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คำานำาสำานักพิมพ์

คุณเคย “คุย” กับคอมพิวเตอร์ไหม

เม่ือหลำยปีก่อน ค�ำถำมน้ีคงได้รับค�ำตอบอย่ำงเดียวว่ำ “ไม่” 

หรืออำจถูกคิดว่ำเป็นค�ำถำมที่ออกมำจำกไซไฟสักเรื่อง

แตปั่จจุบัน ทีเ่ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และปัญญำประดิษฐเ์ขำ้มำ

ข้องเก่ียวในแทบทุกมิติของชีวิต กำรมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์

ก็ไม่ใช่เป็นเพียงจินตนำกำรอีกต่อไป

แค่คุณส่ังซื้อของออนไลน์ คุณก็จะได้จดหมำยตอบกลับจำก

ระบบคอมพิวเตอร์ของทำงร้ำนแล้ว บำงคร้ังคุณโทรศัพท์ไปองค์กรใหญ่ๆ 

สักแห่ง หรือเข้ำเว็บไซต์ขององค์กรน้ัน ก็อำจได้คุยกับผู้ช่วยตอบค�ำถำม

ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเป็นพนักงำนมนุษย์จริงๆ หรือแม้แต่ใน

โทรศัพท์มือถือของคุณเอง เวลำคุณพิมพ์ข้อควำมสักอย่ำง คอมพิวเตอร์

ก็พยำยำมช่วยแต่งประโยคให้คุณจนจบ

เหล่ำน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่ำคอมพวิเตอร์ก�ำลัง “คิด” และ “ส่ือสำร” กับ

เรำได้ใช่ไหม

นี่คือค�ำถำมส�ำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมก�ำเนิดของคอมพิวเตอร์

เช่นกัน “จะมีวันหนึ่งไหมที่คอมพิวเตอร์คิดเองได้” และท่ีส�ำคัญกว่ำ

คือ “เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำวันนั้นมำถึงแล้ว”

แอลัน ทัวริง บิดำแห่งวงกำรวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ เสนอ

แนะวิธีตอบค�ำถำมนี้ไว้ตั้งแต่ปี 1950 เป็นวิธีที่ยังใช้กันมำจนปัจจุบัน 

รู้จักกันในชื่อ “กำรทดสอบทัวริง”



ไบรอัน คริสเตียน ผู้เขียน “ปัญญำ-มนุษย์-ประดิษฐ์” ของเรำ 

ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ แต่เขำสนใจกำรทดสอบนี้อย่ำงย่ิงยวด และมอง

ว่ำกำรทดสอบทัวริงไม่ใช่เพียงเคร่ืองทดสอบว่ำคอมพิวเตอร์คิดได้

เหมือนมนษุยห์รอืยงั แตมั่นยังเป็นเครือ่งมือส�ำรวจด้วยวำ่ แล้วมนษุย์

เองล่ะ หลงลืมวิธีแสดงควำมเป็นมนุษย์ไปหรือยังในโลกท่ีมีคอมพิวเตอร์

เป็นคู่แข่งเช่นทุกวันนี้

ด้วยมุมมองของนักวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ นักปรัชญำ และ

กวี ไบรอัน คริสเตียน พำเรำเดินทำงไปสู่โลกแห่งกำรแข่งขันระหว่ำง

มนษุย์กับปัญญำประดิษฐ ์ไม่เพยีงส�ำรวจควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยี

ที่ใกล้เคียงมนุษย์เข้ำไปทุกวัน แต่ยังส�ำรวจตัวตนของเรำ ควำมหมำย

ในกำรมีชีวิตอยู่ของเรำ และที่ส�ำคัญคือวิธีสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับ

มนุษย์คนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์พยำยำมท�ำอยู่เช่นกัน

สิ่งที่ผู้เขียนค้นพบในกำรเดินทำงครั้งนี้จะช่วยให้คุณละสำยตำ

จำกคอมพิวเตอร์และหวนกลับมำมองตัวเอง มองคนข้ำงตัว แล้วอำจจะ

ตั้งค�ำถำมขึ้นบ้ำงว่ำ “เรำเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง”

ส�านักพิมพ์ซอลท์



ทุกวันน้ีคนใช้เวลาจ้องหน้าจอยาวนานข้ึน เราต่างทำาตัว 

เป็นผู้ส่งหรือผู้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในคอกทำางาน 

ในห้องที่สว่างโร่ด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ ในการรับส่ง 

เช่นนี้ เราได้ทำาตัวเป็นมนุษย์ หรือแสดงออกถึงความ

เป็นมนุษย์บ้างไหม
__ เดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลซ
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ความเปลี่ยนแปลงงดงามยามป่าแปลงเปลี่ยน

