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เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจากศักยภาพของปั ญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบที่ท�ำงานได้ เอง (AS) เราจ�ำเป็ นต้ องก้ าวข้ าม
การรับรู้ และพ้ นไปจากการแสวงหาพลังการประมวลผลหรื อความสามารถในการแก้ ปัญหาที่สงู มากขึ ้น
เราจ�ำเป็ นต้ องท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี ้เข้ ากันได้ กบั มนุษย์ ในด้ านระบบคุณค่าและหลักการทางจริ ยธรรม
AI/AS ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่มนุษย์มากไปกว่าการท�ำงานได้ ผลตามหน้ าที่และแก้ ปัญหาด้ านเทคนิค การท�ำเช่นนี ้จะก่อ
ให้ เกิดความไว้ ใจกันระหว่างมนุษย์กบั เทคโนโลยีของเราที่จ�ำเป็ นต้ องการใช้ งาน AI/AS อย่างกว้ างชวางในชีวิตประจ�ำวัน
ของเรา
“Eudaimonia”, หรื อ “ชีวิตที่ได้ รับพรจากเทพ” ตามที่อาริ สโตเติลได้ บรรยายไว้ เป็ นแนวการปฏิบตั ิตนที่ก�ำหนดความหมาย
ของชีวิตที่ดีของมนุษย์ว่าเป็ นคุณธรรมสูงสุดของสังคม ค�ำนี ้มักแปลเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ความรุ่ งเรื อง” ประโยชน์ของ
eudaimonia เริ่ มจากการพินิจพิจารณาอย่างตังใจ
้ ว่ามิติทางจริ ยธรรมจะช่วยเรามองเห็นหนางในการใช้ ชีวิตที่ดีได้ อย่างไร  
การจัดให้ การสร้ างสรรค์ AI/AS กับระบบคุณค่าของผู้ใช้ และสังคมไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้ เราสามารถจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญให้ แก่การเพิ่มชีวิตที่ดีของมนุษย์ว่าเป็ นตัวชี ้วัดของการพัฒนาในยุคอัลกิริธึมนี ้

This document does not represent a position or the views of IEEE but the informed opinions of Committee members
providing insights designed to provide expert directional guidance regarding A/IS. This translation is provided for
convenience. The English language version of this document is the original and official version of record. In the event of
any conflict between the English and translated version (words, terms, phrases, concepts, etc.) the original version of this
document (created in English and available here) governs.
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เราเป็ นใคร
ความริ เริ่ มระดับโลกด้านมิ ติทางจริ ยธรรมของปั ญญาประดิ ษฐ์
และระบบขับเคลื ่อนได้เองเป็ นโครงการของสถาบันวิ ศวกรไฟ
ฟ้ าและอิ เล็คทรอนิ คส์ (IEEE) ซึง่ เป็ นองค์กรวิชาชีพที่ม่งุ ผลักดัน
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ มี
สมาชิกมากกว่า 400,000 คนในกว่า 160 ประเทศทัว่ โลก

ภายใต้ การอนุญาตนี ้ องค์กรหรื อบุคคลสามารถน�ำเอาส่วนใด
ส่วนหนึ่งของงานนี ้ไปใช้ เมื่อใดก็ได้ เป็ นที่คาดหมายว่าเนื ้อหาของ
EAD จะถูกคัดเลือกเพื่อเข้ าสู่กระบวนการอย่างเป็ นทางการของ
IEEE ซึง่ รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานต่างๆ

ความริ เริ่ มนี ้ได้ ให้ โอกาสในการน�ำแนวคิดต่างๆในชุมชนชองผู้
ที่ท�ำงานด้ านปั ญญาประดิษฐ์ และระบบที่ขบั เคลื่อนได้ เองเพื่อ
แสวงหาความเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่ส�ำคัญๆในเวลานี ้

ความริ เริ่ มระดับโลกของ IEEE และ EAD จะช่วยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามที่กว้ างกว่าที่จดั ท�ำโดย IEEE เพื่อเสริ ม
สร้ างการสนทนาในระดับที่กว้ างขวางและครอบคลุมเกี่ยว
กับจริ ยศาสตร์ ของเทคโนโลยี ซึง่ เรี ยกกันว่าโปรแกรม IEEE
TechEthics™

