


มีนาคม พุทธศักราช  2559  
โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี

ปญัญาประดษิฐใ์นโครงการดปีไมนด์

นาม  ”แอลฟา-โกะ„  สามารถเอาชนะอีเซดล

ปรมาจารย์หมากล้อมระดับ  9  ดั้ง  ได้สี่ต่อ

หนึ่งเกมภายในการแข่งขันทั้งสิ้นห้าเกม  ซ่ึง

ในท่ีสุดก็ทำาลายป้อมค่ายทางสติปัญญา 

ด่านสุดท้ายท่ีเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีวัน 

เล่นหมากล้อมชนะมนุษย์ได้

ยุติธรรมประดิษฐ์
โดย กล้� สมุทวณิช
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สิงหาคม พุทธศักราช 2570 ห้องพิจารณาคดี 13 ศาลอาญา

ตามรูปเรื่องมันควรเป็นคดีประมาทเป็นเหตุให้คนตายธรรมดา ๆ 

เท่านั้น  เมื่อคนขับรถพ่วงคันหนึ่งจอดรถแวะงีบข้างทางกลางดึก  แล้วมี

จักรยานยนต์พุ่งเข้ามาชนจนผู้ขับขี่ถึงแก่ความตาย คนซ้อนท้ายได้รับ

บาดเจ็บสาหัส  ข้อเท็จจริงมีเพียงเท่านั้น...เหมือนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

บนท้องถนนในต่างจังหวัดเช่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายสิบหลายร้อยคดี

ในศาลนี้

แต่ที่เราไม่อาจเรียกคดีนี้ว่าเป็นคดีธรรมดาได้ก็ด้วยจำานวน

ผู้สื่อข่าวแทบทุกสำานักที่รออยู่ที่บริเวณหน้าศาล  และผู้คนในชุดสูท

เต็มยศร่วมห้าสิบคนที่นั่งกันอยู่อย่างสงบเต็มห้องพิจารณามีมากกว่า

จำานวนญาติมิตรของคู่ความที่มาฟังคำาตัดสินชี้ขาดเสียอีก

และหากใครสังเกตให้ดี  ก็จะเห็นว่าคนสวมสูทนั้นแบ่งออกเป็น

สองกลุ่ม  คือกลุ่มที่สวมสูทสีดำาสนิท  ติดเข็มกลัดรูปตราชูสีทองไว้ท่ี

ปกเสื้อกลุ่มหนึ่ง  และกลุ่มที่สวมสูทเบลเซอร์สีกรมท่า  โดยกระเป๋า-

เสือ้สทูปกัสญัลกัษณเ์ปน็รูปคลา้ยสมองท่ีประกอบดว้ยแผงวงจรสนีำา้เงิน 

และตัวอักษรย่อสี่ตัว  ”ปป.ยธ.„ 

ผู้พิพากษาสองท่านขึ้นมาบนบัลลังก์  หลังจากสอบถามคู่ความ

ตามกระบวนการแล้ว หนึ่งในสองท่านนั้นก็เริ่มต้นอ่านคำาพิพากษา... 

เมื่อจบกระบวนการ  คู่ความทำาความเคารพศาลและถูกเชิญตัว

ออกจากห้องพิจารณา  เหลือเพียงผู้พิพากษาสองท่านบนบัลลังก์  และ

บรรดาคนสวมสูทท้ังสองกลุ่มที่เดินเข้ามาหากันด้วยสีหน้าต่างอารมณ์ 

ผูเ้ดนินำาหนา้กลุม่คนทีม่สีหีนา้ยิม้แยม้สวมชดุสทูปกัอกัษร  ”ปป.ยธ.„ ยืน่

ซองขนาดเอสี่ที่มีผนึกและลายเซ็นคาบ ส่งให้ชายสูงวัยท่าทางภูมิฐานที่

เป็นเหมอืนผูน้ำากลุม่ทีส่หีนา้เคร่งเครียดถอดส ีผูส้วมสทูสดีำาตดิเขม็กลดั
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ตราชูทอง ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อบนซองนั้น

