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ใน
ญ่�ป็ุ่นเป็็นป็ระเที่ศึที่่�ม่เด็กเกิดน�อย ผู้้�ส้งวัยม่มาก

มานานแล�ว ในป็ระเที่ศึไที่ยเองก็เริ�มม่เด็กเกิดน�อย 

ในช่วงหลายป็ีที่่�ผู้่านมา และกำลังเข�าส้่สังคมผู้้�ส้งวัยแล�ว ป็ระเด็น

ป็ญัหาใหญป่็ระเดน็หนึ�ง การมผู่้้�ที่ำงานผู้้�ใช�แรงงานไมเ่พัย่งพัอ  แต่่

กล่าวกันว่าม่หนที่างแก�ไข สิ�งที่่�จะมาแที่นผู้้�ใช�แรงงานท่ี่�จะที่ำให�

สามารถึแก�ไขป็ญัหาแรงงานไมเ่พัย่งพัอในระยะยาวได� นั�นคอ่ การั

ใชิ้ AI (ปีัญญาปีรัะดีิษฐ์) มาใช�แที่นคนนั�นเอง สามารถึที่ดแที่น

การขาดแคลนแรงงานได� แต่่สิ�งที่่�ซ่อนเร�นอย้่เบ่�องหลังการนำเอา 

AI มาให� ยิ�งใช�มากขึ�นเที่่าไร นั�นอาจจะหมายความว่า ไม่จำเป็็น

ต่�องใช�คนมาก ก็จะเกิดป็ัญหาว่างงานต่ามมาได� นั�นที่ำให�ป็ัญหา

อ่�น ๆ เช่น การป็ระกันสังคมก็จะต่ามมาด�วย

หากศึกึษาจากป็ระวตั่ศิึาสต่รแ์ล�ว จะเหน็ได�อยา่งชดัเจนวา่ 

เม่�อเคร่�องจกัร เคร่�องมอ่ใหม ่ๆ  ถึก้ป็ระดษิฐค์ดิค�นขึ�น งานของคนก็

จะถึก้แยง่ไป็ ในศึต่วรรษที่่� 19 เม่�อมก่ารป็ฏิวิตั่อิตุ่สาหกรรม เคร่�อง

ที่อผู้�า (เคร่�องจกัรที่่�ที่ำการผู้ลิต่เส�นด�ายจนถึงึผู้น่ผู้�า) เข�ามาแยง่งาน 

การที่อด�วยมอ่ของคน การแพัร่หลายของรถึยนต์่ เข�ามาแที่นรถึม�า 

การแพัร่หลายของ PC ที่ำให�พัิมพั์ด่ดเริ�มหายไป็จากสังคม

นวัต้กรัรัม (Innovation) ทัี่�งหลายน่� ที่่�ที่ำให�เกิดการ 

ว่างงาน (การว่างงานที่างเที่คโนโลย)่ ถึงึแม�จะเกดิขึ�น แต่่กเ็ป็็นปั็ญหา 

ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง หร่อเฉพัาะที่่�เฉพัาะที่างเที่่านั�น ถึึงแม�ว่า

งานจะถ้ึกเคร่�องจักรแย่งไป็ คนก็ไป็ที่ำงานอ่�น ๆ ที่่�เป็็นป็ระโยชน์

สำหรับมนุษย์ได�มากขึ�น ซึ�งเร่ยกว่า “การัเคลื�อนย้ายแรังงาน” 

(ในภาษาท่างเศรัษฐศาสต้รั์ หมายถื่งการัย้ายงานไปีบรัิษัท่

อื�นหรัืองานชินิดีอื�น) ปีัญหาท่่�แท่้จิริังก็คือ ต้่อไปีน่�งานท่่�ถื่ก 

AI แย่งไปีนั�น คนเหล่านั�น จิะสามารัถืย้ายไปีท่ำงานชินิดีอื�น

ไดี้หรัือไม่ต้่างหาก

การแพัร่หลายของ AI แบบใช�ที่ั�วไป็ เม่�อเราพั้ดถึึงกระที่บ

ของ AI ที่่�ม่ต่่อการจ�างงานนั�น จะต่�องม่การแยกแยะออกเป็็น “AI 

แบบใชิ้เฉุพาะ” กับ “AI แบบใชิ้ท่ั�วไปี”    

