าง ๆ  ยดัเยยีดมาให้พวกเขาจ�า หรือไม่กอ็าจจะ

มองแบบโลกสวยซึ่งไร้ข้อมูลใด ๆ  รองรับไปเลย การที่มนุษย์เรามองไม่เห็น

รายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ของข้อมูลในเรื่องนี้ ถือเป็นปัญหาระดับรากฐาน

เลยทีเดียว เพราะมันท�าให้บางคนประเมินความสามารถในการใช้งานของ 
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AI จนสูงเกินไปมาก ในขณะที่บางคนก็อาจเริ่มมองว่า AI คืออาวุธที่ก�าลัง

จะเข้ามาประหัตประหารชีวิตผู้คน

ทีฉ่นัพูดเรื่องนี้ได้เตม็ปาก เพราะตลอดช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ฉนัได้ใช้

เวลาไปกบัการศกึษาวิจัยเรื่อง AI รวมทัง้ได้พบปะกบัผูค้นและองค์กรมากมาย 

ทัง้ทีอ่ยูว่งในและวงนอกของวงการ AI ฉนัได้เข้าไปให้ค�าปรกึษาแก่บรษิทัต่าง ๆ  

หลายต่อหลายแห่งที่ถือเป็นศูนย์กลางของวงการ AI รวมไปถึงบริษัท 

ไมโครซอฟท์และไอบีเอ็มด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะและให้ค�าปรึกษาแก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกวงการหลายกลุ่ม บรรดานักลงทุน ผู้จัดการกองทุน 

นอกตลาด (Private Equity Managers) เหล่าผูน้�าในกระทรวงกลาโหม และ 

ผูม้อี�านาจออกกฎหมายทีค่ดิว่ากฎหมายคอืค�าตอบของทุกส่ิง ท้ังยงัมนีกัวจัิย

หรือนักเทคโนโลยีที่ท�างานกับ AI โดยตรงอีกหลายคนที่เคยร่วมประชุมกับ

ฉันนับร้อยครั้ง หากพูดถึงคนที่ท�างานกับ AI โดยตรงแล้ว แทบไม่มีใครที่

จะมองอนาคตของเทคโนโลยีตัวนี้แบบดีสุดโต่ง หรือเลวสุดขั้วในแบบที่เรา

ทุกคนต่างได้ยินได้ฟังในข่าวกันเลย

นั่นเป็นเพราะกลุ่มคนที่ก�าลังร่วมกันสร้างอนาคตให้กับ AI อยู่นั้น ต่าง

จ�าเป็นต้องปรบัความคาดหวงัให้ตรงตามความเป็นจริง (เช่นเดยีวกบันักวจัิย

วทิยาศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ ) การท่ีจะก้าวไปถงึหลกัชยัส�าคญัจ�าเป็นต้องอาศยั

ความอดทน เวลา เงินทุน และความทนทาน (ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายมักจะ

แกล้งมองไม่เหน็) คนเหล่านีต้้องคร�า่เคร่งท�างานหนกัอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

แต่ละวันต้องผจญกับปัญหาที่ซับซ้อนระดับชวนคลั่ง บางครั้งก็แทบมองไม่

เหน็ความก้าวหน้าใด ๆ  พวกเขาเป็นคนเก่ง ทรงภมู ิและมคีวามเมตตา (จาก

ประสบการณ์ของฉัน) รวมถึงความใส่ใจ

ท่ามกลางคนกลุม่นี ้มจี�านวนมากมายเหลอืเกนิทีท่�างานให้กบัยกัษ์ใหญ่

สายเทคโนโลยีจ�านวน 9 ตน โดยในสหรัฐฯ จะมีกูเกิล (Google) แอมะซอน 

(Amazon) แอปเปิล (Apple) ไอบีเอ็ม (IBM) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) 

และเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งในจีนก็คือ ไป่ตู้ (Baidu) อาลีบาบา (Alibaba) 



14

และเทนเซ็นต์ (Tencent) ทัง้หมดก�าลงัสร้าง AI เพื่อใช้ในการน�าทางพวกเรา 

ไปสู่อนาคตที่ดีและสดใสกว่าเดิม ส่วนตัวฉันเองมีความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหาร

ของบริษัททั้ง 9 แห่งนี้ต่างมีความบริสุทธิ์ใจและความปรารถนาดีที่จะมอบ 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลก คนเหล่านี้มองเห็นศักยภาพของ AI ที่จะเข้ามาช่วย

ปรับปรุงระบบสาธารณสุข ท�าให้คนมีอายุยืนยาว รวมถึงการแก้ปัญหา

โลกร้อน และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้พ้นจากความยากจน 

พวกเราก็น่าจะเห็นถึงประโยชน์เชิงบวกที่จับต้องได้อันเกิดจากผลงานของ

กลุ่มคนเหล่านี้ในทกุ ๆ  วงการและในชวีติประจ�าวนัของเราทกุคนไปบ้างแล้ว

ปัญหาก็คือ มันมีแรงกดดันจากคนนอกที่เข้ามาร่วมมือกับคนในวงการ

กันเองบางกลุ่มเพื่อคอยกีดกันไม่ให้ยักษ์ใหญ่ทั้ง 9 ตนนี้สามารถบรรลุภาพ

อนาคตตามที่ตั้งใจเอาไว้ หากจะหาตัวคนผิด ก็ต้องบอกว่าต่างก็ผิดด้วยกัน

ทุกคน

ภายในสหรฐัฯ เอง ความต้องการทีเ่พ่ิมพูนไม่หยดุยัง้ รวมไปถงึความคาดหวงั 

ต่อผลิตภัณฑ์และบริการแบบใหม่ ๆ  ที่เริ่มเกินจริงของผู้คนในประเทศน้ี 

ท�าให้การวางแผนระยะยาวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท�าได้ พวกเราต่างคาดหวงั 

ให้กเูกิล แอมะซอน แอปเปลิ เฟซบุก๊ ไมโครซอฟท ์และไอบีเอ็มต้องออกมา

ประกาศถึงผลิตภัณฑ์ด้าน AI ชิ้นใหม่ในงานประชุมประจ�าปีทุกครั้ง ราวกับ 

ว่าผลงานระดับบันลือโลกสามารถสร้างขึ้นได้เป็นประจ�าทุกปี ถ้าหากบริษัท 

เหล่านัน้ไม่สามารถคลอดผลิตภณัฑ์ทีเ่จดิจรสักว่าปีทีแ่ล้วออกมาได้ คนในสงัคม

ก็จะพดูถงึบรษิทัเหล่านัน้ราวกบัว่าพวกเขาก�าลงัล้มเหลวเลยทเีดยีว พวกเรา 

ทุกคนต่างก็ไม่เคยปล่อยให้บริษัทเหล่านี้เก็บตัวเพื่อสร้างผลงานชั้นเลิศ 

เป็นเวลาหลายปี พระเจ้าทรงสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านี้ปิดปากเงียบโดย 