IEEE จัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบที่ถกู หลักจริ ยธรรม
(EAD) การออกแบบที่ถกู หลักจริ ยธรรม (EAD) จัดท�ำขึ ้นภายใต้
หลักการ Creative Commons Attribution-Non-Commercial
3.0 United States License
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พันธกิจของความริ เริ่ มระดับโลก IEEE
เพื่อท�ำให้ แน่ ใจว่ านักเทคโนโลยีทุกคนจะได้ รับการศึกษา ฝึ กฝนและมีความสามารถเพียงพอในการจัดอันดับ
ความส�ำคัญของประเด็นทางจริ ยธรรมในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ฉลาดและขับเคลื่อนได้ เอง
ค�ำว่า “นักเทคโนโลยี” ในที่นี ้หมายถึงใครก็ตามที่ท�ำงานเกี่ยวข้ อง
กับการวิจยั ออกแบบ ผลิตหรื อส่งข้ อความเกี่ยวกับ AI/AS รวมไป
ถึงมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานธุรกิจที่ท�ำให้ เกิดเทคโนโลยี
นี ้ให้ แก่สงั คม
เอกสารฉบับนี ้เป็ นการท�ำงานร่ วมกันของนักคิดชันน�
้ ำของ
โลกจ�ำนวนกว่าหนึ่งร้ อยคน ซึง่ มาจากสาขาปั ญญาประดิษฐ์
กฎหมาย จริ ยศาสตร์ ปรัชญาและนโยบายจากสถาบันการ
ศึกษา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ ภาครัฐและเอกชน เป้าหมาย
ของเราได้ แก่การที่การออกแบบตามหลักจริ ยธรรมจะให้ แง่คิด
และข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ ซึง่ จะเป็ นแหล่งอ้ างอิง
ให้ แก่นกั เทคโนโลยีด้าน AI/AS ในอนาคตอันใกล้ นี ้ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ข้อนี ้ ฉบับล่าสุดของ “การออกแบบตามหลัก
จริ ยธรรม” จะระบุประเด็น และข้ อเสนอแนะต่างๆในสาขาปั ญญา
ประดิษฐ์ และระบบที่ขบั เคลื่อนได้ เอง
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เป้าหมายที่สองของความริ เริ่ ม IEEE ได้ แก่การให้ ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานของ IEEE ที่ตงอยู
ั ้ ่บนการออกแบบ
อย่างมีจริ ยธรรม IEEE P7000
กระบวนการแบบจ� ำลองส�ำหรับการพิ จารณาประเด็นทาง
จริ ยธรรมระหว่างการการออกแบบระบบ กระบวนการนี ้เป็ น
โครงการด้ านมาตรฐานของ IEEE ที่ได้ รับการรับรองและก�ำลังอยู่
ระหว่างการพัฒนา ซึง่ ได้ แรงบันดาลใจจากความริ เริ่ ม โครงการ
ต่อเนื่องอีกสองโครงการ ได้ แก่ IEEE p7001TM (โครงการความ
โปร่ งใสของระบบที่ขบั เคลื่อนได้ เอง) และ IEEE P7002TM
(กระบวนการความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล) ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ซึง่
แสดงให้ เห็นถึงการที่ความริ เริ่ มมีบทบาทในการก�ำหนดประเด็น
ต่างๆในจริ ยธรรมของ AI/AS
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โครงสร้ างและเนื ้อหาของเอกสาร
การออกแบบตามหลักจริ ยธรรมแบ่งออกเป็ นแปดหัวข้ อใหญ่ แต่ละหัวข้ อกล่าวถึงประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ AI/AS ซึง่ ได้ พิจารณากัน
อย่างยาวนานในหมู่นกั วิชาการและผู้เชี่ยวชาญในความริ เริ่ ม ประเด็นต่างๆและข้ อเสนอทางนโยบายเหล่านี ้จะเรี ยบล�ำดับอยู่ในหัวข้ อเกี่ยว
กับคณะกรรมการ ต่อไปนี ้เป็ นข้ อสรุ ปของคระกรรมการต่างๆรวมถึงประเด็นทางจริ ยธรรมที่พดู ถึงในแต่ละหัวข้ อ

1 | หลักการทั่วไป

•

คณะกรรมการว่าด้ วยหลักการทัว่ ไปพิจารณาเกี่ยวกับมิติทาง
จริ ยธรรมในระดับสูงที่ใช้ กบั ประเด็นทางจริ ยธรรมของ AI/AS
ทังหมด
้
ประเด็นเหล่านี ้ได้ แก่

เราจะท�ำให้ สงั คมมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าระบบ AI/AS มีความ
โปร่ งใด (วางหลักการความโปร่ งใส)

