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Book Review ฉบับนี้ เนนทางสายการบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทาง

การบัญชี เปนเร่ืองเก่ียวกับการเลนแรแปรธาตุขอมูลใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิม

ทางธุรกิจ โดยผูเขียนเกริ่นนำประวัติแนวคิดของการเลนแรแปรธาตุ (Alchemy) ใน

อดีตกาลมาเช่ือมโยงกับความทาทายของธุรกิจสมัยใหมที่ตองการสรางมูลคาจากขอมูล 

(Data) วลาดิเมียร ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เคยกลาววา ยุคตอไปผูที่ครอบครอง

องคความรูดาน AI ไดจะเปนผูที่ครองโลก ซึ่งขึ้นอยูกับวาใครจะสรางมูลคาจากขอมูล

ไดเร็วไดกอนคนอื่นเปนสำคัญ

ตลอดหนังสือทั้งเลมจะพาผูอานไปสำรวจเร่ืองราวเก่ียวกับประสาทวิทยาศาสตร เร่ือง Intelligence, Cognitive AI1 และ

กระบวนการสรางมูลคา หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 8 บท รูปที่ 2 ในบทแรกเปนการปูพื้นใหเขาใจถึงความสำคัญของ Data 

Visualization สำหรับการแสดงขอมูลรูปภาพน่ิง เพื่อใหผูบริหารเขาใจขอมูลไดงายขึ้น เปนการแปลงขอมูลใหกลายมาเปน

ความรู และถายทอดส่ือสารอยางชัดเจน แสดงถึงรูปแบบเฉพาะในขอมูลที่ยากจะเห็นดวยตาเปลา

สวนบทที่สองกลาวถึงคุณคาของขอมูล เปนไปไดที่ในอนาคตมนุษยจะบูชาขอมูลแทนบูชาเงินตรา (เหมือนในชวงศตวรรษ

ที่ 20–21) บทนี้กลาวถึงแนวคิดการทำขอมูลใหเปนประชาธิปไตย ที่เรียกวา Data Democratization ซึ่งตองการกระจาย

ขอมูลใหทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ดังนั้นผูผลิตขอมูลจำเปนตองพิจารณาประเด็นของความไววางใจ 

(Trust) ความเกี่ยวของ (Relevance) ความคุมคา (Cost And ROI) และกลยุทธองคกร

จากนั้นบทที่ 3 เปนเรื่องระบบการคิดการเรียนรูที่นำไปสูเชาวนปญญา ระบบปญญา (Intelligence and Intelligent 

Systems) เนื้อหาสวนนี้คอนขางเต็มไปดวยศัพทแสงที่ผูอานหลาย ๆ  ทานอาจไมคุนเคย เชน RNN (Recurrent Neural 

Network) ASI (Artificial Super Intelligence) โดยผูเขียนเปรียบเทียบกับโครงสรางเซลลประสาทภายในสมองของมนุษย 

ทั้งนี้แนะนำใหอานควบคูไปกับบทที่ 5 วาดวย Artificial Learning Systems เพื่อความตอเนื่องของเน้ือหาที่เกี่ยวพันกัน 

เพื่อใหเขาใจระบบการเรียนรูของ AI ในรายละเอียดไดมากขึ้น

เรื่องของ Data ที่เปนเอกเทศในประเด็นตาง ๆ  (แหลงขอมูล ประเภทขอมูล วิศวกรรมขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูล) 

ไดกลาวไวในบทท่ี 4 ผูเขียนสรุปวา อนาคตของขอมูลขึ้นอยูกับการกระจายอำนาจและการทำใหเปนประชาธิปไตย 

1 Cognitive AI ทำหนาที่ในการวิเคราะหและประมวลผลเชิงลึก ชวยใหคนหาขอมูลไดถูกตองและแมนยำกวา AI ที่ใชในงานปกติทั่วไป

สมชาย ศุภธาดา
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(Decentralization and Democratization) พรอมทั้งการจัดการรูปแบบของธรรมาภิบาล AI ที่เปนส่ือกลางอยางเหมาะสม 

และเนื่องจากมนุษยไมสามารถประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติ การมี Intelligent Data จึงเปน

สิ่งจำเปนอยางยิ่ง

รายละเอียดฉากภูมิทัศนของขอมูล ปญญาประดิษฐ และโมเดลเชิงธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคตที่แสดงในบทที่ 6 