ไม่ยอมปริปากประกาศเรื่องของบริษัทแม้สักสองสามเดือนก็ยังดี นั่นเพราะ

เราทกุคนต่างทึกทักกนัไปเองว่า ความเงยีบงนัของพวกเขาหมายถงึการซุม่ท�า 

โปรเจกต์ห่วย ๆ  ที่สุดท้ายแล้วจะท�าให้เราหงุดหงิดอย่างช่วยไม่ได้
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รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ไม่มีการวางยุทธศาสตร์ส�าคัญ ๆ  ให้กับ AI รวม

ถึงยังไม่เคยคิดถึงภาพอนาคตระยะยาวของคนในชาติเลย แทนที่จะสร้าง 

ความร่วมมอืทางยทุธศาสตร์ระดบัชาตเิพื่อเพิม่พนูความสามารถให้กบัองค์กร 

ภาครฐั เสรมิความเข้มแข็งให้กับพนัธมติรระหว่างประเทศ และเตรยีมกองทพั

ให้พรักพร้อมส�าหรับการศึกสงครามในวันข้างหน้า รัฐบาลสหรัฐฯ กลับเลือก

เข้ามาควบคุม AI ให้อยู่ภายใต้เกมการเมืองที่เปลี่ยนขั้วไปมาตลอดเวลา 

แทนท่ีรัฐบาลจะมอบเงินทุนเพื่องานวิจัย AI แต่พวกเขากลับเลือกท่ี

จะโยนงานวิจัยและการพัฒนาให้เป็นภาระกับภาคเอกชนที่มีความผันผวน 

จากตลาดหุ้นตลอดเวลา และแทนที่พวกเขาจะมองว่า AI เป็นโอกาสใน 

การสร้างงาน รวมถงึการเติบโตให้กบัประเทศครัง้ใหม่ ผูม้อี�านาจในรฐับาลกลบั 

มองแต่ภาพของการว่างงานอนัเกดิจากเทคโนโลยทีีก่�าลงัแพร่หลายในทกุวนันี้ 

รฐับาลสหรฐัฯ เลอืกทีจ่ะชีน้ิว้กล่าวโทษเหล่ายกัษ์ใหญ่สายเทคโนโลยีในประเทศ 

ทั้ง ๆ  ที่พวกเขาควรจะถูกเชิญให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดยุทธศาสตร์ระดับ

ชาติ (ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมี) ร่วมกับรัฐบาลด้วยซ�้าไป ท�าให้เหล่านักบุกเบิก 

ในวงการ AI ไม่มีทางเลือกอื่นอีก นอกจากจะหันมาแข่งขันกันเองเพื่อชิง

ความเชื่อใจและสายสมัพนัธ์กบัพวกคณุ ตวัฉนั โรงเรยีน โรงพยาบาล เมอืง 

รวมถึงธุรกิจในประเทศกันเอง

ในสหรัฐฯ เราก�าลังประสบปัญหาจากการมีสายตาที่สั้นแคบอย่าง 

น่าเศร้า เราท�างานภายใต้หลักคิดแบบ “เอาแค่วันนี้ให้รอดก็พอ” โดยมอง

ภาพของอนาคตไว้เพยีงสองสามปี ซึง่ไม่ต้องพจิารณาถึงกรอบเวลาทีย่าวนาน

ไปมากกว่านั้น แนวคิดการเอาตัวรอดในปัจจุบันจะสร้างความส�าเร็จทาง

เทคโนโลยีในระยะสั้น แต่นั่นกลับกลายเป็นเพียงข้อแก้ตัวให้เราซึ่งเพิกเฉย 

ต่อความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมไปถึงเร่ือง

ของขั้วอ�านาจใหม่ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระท�าของเราในวันข้างหน้า 

เรามีธรรมชาติที่มักจะชอบแกล้งลืมไปว่า สิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจ 

ส่งผลให้เกดิสิง่ร้ายแรงในอนาคตได้ ด้วยเหตนุี ้คงไม่มอีะไรน่าแปลกใจหาก
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รัฐบาลสหรัฐฯ จะโยนความรับผิดชอบเรื่องการพัฒนา AI ให้กับบริษัทที่เปิด

ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 6 แห่งที่มีผลงานความส�าเร็จอันน่าทึ่ง แต่

ผลประโยชน์ (ทางการเงิน) ของพวกเขาไม่ได้สอดคล้องไปกับเสรีภาพของ

ปัจเจกชน ไม่ได้มคีวามเกีย่วข้องกบัชมุชน และอดุมการณ์ประชาธิปไตยของ

พวกเราเลยแม้แต่น้อย

ในขณะท่ีจีนความก้าวหน้าของ AI ผูกติดอยู่กับความมักใหญ่ใฝ่สูง 

ของรัฐบาล ประเทศจีนได้ท�าการวางรากฐานเพื่อปูทางสู่การเป็นมหาอ�านาจ

ทาง AI ไร้ผู้ต้านอย่างรวดเร็ว ในเดือนกรกฎาคม 2017 รัฐบาลจีนได้

ท�าการเปิดตัว “แผนพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังคมในอนาคต 

(Next Generation Artificial Intelligence Development Plan)” เพื่อ 

จุดประสงค์ของการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าโลกทางด้าน AI ก่อนปี 2030 พร้อมด้วย

มูลค่าอุตสาหกรรมภายในประเทศจ�านวน 150,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่าง

น้อย1 รวมไปถงึการจดัเงนิทนุจากกลุม่ผูน้�าสงูสดุเพื่อใช้ส�าหรบัการสร้างห้อง

แลบ และบริษัทสตาร์ตอัปแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเปิดใหม่ที่สร้าง

ขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้เกิดอัจฉริยะด้าน AI รุ่นต่อไป2 เดือนตุลาคมภายในปี 

เดียวกันนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้พูดถึงแผนการด้าน AI และบิ๊กดาต้า 

(Big Data) ในระหว่างกล่าวปราศรยัต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีพรรคจ�านวนหลายพนัคน 

ส ีจิน้ผงิกล่าวว่า AI จะมาท�าให้ประเทศจนีก้าวขึน้มาเป็นประเทศในกลุม่

ทีม่รีะบบเศรษฐกจิทีก้่าวหน้าทีส่ดุในโลก และในวนันี ้ขนาดของเศรษฐกจิจีนก็

1 Paul Mozur, “Beijing Wants AI to Be Made in China by 2030,” New York Times, 
July 20, 2017, https://www.nytimes.com/2017/07/20/business/china–artificial– 
intelligence.html

2 Tom Simonite, “Ex–Google Executive Opens a School for AI, with China’s Help, 
“Wired, April 5, 2018, https://www.wire.com/story/ex–google–executive–opens–
a–school–for–ai–with–chinas–help
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ใหญ่โตกว่าตวัเองในอดตีเม่ือ 3 ทศวรรษก่อนถงึ 30 เท่าไปเรยีบร้อยแล้ว แม้

ไป่ตู้ เทนเซ็นต์ และอาลีบาบาจะเป็นบริษัทที่เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ก็ตาม แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนี้ทุกแห่งต่างก็ค้อมหัวรอฟังค�าสั่งจาก

กรุงปักกิ่งกันทั้งนั้น

ด้วยจ�านวนประชากรอนัมหาศาลระดบั 1,400 ล้านคน เท่ากับว่ารฐับาล

มีทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดอยู่ในมือส�าหรับการสร้างยุคแห่ง AI แล้ว นั่นก็คือ 