ผูอ้าวโุสท่านนัน้เปิดซองท่ีไดรั้บดว้ยมอืสัน่เทา อา่นตัง้แตข่อ้ความ

ในกระดาษแผ่นแรกจนกระทั่งจบท่ีย่อหน้าสุดท้าย  จากนั้นย้อนอ่าน 

ข้อความในกระดาษแผ่นแรก ๆ  อีกคร้ัง  กล่าวตอบด้วยนำ้าเสียงที่มาจาก

ความรู้สึกอันหนักอึ้ง

”แม้สำานวนในส่วนของการวิเคราะห์จะแตกต่างกันบ้างบางจุด 

แต่รายละเอียดผลคดีไม่ผิดกันแม้แต่น้อย  โดยเฉพาะอัตราโทษ การรอ

การลงโทษ  เงื่อนไขความประพฤติ  ตรงกันหมดทุกประการ„ 

ท่านผู้นั้นเว้นระยะเพื่อสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ 

”หากไมรู้่มากอ่น ผมกเ็ขา้ใจว่านีเ่ป็นคำาพพิากษาท่ี  ‘มนษุย’์  เขยีน

ขึ้น„

”ทา่นคงต้องยอมรับเง่ือนไขตามทีต่กลงไว้กบัทา่นผูน้ำา แลว้ละครับ 

ท่านประธานศาลฎีกา„  เจ้าของซองเอกสารกล่าวขึ้นด้วยดวงตาที่เป่ียม

ชัยชนะ

”ก็คงต้องเป็นเช่นนั้น„  ผู้พิพากษาสูงสุดของประเทศถอนใจ  

”แต่แน่ใจหรือว่า  ประชาชนจะยินดีฝากชีวิตและชะตากรรมของเขา

ไว้ให้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีจิตวิญญาณหรือความรู้สึกมาชี้ขาด„

”ตรงกนัขา้มขอรับ„  คูส่นทนายิม้มมุปาก แววตาปดิบังความยนิดี

ต่อชัยชนะไว้ไม่มิด  ตรงข้ามกับถ้อยคำาที่หมายให้สุภาพที่สุดเท่าท่ี

เป็นไปได้ 

”ผมเชือ่วา่หากมกีารทำาประชามต ิประชาชนนา่จะประสงคท์ีจ่ะฝาก

ชะตากรรมไว้กับผู้ชี้ขาดที่ไร้ซ่ึงความรู้สึกหรืออคติใด ๆ  นอกจากเหตุผล

แห่งความยุติธรรมและกฎหมายนะครับ  แต่อย่าให้ไปถึงขั้นต้องทำา

ประชามติกันเช่นนั้นเลย มันไม่เป็นผลดีใด ๆ  ต่อองค์กรของท่าน„
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”ตกลงตามนั้น  แต่ขอให้บันทึกลงไปเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ว่า 