•

เราจะขยายขอบเขตของประโยชน์ของเทคโนโลยี AI/AS
และท�ำให้ ความเสี่ยงของเทคโนโลยีนี ้เหลือน้ อย

1. การปฏิบตั ิตามหลักการสูงสุดของสิทธิมนุษยชน
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ แก่ประโยชน์สงู สุดแก่มวล
มนุษย์และสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ
33. การเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลลใน AI/AS
เมื่อระบบเหล่านี ้ขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นในระบบสังคมและ
เทคนิค
ความประสงค์ของคณะกรรมการชุดนี ้ได้ แก่การที่หลักการ
ประเด็นทางจริ ยธรรมรวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆที่พิจารณา จะเป็ น
พื ้นฐานและโครงร่ างในการพิจารณาในรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลมิติทางจริ ยธรรมของการออกแบบ AI/AS

ประเด็นต่ างๆ
•

เราจะแน่ใจได้ อย่างไรว่า AI/AS จะไม่มาละเมิดสิทธิ
มนุษยชน? (วางหลักการของสิทธิมนุษยชน)

•

เราจะท�ำให้ สงั คมมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าระบบ AI/AS จะมีผ้ รู ับ
ผิดหากเกิดอะไรขึ ้น (วางหลักการว่าด้ วยการรับผิด)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 United States License.

2 | ใส่ คุณค่ าเข้ าไปในระบบปั ญญาขับเคลื่อนด้ วย
ตนเอง
การที่จะพัฒนาระบบต่างๆเกี่ยวกับปั ญญาที่ขบั เคลื่อนได้ ด้วย
ตนเอง (AIS) ที่จะเกิดประโยชน์แก่สงั คมขึ ้นมาได้ ชุมชนนัก
เทคนิคต้ องเข้ าใจระบบคุณค่าและใส่ระบบนันเข้
้ าไปในระบบ
ปั ญญาประดิษฐ์ ดงั กล่าวนี ้ คณะกรรมการว่าด้ วยการใส่คณ
ุ ค่า
เข้ าไปในระบบยังมีวตั ถุประสงค์ในการใส่ระบบคุณค่าเข้ าไปใน
AIS โดยมีขนตอนสามขั
ั้
นเพื
้ ่อช่วยงานของนักออกแบบดังนี ้
1. ระบุถึงปทัสฐานและคุณค่าของชุมชนต่างๆที่ได้ รับผลกระ
ทบจาก AIS
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2. ท�ำตามปทัสฐานและคุณค่าของชุมชนเหล่านันใน
้ AIS และ
3. ประเมินว่าปทัสฐานกับคุณค่าเหล่านี ้ใช่ได้ กบั มนุษย์และ
AIS ทังคู
้ ่หรื อไม่ ภายในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

ประเด็น
•

คุณค่าที่จะใส่ไปใน AIS ไม่ใช่คณ
ุ ค่าสากล แต่เป็ นคุณค่าที่
เข้ ากับชุมชนผู้ใช้ เฉพาะแต่ละชุมชน และงานแต่ละงาน

•

การมีจริ ยธรรมมากเกินไป AIS มักจะอยู่ภายใต้ ปทัสฐานกับ
คุณค่าจ�ำนวนมาก ซึง่ อาจขัดแย้ งกัน

•

มีความล�ำเอียงทางข้ อมูลและวิธีคิดค�ำนวณที่อาจท�ำให้
สมาชิกบางกลุ่มเสียเปรี ยบ

•

เมื่อระบุชดุ ของปทันฐาน (เกี่ยวกับบทบาทของ AIS ใน
ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง) ได้ แล้ ว ก็ไม่ชดั เจนว่าปทัสฐานเหล่า
นี ้จะสร้ างเข้ าไปในโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมการค�ำนวณได้
อย่างไร

•

ปทัสฐานที่ใช้ อยู่ใน AIS จะต้ องเข้ ากันได้ กบั ปทัสฐานของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้ อง.