ข้อมูลมนุษย์ การปรับอัลกอริทึมจดจ�าใบหน้าให้มีความสมบูรณ์จ�าเป็นต้อง

ใช้ข้อมูลระดับมหึมา จึงไม่แปลกท่ีระบบจดจ�าใบหน้าของจีนอย่าง Megvii 

และ SenseTime สามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ข้อมูลพฤติกรรม

ต่าง ๆ  ของประชากรชาวจนีทีเ่กดิขึน้ในตอนใช้งานโทรศพัท์ ซือ้สนิค้าออนไลน์ 

และโพสต์รปูบนโซเชยีลมเีดยี ช่วยให้ไป่ตู ้อาลบีาบา และเทนเซน็ต์สามารถ

สร้างระบบ AI ชั้นเลิศขึ้นมาได้ 

ข้อได้เปรียบของจีนเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นประเทศท่ีไม่มีข้อจ�ากัดเร่ือง

กฎหมายและความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล ซึง่ก�าลงัเป็นอุปสรรคขวาง

กั้นความก้าวหน้าในสหรัฐฯ อยู่ทุกวันนี้

คราวนีเ้รามาพจิารณาแผนพฒันา AI ของประเทศจนีในบริบทท่ีกว้างขึน้ 

กนัอกีหน่อย ในเดอืนเมษายน 2018 ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิได้กล่าวสนุทรพจน์

ทีแ่สดงถงึภาพราง ๆ  ของเส้นทางสู่การเป็นมหาอ�านาจในโลกไซเบอร์ ส�านกั

ข่าวซินหัว (Xinhua News) ได้ตีพิมพ์เนื้อหาสุนทรพจน์บางส่วนที่พูดถึง

เครือข่ายรัฐบาลแบบไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) และอินเทอร์เน็ตว่า 

“กระจายข้อมูลเชิงบวก รักษาทิศทางทางการเมืองท่ีถูกต้อง น�าทางความ

เห็นสาธารณชน และค่านิยมสู่ทิศทางอันเหมาะสม”1 เผด็จการจีนจะท�าให้ 

1 “Xinhua Headline: Xi outlines blueprint to develop China’s strength in cyberspace,” 
Xinhua, April 213, 2018. http://www.xinhuanet.com/English/2018–04/21/c_137127374_.
htm
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เราทกุคนต่างต้องมชีวีติหลกีห่างจากเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ไกล

จากระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาด และท�าลายการกระจายอ�านาจ อันเป็น

สิ่งที่พวกเราชาวตะวันตกรักและหวงแหน

AI คอืส่วนหนึง่ของรายการค�าสัง่และกฎหมายทีม่เีป้าหมายเพื่อควบคมุ

ข้อมลูทกุชนดิภายในประเทศจนีทัง้หมด มไีว้เพื่อใช้ในการตรวจตราข้อมลูของ

คนที่อาศัยอยู่ในประเทศ รวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (ที่มีจ�านวน 

และรูปแบบอันหลากหลาย) ทั้งหมดอีกด้วย ค�าสั่งดังกล่าวจะมีการบังคับ

ให้บริษัทต่างประเทศต้องเก็บข้อมูลของประชาชนชาวจีนไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศจีน ซ่ึงเป็นการเปิดให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ความปลอดภยัของรฐับาลสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวได้ตามต้องการ นอกจากนี ้

จีนยังมีโครงการท่ีชื่อว่า “ระบบต�ารวจจีนแบบคลาวด์ (China’s Police 

Cloud)” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจติดตามปัญหาสุขภาพจิตของคนที่ออก

มาวิจารณ์รัฐบาลในที่สาธารณะ รวมถึงชาวมุสลิม ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยท่ี 

ชื่อว่าอุยกูร์ (Uighurs)

ในเดือนสิงหาคม 2018 สหประชาชาติกล่าวว่า มีเอกสารที่เชื่อถือได้

รายงานว่า ประเทศจีนให้ชาวอุยกูร์จ�านวนหลายล้านคนไปอยู่ในแคมป์ลับ

ทางภาคตะวันตกของประเทศ1 ระบบของจีนที่มีชื่อว่า Integrated Joint 

Operations Program (IJOP) จะใช้ AI ในการตรวจหารูปแบบพฤติกรรมที่

แปลกแยก โดยดวู่าใครเคยช�าระค่าบรกิารเกนิก�าหนดบ้าง ส่วนระบบ Social 

Credit System ถกูสร้างขึน้ด้วยจดุประสงค์ตามสโลแกนในเอกสารทางการ 

ที่บอกว่าเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสังคมปลอดปัญหาโดย “เปิด 

ทางให้ผู้ที่มีเครดิตดี สามารถเดินทางไปยังทุกที่ที่อยู่ใต้ฟากฟ้าโดยเสรี แต่

1 Stephanie Nebehay, “U.N. says it has credible reports that China holds million 
Uighurs in secret camps,” Reuters, August 10, 2018. https://www.reuters.com/
article/us–china–rights–un/u–n–says–it–has –credible–reports–that–china–holds–
million–uighurs–in–secret–camps –idUSKBN1KV1SU
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จะบีบคั้นให้คนเครดิตเสียไม่สามารถกระท�าการอันใดได้ แม้เพียงก้าวเท้า 

ออกจากบ้าน”1 เพื่อเป็นการโปรโมตค�าว่า “คนเครดิตดี” ประชาชนจะ

ต้องถูกคิดคะแนนเป็นตัวเลขจากพฤติกรรมหลาย ๆ  อย่าง เช่น การแสดง 

ความเป็นฮโีร่ (เพิม่คะแนน) หรอืใบสัง่จราจร (ตดัคะแนน) ใครท่ีมคีะแนนต�า่ 

จะต้องเจอกบัความยากล�าบากในการสมคัรงาน ซือ้บ้าน หรอืแม้แต่จะพาลกู

เข้าโรงเรียน ในบางเมืองประชาชนที่มีคะแนนสูงจะได้รับการฉายภาพกลาง

เมือง2 อย่างเช่น ซานตง ประชาชนคนไหนที่เดินลัดสนาม จะถูกน�าใบหน้า

ไปประจานกลางบอร์ดดิจิทัล แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปยังเว็บเวยป่อ (Weibo) 

โดยอตัโนมตั ิ(เวยป่อเป็นโซเชยีลมเีดยียอดนยิมในประเทศจนี)3 หากทัง้หมด

ที่กล่าวมามันดูเหลือเชื่อ ก็อย่าลืมว่าประเทศเดียวกันนี้ครั้งหนึ่งเคยประสบ

ความส�าเร็จมาแล้วจากการออกนโยบายลูก 1 คนต่อ 1 บ้าน (One–Child 

Policy) อันเป็นนโยบายที่บังคับให้เกิดการฆาตกรรมเด็กเพื่อเก็บเด็กอีกคน

ที่ครอบครัวได้เลือกไว้

นโยบายและโปรแกรมต่าง ๆ  เหล่านี้เกิดจากมันสมองของกลุ่มคน 

ข้างตัวประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งในทศวรรษที่แล้วกลุ่มคนเดียวกันนี้ได้เคย