“AI แบบชินิดีเฉุพาะ” นั�น สามารถึใช�ป็ระโยชน์ได�สำหรับ

บางอย่างเฉพัาะเที่่านั�น ต่ัวอย่างเช่น เป็็น Search Engine ของ 

Google หร่อ “Alpha Go” ที่่�เป็็นโป็รแกรมของการเล่นโกะ เป็็นต่�น 

ดังนั�น AI ที่่�ม่อย้่ในปั็จจุบันนั�น ส่วนใหญ่จะเป็็นแบบใช�เฉพัาะ 

ดังนั�นผู้ลกระที่บที่่�ส่งผู้ลต่่อการจ�างงาน จะไม่ค่อยต่่างไป็จากการ

ถึ้กที่ดแที่นด�วยเคร่�องที่อผู้�าหร่อ PC ท่ี่�เป็็นเคร่�องจักรกลในอด่ต่

มากนัก ซึ�งนั�นก็ค่อ การว่างงานที่างเที่คโนโลย่ เป็็นในช่วงระยะ

เวลาหนึ�ง หร่อเฉพัาะที่่�เฉพัาะที่างเที่่านั�น
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ในยุุค AI แพร่่หลายุ

จะเป็็นยุุคตกงานคร่้�งใหญ่่หร่ือไม่่
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ในที่างต่รงกันข�าม “AI แบบใชิ้ท่ั�วไปี” สามารถึแก�ป็ัญหา

ที่ั�งหลายที่่�มนษุยส์ามารถึที่ำได� AI หนึ�งต่วั จะสามารถึเลน่หมากรกุ 

ได� สนที่นาได� สามารถึที่ำงานสำนักงานหร่องานการควบคุม 

ดแ้ลเคร่�องจักรได� AI แบบใช้ิท่ั�วไปีนั�น ได้ีรับัการัพัฒนามากข่�น

ท่กุท่ ่(ข�อมล้เม่�อปี็ 2019) ซึ่่�งในอนาคต้เป็ีนไปีได้ีวา่จิะท่ำให้เกดิี

การัวา่งงานท่างเท่คโนโลยใ่นรัะยะยาว และโดียท่ั�วไปีไดี ้ท่ั�งน่�

เพรัาะวา่ AI แบบใชิท้่ั�วไปี สามารัถืเคลื�อนไหวคลา้ยกบัมนษุย์ 

และจิะแย่งงานพื�นฐานจิากมนุษย์ไดี้อย่างแน่นอน

ได�ต่ามเที่่าของจำนวนเคร่�องที่่�เพัิ�มขึ�น ซึ�งจะที่ำให�การใช�แรงงาน 

ไม่เพัิ�มขึ�น ผู้ลผู้ลิต่มวลรวมต่่อป็ระชาชน 1 คน ก็จะม่อัต่ราลดลง 

ในช่วงที่่�ญ่�ป็ุน่อย้ใ่นยุคการเติ่บโต่ที่างเศึรษฐกิจระดับสง้ โดยเติ่บโต่

ป็ีละมากกว่า 10%  ซึ�งเป็็นไม่ได�ในยุคป็ัจจุบัน แต่่ถึ�าหากว่านำ AI 

แบบใช�ทัี่�วไป็เข�ามาที่ำงานแที่นคนได�มากแล�ว “แรงงาน” ก็ไม่ใช่

สิ�งที่่�จำเป็็น ป็ัจจัยการผู้ลิต่ก็จะอย้่ที่่�เคร่�องจักร รวมที่ั�ง AI แบบใช�

ที่ั�วไป็ เร่ยกเศึรษฐกิจแบบน่�ว่า “เศรัษฐกิจิเครัื�องจิักรับรัิสุท่ธิ�” 