•

หาทางสร้ างความไว้ วางใจกันระหว่างมนุษย์กบั AIS

•

การประเมินความเข้ ากันได้ ของระบบคุณค่าของ AIS
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3 | ระเบียบวิธีในการชีแ้ นะการวิจัยและออกแบบ
อย่ างมีจริ ยธรรม
องค์กร AI/AS ในปั จจุบนั ควรจะท�ำให้ มนั่ ใจว่าความเป็ นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ การได้ รับอ�ำนาจและเสรี ภาพจะอยู่ที่แกนกลางของ
การพัฒนาระบบ AI/AS เพื่อให้ สามารสร้ างเครื่ องจักรกลที่มีความ
สามารถทางจริ ยธรรมเช่นนี ้ คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบวิธี
ในการชี ้แนะการวิจยั และออกแบบอย่างมีจริ ยธรรม ได้ ก�ำหนด
ประเด็นและข้ อเสนอแนะต่างๆที่จะท�ำให้ มนั่ ใจได้ ว่าคุณค่าของ
มนุษย์ เช่นสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ ในปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน ได้ รับการบรรจุไว้ ในระเบียบวิธีของการออกแบบ
ระบบ ระเบียบวิธีที่จดั ตรงกับคุณค่าควรจะเป็ นจุดสนใจหลักของ
องค์กรด้ าน AI/AS และเป็ นระเบียบวิธีที่ม่งุ สร้ างความก้ าวหน้ า
รุ่ งเรื องของมนุษย์ซงึ่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานอันได้ แก่ค่มู ือทางจริ ยธรรม
เครื่ องจักรควรจะรับใช้ มนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์รับใช้ เครื่ องจักร แนวคิด
ที่ชอบด้ วยจริ ยธรรมเช่นนี ้จะท�ำให้ เกิดความสมดุลย์ระหว่างการ
เสริ มสร้ างปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยทางสังคม ซึง่ ต่างก็เอื ้อ
ต่อการใช้ ประโยชน์จาก AI อันจะเป็ นผลดีแก่ทงธุ
ั ้ รกิจและสังคม

ประเด็น
•

จริ ยศาสตร์ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.

•

เราจ�ำเป็ นต้ องมีแบบจ�ำลองของการศึกษาสหสาขาและสห
วัฒนธรรมเพื่อให้ เข้ าใจประเด็นต่างๆใน AI/AS อย่างครบ
ถ้ วน.

•

ความจ�ำเป็ นที่จะต้ องแยกคุณค่าที่แตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในการออกแบบ AI ออกให้ เห็นชัด

•

การขาดวัฒนธรรมทางจริ ยธรรมและระบบคุณค่าในการ
ปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม

•

การขาดการเป็ นผู้น�ำที่รับรู้ ถึงคุณค่า

•

การขาดการให้ อ�ำนาจที่จะยกประเด็นห่วงใยทางจริ ยธรรม
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•

การขาดการเป็ นเจ้ าของและความรับผิดชอบในชุมชน
เทคโนโลยี

•

ความจ�ำเป็ นที่จะต้ องรวมเอาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในบริ บทที่ดี
ที่สดุ ของ AI/AS

•

เอกสารที่เขียนไม่ดีท�ำให้ การออกแบบจริ ยธรรมเป็ นไปได้
ยาก

•

การติดตามตรวจสอบอัลกอริ ธึมไม่สม�่ำเสมอคงเส้ นคงวา

•

การขาดองค์กรอิสระที่ท�ำหน้ าที่ตรวจสอบ

•

การใช้ องค์ประกอบจาก “กล่องด�ำ”

4 | ความปลอดภัยและประโยชน์ จาก “ปั ญญา
ประดิษฐ์ ท่ ัวไป” และ “ปั ญญาประดิษฐอันเป็ นเลิศ”
ระบบปั ญญาประดิษฐ์ ที่มีความสามารถสูงมากๆในอนาคต (บาง
ครัง้ เรี ยกว่า “ปั ญญาประดิษฐ์ ทวั่ ไป” หรื อ AGI) อาจจะมีผลกระ
ทบที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกในระดับเดียวกับการปฏิวตั ิ
การเกษตรหรื ออุตสาหกรรม ซึง่ อาจจะน�ำมาซึง่ ความร�่ ำรวยใน
โลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน คณะกรรมการเกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์
ทัว่ ไปและปั ญญาประดิษฐ์ อนั เป็ นเลิศ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะและ
ประเด็นต่างๆเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้
จะเป็ นไปในทางที่ดี ซึง่ จะมาจากความตังใจท�
้ ำงานจริ งของชุมชน
AI ที่จะท�ำให้ เป็ นไปในทิศทางนัน้

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 United States License.