มุ่งเน้นไปยังการปรับปรุงภาพลักษณ์และเตรียมพร้อมเพื่อท�าให้ประเทศจีน

กลายเป็นประเทศมหาอ�านาจของโลก ประเทศจนีในวนันีม้คีวามเป็นเผดจ็การ 

มากกว่าในอดีต นับตั้งแต่เหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) เป็นต้นมา และ 

การพฒันารวมถงึการใช้ประโยชน์จาก AI กเ็พื่อการน้ีโดยเฉพาะ โครงการริเร่ิม

1 Simina Mistreanu, “Life Inside China’s Social Credit Laboratory,” Foreign Policy, 
April 3, 2018. https://foreignpolicy.com/2018/04/03 /life–inside–chinas–social–
credit–laboratory/

2 Simina Mistreanu, “Life Inside China’s Social Credit Laboratory,” Foreign Policy, 
April 3, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/04/03 /life–inside–chinas–social–
credit–laboratory/

3 “China Shames Jaywalkers through Facial Recognition,” Phys.org, June 20, 2017, 
https://phys.org/news/2017–06–china–shames–jaywalkers –facial–recognition.html.
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หน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง (Belt and Road Initiative; BRI) เป็นยทุธศาสตร์ด้าน

ภูมิเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งจริง ๆ  แล้วมันก็คือเส้นทางสายไหม (Silk Road) ที่มา

ในชื่อใหม่เท่านั้นเอง) เป็นแผนการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมประเทศ

จนีกบัยุโรปเข้าด้วยกนัผ่านเส้นทางตะวนัออกกลางและแอฟรกิา ประเทศจนี

ไม่เพยีงแค่สร้างสะพานและทางด่วนขึน้มาเฉย ๆ  เพราะจดุประสงค์ของมนัก็

คือการส่งออกเทคโนโลยสีอดแนมและรวบรวมข้อมลูเพื่อเป็นการแผ่อทิธพิล 

ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนไปท่ัวโลก เพื่อคานกับอ�านาจแห่ง 

ระบบเสรีประชาธิปไตยที่ก�าลังครองโลกอยู่ในทุกวันนี้ 

โครงการโครงข่ายไฟฟ้าระดับโลก (Global Energy Interconnection) 

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

โดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกริดไฟฟ้า (Electricity Grid) ระดับโลกเป็น

รายแรก ซ่ึงแน่นอนว่าต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของประเทศนี ้จนีได้ค้นพบ 

วธิแีผ่ขยายการใช้งานเทคโนโลยสีายไฟฟ้าแรงสงูรูปแบบใหม่ทีส่ามารถจ่าย

ไฟจากฝั่งตะวันตกอันห่างไกลมายังเซ่ียงไฮ้ แล้วประเทศจีนจะท�าตัวเป็น

ผู้ ให้บริการไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้ ช่างเป็นการด�าเนินงาน

ที่สุดยอดอะไรเช่นนี้

โครงการทัง้หลายข้างต้นทีก่ล่าวมา รวมไปถงึทีย่งัไม่ได้กล่าวอีกมากมาย 

เมื่อมองรวมกันจะเหน็ถงึวธิกีารอนัชาญฉลาดของประเทศน้ีในการทีจ่ะสร้าง

อ�านาจอ่อน (Soft Power) โดยค่อย ๆ  ใช้เวลาวางแผนมาอย่างยาวนาน 

การเปิดให้มกีารโหวตภายในพรรคเพ่ือยกเลิกกรอบเวลาด�ารงต�าแหน่งซึง่ท�าให้ 

สี จ้ินผงิสามารถครองอ�านาจไปจนวนัตายได้นัน้ ถือเป็นหมากทีป่ระธานาธบิดี

สี จิ้นผงิเดินได้อย่างเฉียบแหลมยิ่ง เปา้หมายสุดทา้ยของชายคนนี้ชัดเจน ก็

เพื่อสร้างขั้วอ�านาจใหม่ของโลกขึ้นมาโดยมีประเทศจีนเป็นผู้น�าแบบผูกขาด 

และในขณะทีจี่นก�าลงัด�าเนนิการขยายขอบเขตทางการทตูอยูน่ัน้ สหรฐัฯ กลบั

เลือกที่จะหันหลังให้กับเหล่าพันธมิตรที่ยืนหยัดร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน

โดยไม่ไยดี พร้อม ๆ  ไปกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มสร้างก�าแพงกีดกัน

ประเทศจีน
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AI ก�าลังมุ่งหน้าสู่อนาคตด้วยเส้นทางพัฒนาอยู่ 2 เส้นทาง ซึ่งมักจะ 

ขัดแย้งกันเสมอว่าเส้นทางไหนกันแน่ที่เป็นผลดีกับมนุษยชาติที่สุด AI ของ

ประเทศจีนเลือกเดินไปในทางท่ีจะสร้างขั้วอ�านาจใหม่ให้กับโลก น�าโดย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในขณะที่ฝ่ายตลาดและบริโภคนิยมก็เป็นอีกหนึ่ง 

เส้นทางทีถ่กูขบัเคลื่อนโดยฝ่ายสหรฐัฯ การปะทะกนัของทัง้ 2 ฝ่ายเช่นนีเ้ป็น

เรื่องทีเ่ราทกุคนต่างกม็คีวามเข้าใจกนัน้อยมาก การจดัการกบัปัญหาความไม่รู้

ตัวนี้ถือเป็นกุญแจดอกส�าคัญต่อปัญหา AI ที่ก�าลังแผ่คลุมไปทั่ว และสิ่งนี้ก็

คือเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง 9 แห่งอาจจะก�าลังมุ่งสู่ 

เป้าหมายอันประเสริฐ (ก�าลังถอดรหัสเครื่องจักรเพื่อค้นหาความรู้ น�ามา 

สร้างระบบที่มีความคิดแบบเดียวกับมนุษย์) แต่ใครก็ไม่อาจรู้ได้ว่า ผลลัพธ์ 

สุดท้ายจะเลวร้ายเพียงใด และกว่าที่มนุษย์เราจะรู้ตัวก็สายเกินแก้เสียแล้ว

โดยพืน้ฐานแล้ว ฉันเชื่อว่า AI คือพลังเชงิบวกทีจ่ะเข้ามายกระดบัชวีติ

ของมนษุย์ในรุน่ต่อไป และช่วยให้เราบรรลถุงึชวีติในอดุมคตสิ�าหรับอนาคตได้

แต่ฉันเองก็เป็นคนที่ยืนอยู่บนความจริง เราทุกคนต่างก็รู้ว่าแม้คนที่มี 

ความตัง้ใจดกีอ็าจจะก่อให้เกดิภยัโดยไม่ต้ังใจได้เมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นเร่ืองของ AI แล้ว พวกเราต้องคอยระลึกถึง

แผนการทัง้ในด้านประโยชน์ตามท่ีหวังไว้ รวมไปถงึโทษทีเ่กดิขึน้อย่างรูเ้ท่าไม่

ถงึการณ์ของเทคโนโลย ีสิง่นีย้ิง่ทวคีวามส�าคญัในปัจจบุนั และในวนัข้างหน้า 

AI ได้เข้าไปเกีย่วข้องกบัทกุ ๆ  ส่ิง ทัง้ระบบเศรษฐกจิโลก แรงงาน เกษตรกรรม 

การขนส่ง การธนาคาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา กองทัพ และความมั่นคง 