เมื่อกิ้งก่าพรางตัว

เมื่อตั๊กแตนเรียงราย

เมื่อใบไม้เขียวผุดพราย
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__ ริชาร์ด วิลเบอร์

ผมคิดว่าวิชาอภิปรชัญาจะมีประโยชนห์ากมันชว่ยยกระดับ

ชีวิตของผู้คนทั่วไป ไม่งั้นก็ช่างมันเหอะ
__ รอเบิร์ต เพอร์ซิก

ในฐานะประธานาธิบดี ผมเชื่อว่าหุ่นยนต์สามารถสร้าง 

แรงบันดาลใจให้ผู้คนเรียนวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  

และผมยังอยากจับตาหุน่ยนตพ์วกนีไ้ว้ใหดี้ด้วย เผือ่พวกมัน

จะคิดไม่ซื่อ
__ บารัก โอบามา



คล็อด แชนนอน ผูบุ้กเบิกศาสตร์ปัญญาประดิษฐแ์ละคดิค้นทฤษฎีขอ้มูล 

พบแมรี เอลิซาเบท ภรรยาของเขาในที่ทำางาน ซึ่งคือเบลล์แล็บส์ ใน

เมอร์เรย์ฮลิล ์รัฐนวิเจอร์ซยี ์เม่ือตน้ยุค 1940 เขาเป็นวศิวกร ทำางานด้าน

การเข้ารหัสเพื่อส่งสัญญาณในช่วงสงคราม

ส่วนเธอเป็นคอมพิวเตอร์

0. อารัมภบท



เช้ำนี้ ผมตื่นข้ึนมำในห้องโรงแรม ห่ำงจำกบ้ำน 5,000 ไมล์ โรงแรมนี้

ไม่มีฝักบัว นี่จึงเป็นคร้ังแรกในรอบ 15 ปีที่ผมอำบน�้ำในอ่ำง ม้ือเช้ำ

ไม่มีอะไรพิเศษ มีมะเขือเทศโทรมๆ ถั่วต้ม ขนมปังขำวหั่นคร่ึง 4 แผ่น

เรียงในรำงโลหะเหล็กเล็กจิ๋วเหมือนหนังสือท่ีวำงแนวตั้ง พอกินเสร็จผม

ก็ผลักประตูออกมำสูดอำกำศเค็มๆ เดินทอดน่องไปตำมชำยหำดของ

ประเทศต้นก�ำเนิดภำษำที่ผมใช้อยู่ทุกวัน แต่ถึงอย่ำงนั้น ผมก็ยังไม่ค่อย

เข้ำใจข้อควำมบนป้ำยส่วนใหญ่ที่เดินผ่ำนอยู่ดี ป้ำยหนึ่งเขียนตัวเป้งๆ 

ชดัเจนวำ่ “LET AGREED” ซึง่ส�ำหรับผมแล้วนีไ่ม่มีควำมหมำยอะไรเลย

ผมหยุดมองทะเลอยา่งอึง้ๆ พกัใหญ ่ในหวัพยายามทำาความเข้าใจ

ป้ายท่ีเพิ่งได้อ่านซำ้าไปซำ้ามา ปกติแล้วปริศนาทางภาษาและช่องว่างทาง

วฒันธรรมเชน่นีถ้อืเป็นเร่ืองนา่สนใจสำาหรับผม แตว่นันีผ้มกลับรู้สกึกังวล 

อีก 2 ชั่วโมงข้างหน้า ผมจะต้องนั่งลงหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์

พูดคุยกับคนแปลกหน้าหลายคนคนละ 5 นาที คนแปลกหน้าพวกนี้มี

ท้ังนักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึง

พิธีกรรายการเทคโนโลยีชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ทั้งหมดรวมกันเป็น

คณะกรรมการ และเป้าหมายในการพูดคุยก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดท่ีผม

ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิต

ผมต้องทำาให้พวกเขาเชื่อให้ได้ว่าผมเป็นมนุษย์จริงๆ 

1. บทนำา:
มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่สุด



ปัญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์18

โชคดีหน่อยท่ีผมเป็นมนุษย์ แต่โชคร้ายอยู่ตรงที่ผมไม่รู้ว่าความ

เป็นมนุษย์จะช่วยได้อย่างไร

การทดสอบทัวริง

ทุกๆ ปี ชุมชนปัญญาประดิษฐ์จะมารวมตัวกันในงานท่ีท้ังเป็นท่ีรอคอยและ

เป็นท่ีถกเถียงกันมากท่ีสุดประจำาปี น่ันคืองานแข่งขันท่ีช่ือการทดสอบทัวริง 

หรือ Turing Test ชื่อการทดสอบนี้มาจากคณิตกรชาวสหราชอาณาจักร  

แอลัน ทัวริง ผู้เป็นหนึ่งในบิดาของวงการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เม่ือ