ประเด็น
•

เมื่อระบบ AI มีความสามารถมากขึ ้น โดยวัดจากความ
สามารถในการใช้ ประโยชน์สงู สุดจากภาระหน้ าที่ที่ซบั ซ้ อน
มากขึ ้นและมีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ ้นในการท�ำงาน
อย่างกว้ างขวาง พฤติกรรมที่ไม่ได้ คิดไว้ ก่อน หรื อไม่ได้ ตงใจ
ั้
จะเป็ นอันตรายเพิ่มมากขึ ้นมาก

•

การติดตังระบบความปลอดภั
้
ยย้ อนหลังให้ แก่ระบบ AI ที่มี
ความสามารถทัว่ ไปอาจท�ำได้ ยาก

•

นักวิจยั และนักพัฒนาจะเผชิญหน้ ากับประเด็นด้ านความ
ปลอดภัยทางจริ ยธรรมและทางเทคนิคที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
ในการพัฒนาและใช้ งานระบบ AI ที่เป็ นอิสระและมีความ
สามารถมากขึ ้นเรื่ อยๆ

•

ระบบ AI ในอนาคตอาจจะมีความสามารถที่จะสร้ างผล
กระทบให้ แก่โลกในระดับเดียวกันกับการปฏิวตั ิการเกษตร
หรื ออุตสาหกรรม

5 | ข้ อมูลส่ วนบุคคลและการควบคุมการเข้ าถึงบุคคล
ปั ญหาทางสองแพร่ งที่ส�ำคัญเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลก็คือความ
ไม่สมมาตรของข้ อมูล คณะกรรมการเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
และการเข้ าถึงบุคคลได้ พิจารณาปั ญหานี ้และได้ ระบุประเด็นทาง
จริ ยธรรมรวมไปถึงเสนอข้ อเสนอแนะซึง่ แสดงถึงความจ�ำเป็ นที่
ผู้คนต้ องมีการให้ ค�ำนิยาม เข้ าถึงและจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ตน ในฐานะที่ข้อมูลเหล่านี ้เป็ นตัวควบคุมดูแลเอกลักษณ์เฉพาะ
ตนของตนเอง คณะกรรมการรับรู้ ว่าไม่มีทางแก้ ที่สมบูรณ์แบบ
และเครื่ องมือดิจิทลั ใดๆก็อาจจะถูกเจาะระบบได้ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการก็ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิ ดสิ่งแวดล้ อม
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ทางข้ อมูลซึง่ ผู้คนสามารถควบคุมความเป็ นตัวตนของตนเอง และ
ได้ ให้ ตวั อย่างของเครื่ องมือและแนวทางการปฏิบตั ิที่สามารถ
ลบล้ างความไม่สมมาตรของข้ อมูลในอนาคตได้

ประเด็น
•

คนๆหนึ่งจะสามารถก�ำหนดค�ำนิยามและจัดการข้ อมูลส่วน
บุคคลของตนเองในยุคอัลกอริ ธึมได้ อย่างไร

•

อะไรคือค�ำนิยามและขอบเขตของข้ อมูลข่าวสารที่ท�ำให้ ระบุ
ตัวตนได้

•

อะไรคือค�ำนิยามของการควบคุมเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล

•

เราจะให้ ค�ำนิยามใหม่เกี่ยวกับการเข้ าถึงข้ อมูลเพื่อให้ เกียรติ
แก่ปัจเจกบุคคลได้ อย่างไร

•

เราจะให้ ค�ำนิยามใหม่เกี่ยวกับค�ำยินยอมเกี่ยวกับข้ อมูลส่วน
บุคคลเพื่อให้ เกียรติแก่ปัจเจกบุคคลได้ อย่างไร

•

ข้ อมูลที่ดจู ะไม่มีความสลักส�ำคัญพอที่จะแชร์ กลับสามารถ
น�ำมาสร้ างการอนุมานที่คนๆหนึ่งไม่อยากจะแชร์

•

ผู้จดั การข้ อมูลจะท�ำให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผลกระทบ (ทาง
บวกหรื อทางลบ) ของการเข้ าถึงและเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
กระบวนการที่เปิ ดเผยชัดเจนแก่ปัจเจกบุคคลคนหนึ่ง เพื่อให้
เขาสามารถให้ การยินยอมที่มีข้อมูลเพียงพอได้   