เรื่องนี้ผมในฐานะของ  ‘มนุษย์’  คนหนึ่งได้เคยคัดค้านไว้แล้ว„ 

”ข้อความจะถูกบันทึกไว้เป็นหมายเหตุของทางการตามที่ท่าน

ร้องขอ  แต่มันจะถูกจดจำาและมีความหมายอย่างไรในประวัติศาสตร์ 

เป็นเรื่องที่เวลาจะเป็นผู้ให้คำาตอบขอรับ„

แมเ้พิง่เร่ิมเรียนรู้ไดไ้มน่าน แต่เชาวนะกม็ัน่ใจในพืน้ฐานเบือ้งตน้

ของตัวเองว่าพอจะเล่นหมากล้อมเป็นในระดับท่ีเหนือกว่ามาตรฐาน

มือใหม่  ในการเล่นจริงเขาเคยเอาชนะผู้เล่นต้ังแต่ระดับระดับ  8 คิวถึง

ระดับ  4 คิว1 มาแล้วโดยไม่ยาก  แต่เมื่อตอนนี้พบว่าตัวเองเผลอติดกับ

ดักการจับกินแบบขั้นบันไดของคู่ต่อสู้จนกลุ่มหมากกลางกระดานถึง

ขอบบนขวาแตกหมด  ก็ให้รู้สึกท้อถอยจนต้องเลื่อนนิ้วไปกดปุ่ม  ”ขอ

ยอมแพ้„

”ยังไม่ทันถึงร้อยหมากเลย ยอมแพ้แล้วรึ„  คู่แข่งพิมพ์ข้อความ

ทักท้วงกลับมา

”ฉันแพ้แล้วละ„  เขาพิมพ์ตอบกลับไป  ”เสียหายมากเกินไป 

ยากที่จะเยียวยา„

”หนึ่งข้อตามสัญญา„

เขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนพิมพ์ตอบกลับ

”ก็ต้องเป็นอย่างนั้น  วันนี้นายอยากคุยเรื่องอะไร„

”หากคนทั้งหลายมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  แล้วนายคิดว่า

1 ระดับฝีมือของนักหมากล้อมมือสมัครเล่นจะนับเร่ิมจาก  15  คิว  ไล่ไปถึงระดับ  1  คิว 
ยิ่งเลขน้อยยิ่งมีฝีมือ
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ทำาไมมนุษย์คนหนึ่งจึงควรมีอำานาจตัดสินชีวิตมนุษย์อีกคนหนึ่ง„

เชาวนะนิ่งคิดนิดหนึ่งจึงพิมพ์ตอบ

”ถ้าตอบแบบกำาปั้นทุบดิน  ก็เพราะคนเราสร้างกฎหมายไว้เพื่อ

กำาหนดความถูกผิดให้กับพฤติกรรมและการกระทำาของ  ‘คน’  ในสังคม 

แต่กฎหมายพดูไมไ่ด ้ดงันัน้เมือ่มปีญัหาขึน้มาวา่สิง่ทีค่นคนหนึง่ทำาลงไป 

ผิดหรือถูกตามกฎหมาย  ก็ต้องมีใครสักคนพูดแทน  ก่อนหน้านี้คือ  
‘ผู้พิพากษา’  หรือ  ‘ตุลาการ’  ซ่ึงเป็นคนท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างความ