ของชาติ จึงไม่แปลกที่เส้นทางการพัฒนา AI จะถูกแบ่งออกเป็นเส้นทาง

ของสหรัฐฯ กับจีนอย่างในทุกวันนี้ และในปี 2069 ทุกอย่างอาจจะต่างไป

จากปัจจบุนัแบบพลกิฟ้าคว�า่แผ่นดนิกเ็ป็นได้ เมื่อโครงสร้างและระบบต่าง ๆ  

ที่ดูแลสังคมของเราต่างพึ่งแต่ AI เราจะพบว่าการตัดสินใจหลายครั้งที่เกิด

ข้ึนจากพฤติกรรมของพวกเรา นอกจากเราทีม่คีวามเข้าใจแล้ว กม็เีครื่องจกัร

มองพวกเราอย่างเข้าใจด้วย
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สติของมนุษย์เราก�าลังจะเริ่มเลือนลางลง เมื่อเครื่องจักรได้เริ่มตื่นขึ้น 

มนุษยชาติใกล้บรรลุถึงหลักชัยส�าคัญ ๆ  ของการพัฒนา AI ท้ังในแง่ทาง

เทคนคิและทางภูมศิาสตร์การเมอืงไปหลายจดุแล้ว แต่ยิง่ AI มคีวามก้าวหน้า 

มากเท่าไร มันก็ยิ่งหายไปจากสายตาของเรามากเท่านั้น วิธีในการขุดและ

ปรับข้อมลูของเราเริม่ดไูม่รูเ้รื่อง อกีทัง้วธิทีีร่ะบบอตัโนมติัใช้ ในการตัดสินใจ 

ก็เร่ิมดลึูกลับกว่าเดมิ ด้วยเหตนุีค้วามเข้าใจ AI ของเราในวนันีก้บัวนัข้างหน้า 

จะเริม่ลดน้อยถอยลงแบบดิง่เหวตามเวลาทีผ่่านไปในแต่ละทศวรรษ การจะ

แก้ปัญหานี้ได้ก็โดยผ่านการวิจารณ์แนวทางพัฒนา AI ของทั้ง 2 ค่าย ซึ่งถือ

เป็นพันธกิจหลักของหนังสือเล่มนี้ เป้าหมายของฉันคือ การสร้างบทสนทนา 

แบบประชาธปิไตยในหวัข้อปัญญาประดิษฐ์ และเพื่อท�าให้คณุผูอ่้านมภีมูปัิญญา

ที่พรอ้มรับกับสิ่งที่ก�าลังจะมาในอนาคต รวมถึงท�าให้ภาพจากผลกระทบของ 

AI ต่อโลกในอนาคตมีความชัดเจน จับต้องได้ จนคุณผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

อย่างแจ่มชัด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

มนุษยชาติก�าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านอัตลักษณ์ในระดับรุนแรง

อย่างยิ่ง เพราะยังไม่มีใครที่ตั้งค�าถามสามัญที่เจาะถึงพื้นฐานของ AI นับ

ตั้งแต่วันที่เทคโนโลยีตัวนี้ลืมตาดูโลก นั่นคือ ค�าถามที่ว่า...

จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมบ้าง เมื่อเรามอบอ�านาจให้กับระบบที่ถูกสร้าง

ขึ้นโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ  อันเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ตัดสินใจแทนเราทุกคน

จะเกดิอะไรขึน้บ้าง หากการตดัสนิใจเหล่านัน้มอีคตโิน้มเอยีงไปเข้าข้าง

ตลาดเสรี หรือไปเข้าข้างพรรคการเมืองที่หวังครองโลก

ค�าตอบของค�าถามข้างต้น จะสะท้อนภาพให้เราได้เหน็ถงึโอกาสทีม่ี วถิี

ที่เราปฏิเสธการเข้าถึงของระบบ ธรรมเนียมปฏิบัติภายในสังคม กฎระเบียบ

ที่ควบคุมระบบเศรษฐกิจ และแม้แต่วิธีในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น

หนงัสอืเล่มนี้ไม่ใช่แนวตัง้ประเดน็กบั AI ทัว่ ๆ  ไป แต่มนัเป็นทัง้ค�าเตอืน 

และพิมพ์เขียวเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เนื้อหาของมันจะเป็นการตั้งค�าถาม
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ต่อนิสัยชอบหนีการมองระยะยาวของสหรัฐฯ และเน้นให้เห็นชัดถึงภาวะ 

ไร้ซ่ึงการเตรียมตัวของภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และรัฐบาลในการ

เปิดรับ AI หนังสือเล่มนี้จะวาดภาพใหญ่จนผู้อ่านเห็นถึงภาพโครงข่ายท่ี 

เชื่อมโยงกนัระหว่างยทุธศาสตร์ด้านภมูศิาสตร์การเมอืง เศรษฐกจิ และการ

ทูตของจีน ในขณะท่ีประเทศแห่งนี้ก�าลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหญ่เพื่อครอง

โลก ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะเรียกร้องให้วีรบุรุษลุกขึ้นมาเป็น

ผู้น�าภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายสุดขีด เพราะอนาคตของโลกใบนี้

จ�าเป็นต้องมีวีรบุรุษ (ดังที่คุณผู้อ่านจะได้รับรู้ ในอีกไม่นาน)

เนื้อหาต่อจากนี้ เป็นเรื่องของการกระตุกให้ผู้อ่านออกไปลงมือกระท�า

การบางอย่าง โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ภาค ในภาคแรก คุณจะได้ท�า 

ความรู้จักกับ AI และบทบาทของยักษ์ทั้ง 9 ตนที่ต่างก�าลังพัฒนาเทคโนโลยี

ตัวนี้อยู่ นอกจากนี้ยังมีการเจาะลึกลงไปในสถานการณ์พิเศษบางตัวที่เหล่า

ยักษ์ทั้ง 9 ตนนี้ก�าลังเผชิญ ส่วนภาคที่สอง คุณผู้อ่านจะเห็นฉากอนาคต

ในอีก 50 ปีต่อจากนี้แบบลงรายละเอียด โดยเนื้อหาจะเป็นการจ�าลองภาพ

อนาคตออกมา 3 แบบ เริ่มตั้งแต่แบบมองโลกสวย มองโลกตามความเป็น

จริง และแบบวินาศสันตะโร ทุกแบบจ�าลองจะฉายภาพให้คุณผู้อ่านได้เห็น

ทัง้โอกาสและความเสีย่งอนัเกดิจากการพฒันาปัญญาประดษิฐ์ทัง้แบบแคบ 

และแบบทั่วไป (Artificial Narrow/General Intelligence) ไปจนถึงปัญญา

ประดษิฐ์ระดบัขัน้สดุ หรอื Artificial Super Intelligence ฉากทัง้สามทีท่�าการ

จ�าลองมารับรองว่ามีความเข้มข้น ซึ่งทั้งหมดสร้างขึ้นมาด้วยการใช้โมเดล

ข้อมูล ทั้งหมดจะช่วยให้คุณเสมือนบังเกิดญาณหยั่งรู้ถึงวิวัฒนาการของ 

AI รวมไปถึงภาพความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์อันเป็นผลมาจากตัวมัน 