•

ระบบที่ท�ำงานได้ อย่างอิสระที่ออกแบบมาเพื่อการก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ร่างกายมีประเด็นเพิ่มเติมทางจริ ยธรรมมากขึ ้น เมื่อ
เปรี ยบกับอาวุธแบบดังเดิ
้ ม และระบบการท�ำงานได้ อย่างอิสระ
ที่ไม่ได้ ออกแบบมาส�ำหรับการท�ำร้ ายร่ างกาย จริ ยธรรมวิชาชีพ
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ควรมีมาตรฐานที่สงู ขึ ้นเพื่อให้ ครอบคลุมประเด็น
ข้ อห่วงใยต่างๆที่กว้ างขวางมากขึ ้น ในภาพกว้ างๆการ “ตีกรอบ
ใหม่” เกี่ยวกับระบบอาวุธที่ท�ำงานได้ อย่างเป็ นอิสระ ให้ ข้อเสนอ
แนะว่าองค์กรทางเทคนิคควรจะยอมรับการควบคุมระบบอาวุธ
เหล่านี ้โดยมนุษย์ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คม ยอมรับว่าการ
ตรวจสอบที่มาที่ไปเพื่อตรวจหาการรับผิด จะท�ำให้ การควบคุม
โดยมนุษย์นี ้เป็ นไปได้ จริ ง ยอมรับว่าผู้ที่สร้ างเทคโนโลยีเหล่านี ้ขึ ้น
มามีความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบของงานของตนเอง และจรรยา
บรรณวิชาชีพควรจะต้ องกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ตงใจออกแบบมา
ั้
เพื่อท�ำร้ ายกันโดยเฉพาะ

ประเด็น
•

จรรยาบรรณวิชาชีพในปั จจุบนั ที่ช่องโหว่มาก ซึง่ ท�ำให้ ผล
งานของสมาชิก รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และผู้กระท�ำที่สมาชิก
ได้ สร้ างขึ ้นมา ไม่อยู่ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณเดียวกันกับ
กรอบที่มาบังคับสมาชิก จึงควรมีมาตรการท�ำให้ ผลผลิต
และสิ่งประดิษฐ์ เหล่านี ้อยู่ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณเดียวกัน
เท่าที่จะสามารถท�ำได้

•

ความสับสนเกี่ยวกับค�ำนิยามว่าด้ วยมโนทัศน์ส�ำคัญๆใน
ปั ญญาประดิษฐ์ ระบบที่ท�ำงานได้ อย่างอิสระ และระบบ
อาวุธที่ท�ำงานได้ อย่างอิสระ (AWS) ท�ำให้ การอภิปรายอย่าง
เป็ นระบบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เป็ นไปได้ อย่างยากล�ำบาก

•

AWS สามารถน�ำไปใช้ ในงานที่เป็ นทางลับและหาผู้รับผิด
ชอบไม่ได้

•

มีหนทางหลายทางที่การรับผิดเกี่ยวกับการกระท�ำของ AWS
สามารถท�ำให้ ผิดไปจากแนวทางที่ควรจะเป็ นได้

บุคคลคนหนึ่งสามารถมีผ้ ปู กครองที่เป็ น AI ส่วนบุคคลหรื อ
อัลกอริ ธึมได้ หรื อไม่

6 | การตีกรอบใหม่ เกี่ยวกับระบบอาวุธที่ทำ� งานได้
อย่ างอิสระ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 United States License.
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•

AWS อาจจะท�ำนายล่วงหน้ าไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบ
และการใช้ งาน ระบบที่เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองยิ่งท�ำให้ ปัญหา
ซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น

•

การท�ำให้ การพัฒนา AWS ถูกกฎหมายเป็ นการสร้ าง
ตัวอย่างที่เป็ นอันตรายมากในระดับภูมิยทุ ธศาสตร์ ของโลก
ในระยากลาง

•

การกันเอาการก�ำกับดูแลโดยมนุษย์ออกไปจากสมรภูมิการ
รบ อาจจะน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่ตงใจ
ั้
และท�ำให้ ความตึงเครี ยดมีมากขึ ้น.

•

ความหลากหลายของลูกค้ าขอระบบ AWS ไม่ว่าจะทางตรง
หรื อทางอ้ อม น�ำไปสู่ภมู ิทสั น์ที่ย่งุ ยากซับซ้ อนเกี่ยวกับการ
แพร่ ขยายและการใช้ อาวุธไปในทางที่ผิด

•

ตามปกติ ประเภทของอาวุธระบบ AWS จะส่งเสริ มให้ เกิด
การสัง่ สมอาวุธกันมากขึ ้น และเพิ่มโอกาสในการเกิดความ
ขัดแย้ ง

•

ยังไม่มีมาตรฐานแน่นอนในการสร้ างระบบการตรวจสอบ
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในระบบ AWS

•

การเข้ าใจขอบเขตทางจริ ยธรรมระหว่างอาวุธระบบ AWS
และอาวุธกึ่งอัตโนมัติ เป็ นเรื่ องยุ่งยากซับซ้ อน

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 United States License.