ขัดแย้ง  เรามอบอำานาจให้เขาเป็นผู้แปลความและตัดสิน หรือพูดง่าย ๆ  

ว่าเป็นคนบอกว่ากฎหมายจะพูดอย่างไรในเรื่องนี้„

”ปัจจุบันผู้พิพากษาคือ  ‘มน’ู  สินะ„

”จริง ๆ ก็ไม่ใช่ทุกคดี  ยังมีศาลระดับสูงท่ีผู้พิพากษาตุลาการ

เป็นคนจริง ๆ  อยู่  แต่เร่ืองที่จะเข้าไปถึงศาลสูงนั้นมีเง่ือนไขท่ียากมาก 

ส่วนใหญ่คดีจะจบลงที่มนู  และคนส่วนใหญ่ก็พอใจเช่นนั้น  อ้อ มีพวก

คดีความมั่นคงแหละนะที่ท่านผู้นำายังไม่อนุญาตให้มนูตัดสิน„

”แต่ก็ยกเว้นคดีหนึ่งนี่„  อีกฝ่ายทักท้วง

”นั่นสิ  อาจเพราะการบีบจากต่างชาติ  หรือไม่ก็เร่ืองนี้เล็กน้อยจน

ทา่นไมอ่ยากเอาธุระกระมงั  แต่กแ็ปลกอยูด่ทีีย่อมใหใ้ชป้ญัญาประดษิฐ์

ในคดีความมั่นคง„

”มันจะแตกต่างอะไร คดีความมั่นคงไม่มีใครเคยรอดไปได้„ 

”นักกฎหมาย  ‘ฝ่ายประชาธิปไตย’  บอกว่า  ปัญญาประดิษฐ์จะ

ตดัสนิไปตามขอ้กฎหมายและความยติุธรรม  ไมม่อีคติ  ไมม่คีวามลำาเอยีง

เพราะหวาดกลัวหรือจะเอาใจท่านผู้นำา  ‘ดาว  ศรัทธา’  จึงน่าจะได้รับ

ความเป็นธรรมจากมนูมากกว่าการตัดสินโดยองค์คณะมนุษย์„ 

”แต่เห็นข่าวอยู่ว่าในคดีนี้เขาจะใช้  ‘มนู-ตรี’  อย่างเป็นทางการ
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ครั้งแรกนะ„ 

”ถ้ามันเก่งขึ้น ฉันว่าน่าจะดีอยู่นะ„

โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อกระบวนการยุติธรรมหรือ ปป.ยธ. 

(AIJ:  Artificial  Intelligence  for  Justice)  เป็นหนึ่งในแผนการ  

”ปฏิรูปก่อนเปลี่ยนผ่าน„  ของท่านผู้นำาที่เร่ิมขึ้นเมื่อห้าปีท่ีแล้ว  หลังจาก

มีกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคร้ังใหญ่  ซ่ึงจุดชนวน

มาจากคดีที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้คนทั้งประเทศ

เร่ืองนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งผ่านไปพบชายวัยรุ่น

กำาลังตบตีหญิงสาวท่ีป้ายรถเมล์  ด้วยความเป็นพลเมืองดีเขาจึงเข้าไป

ห้ามปราม  แต่กลับถูกชายวัยรุ่นท่ีตบตีผู้หญิงแทงด้วยมีดปลายแหลม

อาการสาหัส  ซ่ึงภายหลังปรากฏว่าเป็นคนรักของเธอคนนั้นเอง  วัยรุ่น

มือมีดถูกจับดำาเนินคดี  แต่เนื่องจากเขาอายุสิบแปดปีในขณะก่อเหตุ 

จึงถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินจำาคุกจำาเลยมือมีดเก้าปี  แต่

เปลีย่นโทษจำาคกุเป็นการสง่ตัวไปฝึกอบรมต่อสถานพนิจิฯ ตามกฎหมาย

เด็กและเยาวชนเป็นเวลาหกปี  จนกว่าจะอายุยี่สิบสี่ปีให้ปล่อยตัว  ซึ่ง

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญา

แก่เด็กและเยาวชน  จำาเลยต่อสู้จนถึงชั้นฎีกา  โดยระหว่างนั้นเขาได้รับ

สิทธิประกันตัวปล่อยชั่วคราว 

จนกระทั่งศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ 

แต่ในวันที่อ่านคำาพิพากษาฎีกานั้นจำาเลยอายุเกินยี่สิบสี่ปีแล้ว  จึงให้

ปล่อยตัวจำาเลยไปด้วยเหตุว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้กำาหนด
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โทษต่อว่าหากจำาเลยอายุเกินยี่สิบสี่ปีแล้วจะให้ดำาเนินการอย่างไร