เม่�อ AI แบบใช�ทัี่�วไป็เข�ามาแที่นคน การเพัิ�มลดของคนก็จะไม่ 

ส่งผู้ลกระที่บต่่อ GDP  ก็เป็็นไป็ได�ว่า ป็ระเที่ศึที่่�พััฒนาแล�ว เช่น 

ญ่�ป็ุ่น จะสามารถึที่ำลายกำแพังการไม่เต่ิบโต่ที่างเศึรษฐกิจได� ยัง

ที่ำให�สามารถึเต่ิบโต่ในระดับส้งได�อ่กด�วย

หากญ่�ป็ุ่นไม่เข�าส้่การใช� AI แบบใช�ที่ั�วไป็ แล�วยังคงธุำรง 

เศึรษฐกิจเน�นเคร่�องจักรแล�ว กจ็ะไม่ที่ำให�เกิดการป็ฏิริป้็เที่คโนโลย่

เฉพัาะอย่างขึ�นได� อัต่ราการเต่ิบโต่ก็จะอย้่ระหว่าง ไม่เกิน 1% ไป็

เร่�อย ๆ ในหลังช่วงป็ี 2030 อาจจะเข�าส้่ช่วงการเต่ิบโต่เป็็น 0 ก็ได� 

แน่นอนย่อมเกิดผู้ลกระที่บจากการขาดแคลนแรงงาน เพัราะเด็ก

เกิดน�อย และผู้้�ส้งวัยมากแน่นอน

แต่่หากว่า ในหลังช่วงปี็ 2030 หากญ่�ป็ุ่นเข�าส้่เศึรษฐกิจ

เคร่�องจักรบรสิทุี่ธุิ ์อตั่ราการเต่บิโต่ก็จะพัุง่ขึ�นอย่างรวดเรว็ มโ่อกาส

เต่ิบโต่ในระดับ 5% ในปี็ 2040 ได� ซึ�งน่าจะเป็็นอัต่ราการเติ่บโต่

ของ GDP ที่่�ซ่อนเร�นอย้่ 

ในเศึรษฐกิจเคร่�องจักรบริสุที่ธุิ์น่� ผู้้�ใช�แรงงานไม่ต่�องเข�าไป็

ที่ำงาน ผู้้�ที่่�มร่ายได�นั�น คอ่ เจ�าของที่นุที่่�ม ่AI หรอ่ หุน่ยนต่ท์ี่ำงานให� 