สุดท้ายเนื้อหาใน ภาคสาม ฉันจะขอเสนอเทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือใช้ ใน 

การแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฉากจ�าลองทั้ง 3 แบบ นอกจากนี้

ยังมีการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน และภาคสาม 

นี้เป็นภาคที่ตั้งใจจะเขย่าตัวพวกเราแรง ๆ  เพื่อปลุกให้ออกไปลงมือท�าอะไร
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สักอย่าง ดังน้ันเน้ือหาจึงเต็มไปด้วยค�าแนะน�าแบบเฉพาะเจาะจงส�าหรับ

ภาครัฐ ส�าหรับผู้บริหารที่อยู่ในร่างของยักษ์ทั้ง 9 ตน และส�าหรับคุณผู้อ่าน

* * *

มนุษย์ทุกคนในทุกวันนี้มีบทบาทส�าคัญต่ออนาคตของระบบปัญญาประดิษฐ์ 

การตัดสินใจของเราที่กระท�าตอ่ AI ในวันนี้ (ที่อาจจะดเูหมือนว่ามันเล็กน้อย 

เสียเต็มประดา) ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของมนุษยชาติไปเลย

ก็เป็นได้ เมื่อเครื่องจักรตื่นขึ้นมา พวกมันอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อ 

ความอยู่รอดของมนุษยชาติ โดยไม่สนใจว่าในอดีตมนุษย์จะสร้าง AI ขึ้นมา

ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพียงใดก็ตาม

แต่มันไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนั้น

ยกัษ์ทัง้ 9 ตนมิใช่ตวัร้าย ซึง่จรงิ ๆ  แล้วต้องบอกว่าพวกเขาคอืความหวงั 

ของมวลมนุษยชาติด้วยซ�้าไป

พลิกหน้าต่อไปกันเถอะ เราทุกคนไม่ควรนั่งอยู่เฉย ๆ  เพื่อรอดูว่าจะมี

อะไรเกิดขึ้นต่อไป เพราะ AI มันได้ถือก�าเนิดขึ้นมาแล้ว



หากเราจะมาศกึษาหารากเหง้าของ AI คงต้องย้อนเวลากลบัไปหลายร้อยปี 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โลกจะให้ก�าเนิดยักษ์ทั้ง 9 ตน และผลิตภัณฑ์ 

จาก AI อย่างสิริ (Siri) อเล็กซา (Alexa) และเทียนเหมา (Tian Mao) (จาก

จีน) ตลอดช่วงเวลานั้น AI ยังไม่มีนิยามแบบเป็นเอกฉันท์เพียงหนึ่งเดียว 

(ซึ่งก็ไม่ต่างจากเทคโนโลยีตัวอื่น ๆ ) เวลาพูดถึง AI ซ่ึงเป็นเรื่องนามธรรม 

การจะวาดภาพให้คนอื่นเข้าใจย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นเป็นเพราะ AI เป็นได้

หลายสิ่ง และยิ่งนานวัน AI ก็เข้าไปครอบคลุมหลายอย่างมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ราวกับผืนป่าที่ขยายตัวไปเรื่อย ๆ  AI ที่คนในยุค 1950 รู้จัก (เครื่องคิดเลขที่

หารยาวได้) ไม่มีอะไรเหมือนกับ AI (ที่แสนจะก้าวหน้า) ในปัจจุบัน สิ่งนี้เขา

เรียกกันว่า “แปลกแยกและย้อนแย้ง (Odd Paradox)” หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 

ได้ว่า เมื่อใดที่มีนวัตกรรมใหม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา แล้วจากนั้นก็กลายมาเป็น

เทคโนโลยกีระแสหลกัทีท่กุคนใช้กนั พวกเรากจ็ะเริม่ลมืถงึการคงอยูข่องมนั 

ไป และเช่นเดียวกัน เราทุกคนในวันนี้ต่างก็ไม่มองว่าเทคโนโลยีบางตัวนั้น 

จริง ๆ  แล้วก็เป็น AI เช่นกัน

ระบบ AI หากว่ากันด้วยหน้าที่พื้นฐานอย่างที่สุดแล้ว ก็คือระบบ 

การตดัสนิใจแบบอตัโนมตั ิซึง่งานของ AI เป็นงานทีเ่ลยีนแบบจากภูมปัิญญา

ของมนุษย์ เช่น การจดจ�าเสียง สิ่งของ แก้ปัญหา ท�าความเข้าใจภาษา และ

ใช้กลยทุธ์เพื่อพชิติเป้าหมาย ระบบ AI บางตวัมขีนาดใหญ่ จนสามารถค�านวณ

จิตและจักรกล : 
ประวัติโดยสังเขปของ AI

1
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ข้อมูลหลายล้านชิ้นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางระบบจะมีความแคบและ

ลึกกว่าเพื่อเป้าหมายในการจัดการกับงานเพียงชนิดเดียว เช่น งานตรวจจับ

ภาษาหยาบคายในอีเมล เป็นต้น

เราต่างก็ชอบย้อนกลับมาตั้งค�าถามเดิม ๆ  ในท�านองว่า...

เครื่องจักรคิดได้หรือไม่

อะไรบ้างที่ท�าให้เครื่องจักรคิดได้

อะไรบ้างที่ท�าให้เราคิดได้

ความคิดคืออะไร

แล้วใครที่กล้าพูดได้เต็มปากว่า ตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ ให้ก�าเนิด

ความคิด

ปัญหาของการสืบสาวเพื่อศึกษาถึงวิธีการท�างานทางความคิดทั้งใน

เครื่องจกัรและมนษุย์ กค็อื “ความคดิ” ซึง่เป็นเนือ้เดยีวกบั “จติใจ” จนแทบ

จะแยกกันไม่ออก พจนานุกรมเมอร์เรียม–เว็บสเตอร์ (Merriam–Webster) 

นิยาม “ความคิด” ไว้ว่า “สิ่งที่ก่อรูป และอยู่ในจิตใจ” ในขณะที่ พจนานุกรม 

ออกซ์ฟอร์ด (Oxford) อธิบายความหมายไว้ว่า “การใช้จิตเพื่อน�าสิ่งต่าง ๆ  

ในสมองมาเชื่อมโยงกันอย่างจงใจ” หากเราน�าเอาค�าว่า “จิตใจ” ไปหา 

ความหมายทั้งในพจนานุกรมของ ออกซ์ฟอร์ด และ เมอร์เรียม–เว็บสเตอร์  

จะพบว่าทั้งคู ่ต่างให้นิยามความหมายของค�านี้ภายใต้บริบทของค�าว่า 

“ความรูส้กึ” แต่ความรู้สกึคอือะไรกนัล่ะ หากว่ากนัตามนยิามของพจนานกุรม

ทั้งสองแล้วมันก็คือรูปแบบและสภาวะของการรับรู้หรือการตอบสนอง มีคน

หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา นักประสาทวิทยา นักปรัชญา นักศาสนา 