จึงเท่ากับด้วยผลของกฎหมายและคำาพิพากษา  จำาเลยไม่เคย

ต้องโทษใด ๆ  ไม่เคยถูกจำาคุกหรือแม้แต่ส่งฝึกอบรมต่อสถานพินิจฯ 

แม้แต่วันเดียว  แม้ศาลพิพากษาว่าจำาเลยกระทำาผิดตามฟ้องจริงก็ตาม 

จำาเลยมือมีดจึงไปเยาะเย้ยท้าทายถึงบ้านฝ่ายผู้เสียหายว่าแทงคน

เกือบตายก็ไม่ติดคุก  ในขณะท่ีเด็กหนุ่มพลเมืองดีที่ได้รับผลของ

การทำาร้ายนัน้สญูเสยีไตไปขา้งหนึง่  และไมส่ามารถเลน่กฬีาท่ีออกแรงได้

บิดาผู้คับแค้นใจจึงนำาเร่ืองราวท้ังหมดโพสต์ลงในโซเชียล- 

เน็ตเวิร์ก  ”เม่ือคนท่ีแทงลูกผมจนพิการไม่เคยต้องรับโทษแม้แต่วันเดียว„ 

เกิดเป็นกระแสสังคมเรียกร้องขอความกระจ่างในเร่ืองนี้จากทางองค์กร

ตลุาการ หากไดรั้บคำาตอบวา่เร่ืองนีฝ่้ายผูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้และอทุธรณ์

อาจกระทำาผิดพลาดท่ีไม่ได้กำาหนดโทษภายหลังจากท่ีจำาเลยอายุครบ 

ยี่สิบสี่ปี  แต่ด้วยไม่ได้เกิดจากการกระทำาโดยทุจริต  จึงไม่ถือเป็น

ความผิดอะไร  เป็นความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เองท่ีไม่ได้อุทธรณ์

เพิ่มโทษ  เนื่องจากในทางหลักการของคดีอาญาแล้ว  จะกำาหนดโทษเกิน

คำาขอของฝ่ายโจทก์ไม่ได้

คำาตอบนั้นถูกต้องตามหลักการทางกฎหมายทุกประการ แต่ยาก

เกนิไปทีส่าธารณชนจะรับได ้มนัเปน็ความบกพร่องของผู้พพิากษามนษุย์

ที่ไม่กำาหนดโทษให้ครบถ้วน  แต่หาต้องรับผิดชอบใดด้วยมีกฎเกณฑ์

ตามกฎหมายคุ้มครอง  และท้ิงให้ครอบครัวหนึ่งต้องตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมซำา้ซ้อน ทัง้จากฝา่ยอาชญากรและจากกระบวนการยติุธรรม

ของรัฐ

คดีดังกล่าวเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำาให้ผู้คนเรียกร้องให้นำาระบบ  

”ปัญญาประดิษฐ์„  มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออุดช่องว่าง  แก้ไข
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ความผดิพลาดท่ีเกดิขึน้จากผู้พิพากษาทีเ่ป็นมนษุย ์ เชน่ทีปั่ญญาประดษิฐ์

ได้รับการยอมรับในวงการอื่น  ทั้งในทางอุตสาหกรรม  การเงิน  การ

ธนาคาร การแพทย์  และแทบทุกเร่ืองที่เคยเป็นงานท่ีกระทำาโดยปัญญา

ของมนุษย์ซ่ึงถูกแทนท่ีไปหมดแล้วก่อนหน้านั้น  แม้แต่ในทางศิลปะ

หรือวรรณกรรม

กระแสนี้ไปจุดชนวนให้ท่านผู้นำาที่กำาลังมีปัญหาเร่ืองความนิยม

ซ่ึงลดตำ่าลงอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงนั้น  เลือกเพิ่มคะแนนนิยมด้วยการ

ประกาศจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยนำาปัญญาประดิษฐ์มาใช้แทน

ผู้พิพากษามนุษย์  เป็นการเล่นไพ่กลยุทธ์ที่เสี่ยงกระทบกับฝ่ายตุลาการ

ทีเ่ป็นหนึง่ในเสาทีค่านอำานาจเบด็เสร็จของทา่นผู้นำามาหลายสบิปี แตเ่ป็น

เพราะกระแสสังคมที่รุนแรง ความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรตุลาการเพิ่มขึ้น

ทบทวี  คดีท่ีเคยตัดสินผิดและลงโทษผู้บริสุทธ์ิถูกขุดขึ้นมาเล่าซำ้า

อย่างเป็นซีรีส์

แรงกดดนัจากสงัคมเป็นผลใหม้กีารลงนามใน  ”ขอ้ตกลงหนึง่ร้อย

คดี„  ระหว่างประธานศาลฎีกา  ประมุขแห่งฝ่ายยุติธรรม  กับทีมพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อกระบวนการยุติธรรมว่า  หากเมื่อใดก็ตามที่ระบบ