หร่อผู้้�ที่่� เป็็นนักวิที่ยาศึาสต่ร์พัิเศึษเท่ี่านั�น ในขณะเด่ยวกัน 

ป็ระชาชนก็จะไม่ม่รายได� การบริโภคก็จะลงลงอย่างมาก อัต่รา

การเต่ิบโต่ก็จะไม่เกิดขึ�น 

ดังนั�นเพั่�อป็้องกันไม่ให� เกิดอุป็สรรคการเต่ิบโต่ที่าง

เศึรษฐกิจ เจ�าของทีุ่นก็จะต่�องกระจายความมั�งคั�งให�แก่ป็ระชาชน

ท่ี่�ไม่ม่งานที่ำ เพั่�อที่ำให�การบริโภคเพัิ�มขึ�น ดังนั�น จึงจะต่�องเกิด

ระบบป็ระกันสังคมที่่� รายได�ขั�นต่�ำ (Basic income-BI) จะต่�องถึ้ก

กระจายไป็ให�ป็ระชาชนทัี่�งหมดเพั่�อให�ใช�ช่วิต่ได� ต่ัวอย่างเช่น จะ

ต่�องจ่ายให�เด่อนละอย่างน�อย 7 หม่�นเยน ไม่ว่าจะเป็็นอายุมาก

น�อยชายหร่อหญิง

แนวคิดน่� ไม่ใช่เป็็นเร่�องในความฝีัน หลายป็ีที่่�ผู้่านมา ใน

เนเธุอร์แลนด์ หร่อฟินแลนด์ ได�ม่การเริ�มดำเนินการ หร่อเต่ร่ยม

ดำเนินการที่ดลองขนาดใหญ่เก่�ยวกับ BI น่�แล�ว

BI น่� ไม่เพั่ยงแต่่จะเหมาะสมเป็็น Safety net ในยุค AI 

แบบใช�ที่ั�วไป็เที่่านั�น แต่่ยังเป็็นระบบที่่�จำเป็็นอย่างยิ�งเพั่�อที่ำให�

การเต่ิบโต่ที่างเศึรษฐกิจที่่�ส้งที่่�ซ่อนเร�นอย้่ม่ความเป็็นไป็ได�จริง

การพัฒันา AI แบบใช�ที่ั�วไป็นั�นม่การแข่งขนักนัอย่างรุนแรง 

ในญ่�ป็ุ่นเอง หลายปี็ที่่�ผู้่านมา ได�ม่การก่อต่ั�งองค์กรหน่วยงาน 

ที่่�เร่ยกว่า “All Brain Architecture Initiative” เป็็นหน่วยงานวิจัย

เร่�องน่� หนว่ยงานน่� ได�คดิค�นโป็รแกรมที่่�เลย่นแบบกลไกสว่นต่า่ง ๆ  

ของสมองที่่�เร่ยกว่า Cerebral neocortex (เน่�องอกในสมอง) Hip-

pocampus, Basal ganglia (ป็มป็ระสาที่ฐาน) จากการรวมต่วัของ

กลไกเหล่าน่� ที่ำให� AI แบบใช�ที่ั�วไป็ สามารถึที่ำงานคล�ายคลึงกับ

มนุษย์ได� คาดว่า น่าจะเสร็จสมบ้รณ์ในป็ี 2030

หลังป็ี 2030 เม่�อ AI แบบใช�ที่ั�วไป็เริ�มแพัร่หลาย จะที่ำให�

เกดิการแย่งงานขึ�น การเคล่�อนย�ายแรงงานก็อาจจะไม่มท่ี่่�ไป็ และ

ป็ระมาณป็ี 2045 คาดว่า นอกจากงานพัิเศึษ เช่น นักบริหาร นัก

วิจัย นักวิที่ยาศึาสต่ร์ เป็็นบางส่วน จะถึ้กแย่งงานไป็ จะเหล่องาน

ให�คนเพั่ยง 10% ของป็ระชากรรวมเที่่านั�นที่่�ม่งานที่ำ

แต่ป่็รากฏิการณ์เหล่าน่�อาจจะไม่ใช่เร่�องที่่�เลวร�ายเสมอไป็ 

การก�าวหน�าของ AI แบบใช�ที่ั�วไป็ จะป็ฏิริป้็โครงสร�างที่างเศึรษฐกิจ

ที่่�ผู้า่นมาอยา่งจรงิจงั และเป็น็ไป็ได�วา่ การเต่บิโต่ที่างเศึรษฐกจิจะ

เกิดขึ�นอย่างมหาศึาลได�

ในยุคเศึรษฐศึาสต่ร์ที่่�ม่เคร่�องจักรนำ จะไม่ม่การเป็ล่�ยน

จำนวนคนงาน แต่่จะเพัิ�มให�ด้แลเคร่�องจักร จาก 1 เคร่�องเป็็น 2 

เคร่�อง เป็็น 3 เคร่�อง แต่่ก็ไม่ได�สามารถึที่ำให�ผู้ลิต่ภาพัเพัิ�มขึ�น