นักจริยธรรม และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่างก็พยายามศึกษาหลักแห่ง

ความคิดด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

หากคุณใช้อเล็กซาเพื่อค้นหาโต๊ะว่างในร้านอาหารโปรดของคุณ ทั้ง

คุณและเจ้าอเล็กซาต่างก็รับรู้และตอบโต้กันผ่านการพูดคุยเรื่องการกิน 
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ทั้ง ๆ  ที่เจ้าอเล็กซาเองก็ไม่มีฟันที่จะไปขบเคี้ยวเนื้อสัมผัสของแอปเปิลที่

แสนกรอบ ไม่มีลิ้นที่จะไปสัมผัสกับฟองซ่าของโซดา และไม่มีเพดานปากที่

มีเนยถั่วเหนียวหนึบไปติดอยู่ แต่หากถามเรื่องคุณภาพอาหาร เจ้าอเล็กซา

จะสามารถเล่าถึงรายละเอียดของประสบการณ์ต่าง ๆ  ราวกับมันเป็นคนเคย

ประสบมาเองก็มิปาน หากเจ้าอเล็กซาไม่มีปาก ท�าไมมันถึงรู้จักกับอาหารใน

วิถีทางเดียวกับคุณได้เล่า

คุณผู้อ่านคือบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางชีววิทยา ที่มีรูปแบบต่อม

น�้าลายและปุ่มรับรสแตกต่างไปจากของฉัน แต่เราทั้งคู่ต่างก็สามารถเรียนรู้

ได้ว่าแอปเปิลเป็นอย่างไร รวมไปถึงลักษณะโดยรวมของรสชาติ เนื้อสัมผัส 

และกลิ่นของมันได้ ตลอดช่วงชีวิต พวกเราต่างรู้จักและจดจ�าแอปเปิลผ่าน 

การเรยีนรูซ้�า้ ๆ  ซึง่ใครสกัคนอาจจะเข้ามาสอนให้เรารูจ้กักบัแอปเปิล ประโยชน์

ของมัน รวมถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากผลไม้ชนิดอื่น จากนั้นระบบ

ภายในใจของเราจะเริ่มจดจ�ารูปแบบของแอปเปิลผ่านการรับรู้ซ�้า ๆ  โดยที ่

เจ้าตัวไม่รู้ตัว จนในที่สุดเราก็สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าแอปเปิลคืออะไร 

โดยท่ีจ�านวนข้อมูลภายในสมองเราอาจจะมีไม่มากด้วยซ�้าไป หากคุณเห็น

ภาพขาว–ด�า 2 มิติที่แสดงรูปร่างของแอปเปิล คุณจะรู้ ในทันที แม้ว่าข้อมูล

ที่เห็นในขณะนั้นจะขาดเรื่องของ “รสชาติ กลิ่น สัมผัส” ไปก็ตาม วิธีของ 

คุณและอเล็กซาที่ใช้ ในการเรียนรู้เกี่ยวแอปเปิลมีความคล้ายคลึงกันมาก

แน่นอนว่าอเลก็ซามคีวามเก่งกาจ ค�าถามคอื มนั ฉลาด หรอืไม่ ประสาท

สมัผสัของเจ้าหุน่ยนต์ตวันี ้มคีณุภาพแบบเดยีวกบัประสาทสมัผสัของมนษุย์

หรือไม่ เพื่อที่เราจะยอมรับได้ว่า “ความคิด” ของมันไม่มีความแตกต่าง

จากมนุษย์ นักจิตวิทยาศึกษาศาสตร์ ดร. เบนจามิน บลูม (Dr. Benjamin 

Bloom) ได้อุทิศเวลาไปกับการวิจัยและแยกแยะขั้นตอนต่าง ๆ  ของการคิด 

ในปี 1956 ดอกเตอร์ท่านนี้ได้ตีพิมพ์เอกสารที่ต่อมารู้จักกันในนาม อนุกรม

วิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งมีเนื้อหาวางโครงร่างเป้าหมาย 

การเรียนรู้และความส�าเร็จทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ  โดยจะแบ่งได้ดังน้ี 
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เป้าหมายข้ันพืน้ฐานทีส่ดุกค็อื การจดจ�าข้อมลูและแนวคดิพืน้ฐาน ตามมาด้วย

ขั้นของการเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ  การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์

ใหม่ ๆ  การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการทดลองและการเชื่อมโยงระหว่างกัน การ

ประเมนิ ถกเถยีง ประเมนิข้อมลู และสดุท้าย สร้างผลงานช้ินใหม่ของโลกขึน้มา

ตอนที่มนุษย์ยังเป็นเด็ก พวกเราจะเริ่มต้นด้วยการฝึกจ�าก่อน จากนั้น

ค่อยท�าความเข้าใจ ยกตวัอย่างเช่น พวกเราต้องท�าความรูจ้กักบัขวดนม จาก

นั้นจึงค่อยเข้าใจว่าขวดใบเดียวกันนั้นมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (แม้ว่าเรา

จะมองไม่เห็นด้านหลังในขณะนั้นก็ตาม)

ข้ันตอนในการเรยีนรูข้้างต้นถกูยกใช้เป็นวธิีในการเรยีนรูข้องคอมพวิเตอร์

เช่นกัน ในปี 2017 ระบบ AI ที่ชื่อว่าแอมเปอร์ (Amper) ได้ประพันธ์งาน

ดนตรีของตนเองขึ้นมา โดยมีชื่ออัลบั้มว่า I AM AI โครงสร้างคอร์ด ดนตรี 

และจังหวะถูกพัฒนาโดยแอมเปอร์ ข้อมูลตั้งต้นที่ระบบต้องใช้ก็มีเพียงแค่ 

รูปแบบ อารมณ์ และความยาว จากนั้นแอมเปอร์ก็สามารถประพันธ์เพลง

ใหม่ออกมาโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น ทาริน เซาเทิร์น (Taryn Southern) 

ศิลปินมนุษย์ได้ร่วมงานกับแอมเปอร์เพื่อสร้างสรรค์อัลบั้มดังกล่าว และ

ผลลพัธ์ที่ได้กค็อืเพลงบลัลาด กระชากอารมณ์สดุด�าดิง่อย่าง “Break Free” 

ที่ท�ายอดวิวบนยูทูบได้ถึง 1.6 ล้านวิว และขึ้นไปติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตบน

รายการวิทยุแบบปกติ

ก่อนทีแ่อมเปอร์จะสามารถสร้างสรรค์เพลงดงักล่าวออกมาได้ มนัต้องไป

ท�าความรูจ้กักบัข้อมลูเชงิคณุภาพของเพลงบลัลาดทีย่ิง่ใหญ่ทัง้หลาย ข้อมลู

เชิงปรมิาณอย่างวธิีในการค�านวณค่าของตวัโน้ตและจงัหวะต่าง ๆ  รวมถงึไป

ถงึวธิีในการจดจ�ารปูแบบดนตรหีลายพนัแบบ (เช่น รปูแบบการด�าเนนิคอร์ด 

รูปแบบล�าดับฮาร์โมนิก และรูปแบบส�าเนียงจังหวะ เป็นต้น)

ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกแสดงออกผ่านระบบแอมเปอร์ได้ยกสถานะ

ของ “อนุกรมวิธานของบลมู” ขึน้สูจุ่ดสงูสดุ ค�าถามก็คอื มนัเป็นแค่เรื่องของ



31

กระบวนการในการเรยีนรูเ้พยีงอย่างเดยีวเท่านัน้หรอื เราสามารถใช้ตวัอย่าง

ข้างตน้มาเปน็ตัวแทนของความคิดสรา้งสรรค์ของมนษุยชาติได้หรอืไม่ หรือ

ความคิดสร้างสรรค์นั้น แท้ที่จริงแล้ว เป็นอีกเรื่องที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงกันแน่ 

แอมเปอร์ได้คิดถึงดนตรีแบบเดียวกับนักประพันธ์เผ่ามนุษย์คิดหรือไม่

อาจจะมีใครสกัคนแย้งขึน้มาว่า “สมอง” ของแอมเปอร์ (ซึง่เป็นเครอืข่าย 

ประสาทจ�าลองที่ถักทอขึ้นจากอัลกอริทึมและข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน) อาจ

จะไม่ได้ต่างจากสมองของบีโทเฟน (Beethoven) (ซึ่งเป็นสมองที่สร้างมา

จากเส้นประสาทท่ีรวบรวมข้อมลูและรปูแบบของสิง่ต่าง ๆ  ภายในตวัของมัน 

เอง) กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานของแอมเปอร์แตกต่างไปจาก

กระบวนการในตอนที่บีโทเฟนประพันธ์เพลงซิมโฟนีหมายเลข 5 (บทเพลง

นามกึกก้องที่ขึ้นต้นด้วยท�านองอันโด่งดัง ด๊า ด๊า ด๊า ด่า แล้วจากนั้นจึงค่อย

สลับจากคีย์เมเจอร์มาเป็นคย์ีไมเนอร์) หรอืไม่ บโีทเฟนไม่ได้เป็นคนประดษิฐ์

ซมิโฟนขีึน้มาใหม่ และผลงานเพลงนีก้็ไม่ได้เป็นของทีเ่กดิขึน้มาใหม่ทัง้หมด 

โน้ต 4 ตัวแรกและล�าดับฮาร์โมนิกที่ตามมา บันไดเสียงและอาร์เพจจีโอส์ 

(Scales and Arpeggios) รวมไปถึงวัตถุดิบอื่นที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นงาน

ประพันธ์เพลง ลองเงี่ยหูฟังเพลงสเกรโซ (Scherzo คือเพลงอีกรูปแบบ

หนึ่งที่มีความยาวมากเช่นเดียวกับเพลงซิมโฟนีหรือโซนาตา) อย่างตั้งใจดูสิ 

รบัรองว่าก่อนเพลงจะจบ คณุจะได้ยนิรปูแบบดนตรทีีถ่กูหยบิยมืมาจากเพลง

ซิมโฟนีชิ้นที่ 40 ของโมซาร์ต (Mozart) (ที่ถูกเขียนขึ้นมาในปี 1788 หรือ

เมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้แล้ว) อย่างแน่นอน

โมซาร์ตได้รับอิทธิพลจากแอนโตนีโอ ซาลีเอรี (Antonio Salieri) 

ผู้เป็นคู่แข่ง และฟรันซ์ โยเซฟ ไฮเดิน (Franz Joseph Hayden) สหายชาว 

เยอรมันทีง่านของเขาก็ได้รบัอิทธพิลมาจากนกัประพนัธ์รุน่ก่อนหน้าหลายต่อ 

หลายคน ทีเ่คยประพนัธ์ผลงานเอาไว้ในช่วงกลางศตวรรษที ่17 จนถงึกลาง

ศตวรรษที่ 18 อย่างโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

แอนโตนีโอ ววีลัด ี(Antonio Vivaldi) และเฮนร ีเพอร์เซลล์ (Henry Purcell) 
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หากคณุผูอ่้านได้ลองไปฟังผลงานของนกัประพนัธ์ทัง้สาม ดงัทีเ่อ่ยนาม รบัรอง

ได้ว่าคณุจะต้องได้ยนิร่องรอยบางอย่างอนัเกดิจากฝีมอืของนกัประพนัธ์ในปี 

1400 – 1600 อย่างเช่น ฌัก อาร์กาเดลิต (Jacques Arcadelt) จีน มูตัน 

(Jean Mouton) และโยฮนัเนส ออกเคอเกม (Johannes Ockeghem) และ

ก็อีกนั่นแหละ นักประพันธ์กลุ่มนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากนักประพันธ์ในยุค

กลางสืบต่อมาอีกที หากเราจะลองสืบสาวลงไปเรื่อย ๆ  ก็จะพบรูปแบบการ 

“รับอิทธิพล” เช่นนี้ซ�้า ๆ  ย้อนกลับไปจนถึงงานประพันธ์ชิ้นแรกสุดที่มีชื่อว่า 

“เซคิลอส อีพิทาฟ (Seikilos Epitaph)” ซึ่งถูกแกะสลักไว้บนเสาหินอ่อน

บนหลุมศพของชาวตุรกีในศตวรรษที่ 1

หากจะสืบสาวโดยย้อนเวลาต่อไป ก็จะพบกับขลุ่ยชิ้นแรกของโลกที่

สร้างมาจากกระดูกและงาช้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อ 43,000 ปีก่อนหน้านี้ 

แถมนกัวจิยัหลายคนยงัเชื่อว่า บรรพบรุษุของเรานัน้อาจจะร้องเพลงได้ก่อน

ที่จะพูดเป็นเสียอีก

ระบบประสาทภายในสมองของมนุษย์คือผลงานจากวิวัฒนาการ

ตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมา ระบบประสาทของ AI ยุคใหม่ก็มีลักษณะที่

ไม่ต่างกัน ตรงที่เป็นวิวัฒนาการอันเกิดจากฝีมือของคนในอดีตอย่างกลุ่ม 

นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าสายธารแห่ง 

การเตบิโตของมนุษยชาตแิละคอมพวิเตอร์จะเดนิทางด้วยเส้นทางทีแ่ตกต่าง

กนั แต่ท้ายทีส่ดุทัง้สองต่างกเ็ดนิมาถงึจดุทีบ่รรจบพบกนัจนได้ โฮโมเซเปียน 

(Homo Sapiens) เรยีนรูจ้ากสภาพแวดล้อมของพวกมนั จากนัน้กส่็งต่อความรู ้

ต่าง ๆ  ผ่านสายพันธุ์ไปยังลูกหลานรุ่นต่อไป น�าไปพัฒนาต่อให้ความรู้เกิด

ความหลากหลายและน�าไปปฏิบัติจนเกิดเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้า

อย่างเกษตรกรรม เคร่ืองมอืล่าสตัว์ และยาเพนนซิลิิน โลกใช้เวลา 11,000 ปี 

ในการเปลี่ยนผ่านจากประชากรมนุษย์จ�านวน 6 ล้านคนในยุคหินใหม่ ไปสู่

ประชากรจ�านวน 7 พันล้านคนในยุคใหม่อย่างทุกวันนี้
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