7 | ประเด็นทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม
เทคโนโลยี ระเบียบวิธีวิจยั และระบบต่างๆที่ม่งุ ลดระดับของ
การแทรกแซงโดยมนุษย์ในชีวิตประจ�ำวันของเรา ก�ำลังพัฒนา
ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และมีแนวโน้ มสูงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน
แต่ละคนในหลากหลายมิติ เป้าหมายของคณะกรรมการว่าด้ วย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมคือการบ่งชี ้ปั จจัยส�ำคัญๆใน
การก่อรู ประบบนิเวศน์ของโลกเกี่ยวกับมนุษย์และเทคโนโลยี และ
อภิปรายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม แลเสนอ
โอกาสส�ำคัญๆ/ในการแก้ ปัญหาที่สามารถน�ำไปใช้ ได้ ด้วย
การปลดล็อคต่างๆเพื่อลดความตึงเครี ยด เป้าหมายของคณะ
กรรมการชุดนี ้ คือเสนอข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับข้ อห่วงใยเหล่านี ้
ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ กนั ระหว่างมนุษย์ สถาบัน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก�ำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ก็มี
เป้าหมายในการอ�ำนวยความสะดวกให้ แก่การสนทนาข้ ามสาขา
วิชา ซึง่ การสนทนานี ้จะมีเนื ้อหาเพิ่มมากขึ ้นจากการมีการคิดร่ วม
กันในระดับโลกโดยผู้เชี่ยวชาญจากที่ต่างๆที่มีเป้าหมายร่ วมกัน

ประเด็น
•

การตีความผิดๆเกี่ยวกับ AI/AS ในสื่อมวลชนท�ำให้
ประชาชนเกิดความสับสน

•

การท�ำงานโดยเครื่ องจักรมักมองกันว่ามีอยู่แต่ในบริ บท
ของการซ์ ้อขายสินค้ าเท่านัน้

•

ความซับซ้ อนของการจ้ างงานก�ำลังถูกละเลยจากการเข้ ามา
ของหุ่นยนต์และ AI

•

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก�ำลังเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
เกิดกว่าที่วิธีการต่างๆที่มีอยู่ในการฝั กฝนอาชีพจะตามทัน

•

นโยบายเกี่ยวกับ AI อาจท�ำให้ การผลิตสิ่งของและวิธีการ
ใหม่ๆช้ าลง
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•

AI และเทคโนโลยีที่ท�ำงานอย่างเป็ นอิสระมีให้ ใช้ ไม่เท่ากัน
ในภูมิภาคต่างๆในโลก

•

การเข้ าถึงและการเข้ าใจความส�ำคัญของข้ อมูลส่วนบุคคล
ยังขาดอยู่

•

จ�ำนวนของผู้แทนที่ท�ำงานจริ งจากประเทศก�ำลังพัฒนาการ
ริ เริ่ มของ IEEE เป็ นสิ่งจ�ำเป็ น

•

การเข้ ามาของ AI และระบบที่ท�ำงานอย่างเป็ นอิสระ จะ
ท�ำให้ โครงสร้ างทางอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้ วกับประเทศก�ำลังพัฒนายิ่งเป็ น
ปั ญหามากขึ ้น

8 | กฎหมาย
การพัฒนา AI/AS ในระยะเริ่ มแรกท�ำให้ เกิดปั ญหาทางจริ ยธรรม
ที่ซบั ซ้ อนหลายประการ ปั ญหาเหล่านี ้เกือบทังหมดจะกลายเป็
้
น
ข้ อท้ าทายทางกฎหมาย หรื อไม่ก็ก่อให้ เกิดปั ญหาข้ อกฎหมาย
ที่ย่งุ ยากตามมา คณะกรรมการด้ านกฎหมายมีความรู้ สกึ ว่า
นักกฎหมายต้ องมีงานท�ำอีกมากในสาขานี ้ ซึง่ ยังมีนกั กฎหมายมา
สนใจท�ำน้ อยอยู่มาก แม้ ว่าจะมีความจ�ำเป็ นอย่างสูง นักกฎหมาย
จะต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของการอภิปรายว่าด้ วยกฎเกณฑ์ การก�ำกับ
ดูแล กระบวนการออกกฎระเบียบทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
เพื่อให้ ประโยชน์ปริ มาณสูงสุดเกิดแก่มวลมนุษย์และโลกของเรา
อันเป็ นผลจาก AI/AS ที่ได้ รับการก�ำกับดูแลอย่างดีในอนาคต
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ประเด็น
•