นาสนใจเปนอยางยิ่ง ตองยอมรับวาการตัดสินใจของคนเราท้ังในเร่ืองสวนตัว เรื่องทางธุรกิจมักอาศัยปจจัยดานโอกาส 

สภาพแวดลอม อคติสวนบุคคล และแมแตสัญชาตญาณ ทำใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาดและกอใหเกิดความเสียหายตามมา 

การมีระบบ เคร่ืองจักร หุนยนตมาชวยในอนาคตตองคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมอัลกอริทึม (Algorithmic Ethics) เรื่องความ

ปลอดภัยและการกำกับดูแล (Security and Governance) ควบคูไปพรอมกัน ผูเขียนมองวา AI ไมใชเพียงแคเทคโนโลยีหนึ่ง 

แต AI ทำใหเราตองสำรวจวา เราคือใคร และเปล่ียนแปลงส่ิงที่เราทำ รวมท้ังกลับไปตอบคำถามพ้ืนฐานวาทำไมคนเรา

ทำสิ่งตาง ๆ  อยางเชนในปจจุบัน

กระบวนการเลนแรแปรธาตุเปล่ียนขอมูลใหมีมูลคาเพ่ิม อยูในบทท่ี 7 การไหลของขอมูล การนำไปผานกระบวนการ

เพื่อสรางมูลคาตองใชสถาปตยกรรมอิงโครงสรางพื้นฐาน Public Cloud มากกวาหนึ่งราย หรือ การนำเทคโนโลยีคลาวด

จากหลายผูใหบริการมาใชงานรวมกัน (Multi-Cloud Architecture) และทำการผสานมุมมองที่ตางกันของคนและ AI 

เขาดวยกัน เพื่อหา Solution หรือ Actionable Insight ผูเขียนหนังสือเสนอแนะใหใช AI Periodic Table ที่บรรจุ

องคประกอบดาน AI และฝงนโยบายธรรมาภิบาลดานจริยธรรมเขาไปไวดวยในกระบวนพัฒนา Model เพื่อการตัดสินใจ 

(ดู AI Periodic Table ที่หนา 212 ประกอบ)

บทสุดทาย (บทที่ 8) ผูเขียนทั้งสองสรุปวา ทั้งมนุษยและเครื่องจักรตางมีจุดออน การนำ AI ML และ DL มาประยุกต

ในการตัดสินใจดวยความโปรงใสและสรางความไววางใจไดจะนำไปสูโอกาสและนวัตกรรมที่สรางคุณคาใหกับขอมูล เหลาน้ี

จะเกิดข้ึนไดตองมาจากความพยายามรวมกันระหวางมนุษยกับเคร่ืองจักรโดยที่ฝายใดฝายหนึ่งจะทำเองตามลำพังไมได

เม่ืออานเนื้อหาทั้งหมดแลว ชวนใหฉุกคิดวาคำวา “Intelligence” นี้ควรแปลเปนภาษาไทยวาอยางไรดี อาจแปลวา 

ปญญาประดิษฐ เชาวนปญญา ความเฉลียวฉลาด สติปญญา หรือจะแปลวา ความสามารถในการคิดและเรียนรู การจะใช

คำใดควรดูเนื้อหาบริบทของแตละเร่ืองเปนหลัก

ขอติติงสำหรับหนังสือที่เปนรูปเลมนี้มีสองประการคือ 1) รูปและตัวอักษรประกอบรูปแตละบทมีขนาดตัวเล็กมาก ทำให

ยากตอการอาน 2) หนังสือไมมีดรรชนีทายเลม ทำใหการคนหาเร่ืองท่ีตองการไมอาจทำไดอยางรวดเร็ว หวังวา ทางสำนักพิมพ

จะดำเนินการปรับปรุงประเด็นดังกลาวในการตีพิมพครั้งตอไป

อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้เหมาะอยางยิ่งสำหรับนักบัญชีที่จะอาน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับอนาคต ขอมูลทางดาน

การบัญชีการเงินมีแนวโนมจะลดบทบาทความสำคัญลง และถูกแทนที่ดวยขอมูลในรูปแบบโครงสรางตาง ๆ  เพื่อประโยชน

ในทางการบัญชีบริหารและการตัดสินใจทางธุรกิจ เราจึงตองเตรียมความพรอมสำหรับการปรุงขอมูลเนื้อหาใสรูปแบบใหม

ใหเกิดคุณคาสูงสุดสำหรับผูรวมรับความเส่ียงทุกฝาย
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