ปี 1950 ทัวริงพยายามตอบคำาถามแรกๆ ของวงการ นั่นคือจักรกลคิด

เป็นไหม เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสร้างคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนจนเรา

อาจกล่าวได้ว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองและมีความเฉลียวฉลาดจริง 

และหากวันหนึ่งมีเคร่ืองจักรท่ีมีความสามารถถึงระดับนั้น เราจะรู้ได้

อย่างไร

แทนที่จะพยายามตอบคำาถามน้ีด้วยวิธีการเชิงทฤษฎี ทัวริง 

กลับเสนอการทดลองขึ้นมา โดยจะมีคณะกรรมการพิมพ์คำาถามลงใน

คอมพิวเตอร์ให้ผู้ตอบ 2 ฝ่ายตอบ ฝ่ายหนึ่งจะเป็น “ตัวหลอก” ที่เป็น

มนษุย ์สว่นอีกฝา่ยเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ งานของคณะกรรมการคอื

พยายามแยกใหอ้อกวา่ใครเป็นใคร ในการทดลองนี ้ไม่มีขอ้จำากดัวา่คณะ

กรรมการจะพดูอะไรได้บา้ง อาจเป็นการพดูคุยจปิาถะ ถามความรู้รอบตวั 

(อยา่งเชน่ มดมีกีข่า ปารสีอยูใ่นประเทศอะไร) ซุบซิบดารา หรือถกปัญหา

เชงิปรชัญา พดูงา่ยๆ ก็คือทกุอยา่งทีม่นุษย์ปกตพิดูคุยกัน ทวัริงพยากรณ์

ว่าภายในปี 2000 คอมพิวเตอร์จะหลอกคณะกรรมการ 30 เปอร์เซ็นต์

ได้ด้วยบทสนทนาความยาว 5 นาที และตอนนั้นเองที่ “เราจะพูดได้ว่า

คอมพิวเตอร์คิดเองเป็นอย่างไม่มีข้อโต้เถียง”

คำาพยากรณ์ของทัวริงไม่เป็นจริง อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขัน
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ปี 2008 ที่จัดขึ้นท่ีเมืองเรดิง ประเทศอังกฤษ โปรแกรมท่ีทำาได้ดีท่ีสุดทำา

คะแนนพลาดเกณฑ์ของทวัริงไปเพยีง 1 คะแนนเสยีงเทา่นัน้ การแขง่ขนั

ปี 2009 อาจเป็นตัวตัดสินก็ได้

ผมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันคร้ังนี้ ในฐานะ 1 ใน 4 ตัวหลอก

ท่ีเป็นมนุษย์ ผู้ต้องทำาหน้าท่ีแข่งขันตัวต่อตัว (หรือตัวต่อเคร่ือง?) กับ

โปรแกรมปัญญาประดิษฐช้ั์นสงู ในแตล่ะรอบ ผมและตวัหลอกคนอืน่ๆ จะ

ถูกจับคู่กับโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และกรรมการ งานของผมก็คือจูงใจ

ให้กรรมการเชื่อว่าตัวผมนี่แหละที่เป็นมนุษย์จริงๆ 

กรรมการจะคยุกับเราแตล่ะฝา่ย 5 นาที จากนัน้จะมีเวลา 10 นาที

เพื่อขบคิดและตัดสินใจว่าคู่สนทนาฝ่ายไหนท่ีเป็นมนุษย์ กรรมการจะยัง

ให้คะแนนความม่ันใจในการตัดสินด้วย ซ่ึงคะแนนส่วนนี้จะถูกใช้เม่ือมี

ผลเสมอเกิดข้ึน โปรแกรมที่ได้รับคะแนนโหวตและคะแนนความม่ันใจ

สูงสุดจากกรรมการแต่ละปี (ไม่ว่ามันจะ “ผ่านการทดสอบทัวริง” โดย

หลอกกรรมการได้ 30 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ตาม) จะได้รับสมญานาม  