ยติุธรรมประดษิฐส์ามารถตดัสนิพพิากษาไดต้รงกนักบัผู้พพิากษามนษุย์

ทุกประการครบหนึ่งร้อยคดีต่อเนื่องกันโดยไม่ผิดเลย  ”มนู„  หรือระบบ

ยติุธรรมประดษิฐข์อง ปป.ยธ.  จะถกูนำามาใชพ้จิารณาพพิากษาคดคีวาม

ทกุเร่ืองทีฟ่อ้งร้องขึน้สูอ่งคก์รตลุาการ สว่นผู้พพิากษาหรือตุลาการมนษุย์

มหีนา้ทีเ่พียงตรวจและลงนามคำาพพิากษาท่ีปญัญาประดษิฐเ์รียบเรียงมา 

เพื่อให้มีผลใช้ได้ตามกฎหมายที่ถูกผูกพันไว้โดยรัฐธรรมนูญเท่านั้น

คำาพพิากษาคดจัีกรยานยนตช์นรถพว่งคอืคำาพพิากษาหมายเลขท่ี 

100 ที่มนูตัดสินตรงกับผู้พิพากษามนุษย์โดยไม่ผิดเพี้ยน 
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เพียงห้าปีหลังจากเดินเคร่ืองทำางานเต็มตัว  ยุติธรรมประดิษฐ์

รุ่นที่สอง  ”มนู-ทวิ„  ก็ได้นำาเอาระบบใหม่ในการตัดสินโทษอาญาและ

กำาหนดความรับผิดชอบตามสัญญาหรือการชดใช้ค่าเสียหายมาใช้ 

นั่นคือการปิดประตูใส่หน้าความหวังอันริบหร่ีของวงการตุลาการที่หมาย

จะให้เอาผู้พิพากษามนุษย์กลับมานั่งบนบัลลังก์ 

โดยในคดอีาญา มน-ูทวสิามารถกำาหนดวางโทษละเอยีดระดบัวนั 

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับโทษไม่ว่าจะจำาหรือปรับนั้นต่างได้รับนำ้าหนักแห่งทัณฑ์

อย่างเหมาะสมกับความผิด  ท้ังยังฝังประสบการณ์เป็นระบบภูมิคุ้มกัน

ไม่ให้พวกเขากลับมากระทำาความผิดซำ้าอีก  อัตราการเกิดขึ้นของ

อาชญากรรมลดลงอย่างมีนัยสำาคัญภายในเวลาเพียงหนึ่งปีหลังจากท่ี

มนู-ทวิเดินเคร่ือง  ส่วนในคดีแพ่งนั้น  การบังคับตามสัญญาและการ

คำานวณค่าเสียหายเงินชดเชยของยุติธรรมประดิษฐ์ทำาให้คดีผู้บริโภค

ที่เกิดจากการผิดสัญญาของฝ่ายผู้ประกอบการลดลงกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

ของสมัยที่ตดัสินความด้วยผู้พิพากษามนุษย์  นั่นเพียงพอแล้วที่จะทำาให้

ผู้คนเชื่อมั่นในดุลยพินิจและความยุติธรรมของปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันมนูมิใช่เพียงพิพากษาอรรถคดีได้เช่นเดียวกับตุลาการ-

มนุษย์เท่านั้น  แต่ยังทำาได้ดีกว่าอีกด้วย

”ดาว  ศรัทธา„  ในบทสนทนาระหว่างเชาวนะและปัญญ์เป็น

ฉายานามของเดก็สาวนกักจิกรรมวยัสบิเจ็ดป ีชือ่จริงตามทะเบยีนราษฎร์

คือ  นางสาวดาริกา  มากีอาเวลลี  บุตรสาวคนเดียวในครอบครัว

ของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนดังของประเทศนี้และนักวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์ชาวอิตาลี 