เราจะปรับปรุ งการรับผิดและการตรวจสอบในระบบ AI/AS
ได้ อย่างไร

•

เราจะท�ำให้ มนั่ ใจได้ ว่าปั ญญาประดิษฐ์ จะมีความโปร่ งใด
และเคารพสิทธิของบุคคลได้ อย่างไร? ตัวอย่างเช่น รัฐบาล
ระดับท้ องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติต่างๆก็ใช้ งาน AI ใน
ทางที่ละเมิดสิทธิของพลเมือง ซึง่ ควรจะสามารถไว้ วางใจ
รัฐบาลของตนรวมทังระบบ
้
AI ว่าจะปกป้องสิทธิของตน

•

ระบบ AI จะออกแบบเพื่อให้ หลักประกันเรื่ องการรับผิดทาง
กฎหมายหากเกิดอันตรายที่ระบบเป็ นฝ่ ายก่อให้ เกิดขึ ้นได้
อย่างไร

•

ระบบที่ท�ำงานอย่างเป็ นอิสระและมีปัญญา จะออกแบบ
ให้ ท�ำงานในทางที่เคารพบูรณภาพของข้ อมูลส่วนบุคคลได้
อย่างไร

งานของคณะกรรมการชุดใหม่ของเราจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในตอนท้ ายของ “การออกแบบอย่างมี จริ ยธรรม”
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How the Document was Prepared

This document was prepared using an open, collaborative and consensus building approach, following the processes
of the Industry Connections program, a program of the IEEE Standards Association. Industry Connections facilitates
collaboration among organizations and individuals as they hone and refine their thinking on emerging technology issues,
helping to incubate potential new standards activities and standards related products and services.

How to Cite Ethically Aligned Design
Please cite Version 1 of Ethically Aligned Design in the following manner:
The IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems. Ethically Aligned Design:
A Vision For Prioritizing Wellbeing With Artificial Intelligence And Autonomous Systems, Version 1. IEEE, 2016.
http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html.
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Disclaimers
Ethically Aligned Design is not a code of conduct or a
professional code of ethics. Engineers and technologists
have well-established codes, and we wish to respectfully
recognize the formative precedents surrounding issues of
ethics and safety and the professional values these Codes
represent. These Codes provide the broad framework
for the more focused domain of AI/AS addressed in this
document, and it is our hope that the inclusive, consensusbuilding process around its design will contribute unique
value to technologists and society as a whole.
This document is also not a position, or policy statement,
or formal report. It is intended to be a working reference
tool created in an inclusive process by those in the AI/AS
Community prioritizing ethical considerations in their work.
A Note on Affiliations Regarding
Members of The Initiative
The language and views expressed in Ethically Aligned
Design reflect the individuals who created content for
each section of this document. The language and views
expressed in this document do not necessarily reflect the
Universities or Organizations to which these individuals
belong, and should in no way be considered any form of
endorsement, implied or otherwise, from these institutions.
This is a first version of Ethically Aligned Design. Where
individuals are listed in a Committee it indicates only
that they are Members of that Committee. Committee
Members may not have achieved final consensus on
content in this document because of its versioning format
and the consensus-building process of The IEEE Global
Initiative for Ethical Consideration in Artificial Intelligence
and Autonomous Systems. Content listed by Members in
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this or future versions is not an endorsement, implied or
otherwise, until formally stated as such.
A Note Regarding Candidate Recommendations in this
Document
Ethically Aligned Design is being created via multiple
versions that are being iterated over the course
of two to three years. The IEEE Global Initiative is
following a specific consensus-building process where
members contributing content are proposing candidate
recommendations so as not to imply these are final
recommendations at this time.
Our Membership
Although The IEEE Global Initiative currently has more
than one hundred experts from all but one continent
involved in our work, most of us come from North America
and Europe. We are aware we need to expand our
cultural horizons and have more people involved from
around the world as we continue to grow our document
and our efforts. We are eager for these new voices and
perspectives to join our work.
Trademarks and Disclaimers
IEEE believes in good faith that the information in this
publication is accurate as of its publication date; such
information is subject to change without notice. IEEE is not
responsible for any inadvertent errors.
The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Incorporated
3 Park Avenue, New York, NY 10016-5997, USA
Copyright © 2016 by The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Incorporated
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