“คอมพิวเตอร์ที่เป็นมนุษย์ท่ีสุด” ไปครอง นี่คือสมญานามท่ีทีมวิจัย

ทั้งหลายหมายม่ัน เป็นตำาแหน่งที่มาพร้อมเงินรางวัล และเป็นรางวัลท่ี

ผู้จัดงานและผู้สังเกตการณ์ต่างให้ความสำาคัญ แต่นั่นก็ไม่ใช่รางวัลเดียว

ของงานนี้ ยังมีอีกรางวัลที่จะมอบให้ตัวหลอกผู้ได้รับคะแนนโหวตและ

คะแนนความม่ันใจสงูสดุจากกรรมการ นัน่คือรางวลั “มนษุยท์ีเ่ป็นมนษุย์

ที่สุด” นั่นเอง 

หนึ่งในผู้ชนะปี 1994 คือชาลส์ แพลตต์ คอลัมนิสต์จากนิตยสาร

ไวรด์ เขาชนะได้ยงัไงน่ะหรอื ก็ด้วยการทำาตวั “ขีห้งดุหงดิ นา่รำาคาญ และ

น่ารังเกียจ” น่ะสิ เขาบอก ผมคิดว่าเร่ืองนี้ไม่เพียงน่าตลกและน่าเศร้า

เท่านั้น แต่เม่ือพิจารณาให้ดีแล้ว มันยังเป็นการตั้งคำาถามกับเราด้วยว่า 

แท้จริงแลว้เราจะเป็นมนษุย์ท่ีเป็นมนษุยท์ีส่ดุได้อยา่งไร ไม่ใชเ่พยีงในการ

ทดสอบเท่านั้น แต่ยังหมายความถึงในชีวิตจริงด้วย
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เข้าร่วมเป็นตัวหลอก

ผู้ออกทุนและจัดงานการทดสอบทัวริงน้ี (ซ่ึงมีช่ือเฉพาะว่า รางวัลโลบเนอร์) 

เป็นชายบุคลิกจัดจ้านน่าพิศวงคนหนึ่ง เขาเป็นเศรษฐีท่ีรำ่ารวยจากการ

ขายแผน่เตน้ดิสโกพบัเก็บได้ ช่ือฮิว โลบเนอร์ เม่ือมีผูถ้ามวา่ทำาไมเขาถงึ

คดิสนบัสนนุและจดังานการทดสอบทัวริงประจำาปีขึน้มา โลบเนอร์ตอบวา่

เป็นเพราะความขี้เกียจอันดับหนึ่ง โลกในอุดมคติของเขาคือโลกที่ีมี

อตัราการวา่งงานเกอืบ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ธุระและอตุสาหกรรมของมนุษย์

ทั้งหมดถูกโอนถ่ายไปให้จักรกลทำา ผมต้องบอกว่าภาพฝันของโลกเช่นนี้ 

นา่สิน้หวงัอยูบ้่าง ตวัผมเองมองโลกอนาคตทีเ่ตม็ไปด้วยปัญญาประดษิฐ์

ตา่งออกไป และมีเหตผุลของตวัเองในการเขา้ร่วมทดสอบคร้ังนี ้แตไ่ม่วา่

อย่างไรก็ตาม คำาถามหลักท่ีว่าคอมพิวเตอร์จะเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิด

ต่อตัวตนของเราอย่างไร และอะไรคือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการนี้ 

ต่างก็เป็นคำาถามที่สำาคัญ

ด้วยความไม่แน่ใจนักว่าจะเข้าเป็นตัวหลอกได้อย่างไร ผมจึง

เร่ิมหาข้อมูลจากลำาดับบนสุด นั่นคือพยายามติดต่อตัวฮิว โลบเนอร์ เอง 

ผมพบเวบ็ไซตข์องเขาในเวลาไม่นานนัก และทา่มกลางขอ้มูลอา่นไม่รูเ้ร่ือง

เกี่ยวกับเสาก้ันแบร์ริเคด1 การเรียกร้องโสเภณีเสรี2 และข้อวิจารณ์ 

 

1 เสำก้ันแบร์รเิคดไตอ่นัดับขึน้มำเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัครำวนอ์นิดัสตรสีข์อง

โลบเนอร ์ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุหลักของรำงวลัโลบเนอร์ แทนแผน่เตน้ดิสโกม้วนเกบ็ได้

เมื่อไม่นำนมำนี้
2 ผมคงไม่ได้เป็นคนเดียวใช่ไหมที่รู้สึกตลกกับกำรท่ีชำยผู้ทุ่มเทสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ

ชีวิตประดิษฐ์จะจ่ำยเงิน (ไม่ว่ำจะด้วยควำมยินดีหรือไม่ก็ตำม) เพื่อให้ได้ใกล้ชิด

กับมนุษย์ โลบเนอร์เปิดเผยหลำยคร้ังผ่ำนบทควำมในนิวยอร์กไทมส์ และรำยกำร 

ทอล์กโชว์หลำยรำยกำรว่ำเขำจ่ำยเงินจ้ำงโสเภณี


