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เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากศกัยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบท่ีท�างานได้เอง (AS) เราจ�าเป็นต้องก้าวข้าม

การรับรู้และพ้นไปจากการแสวงหาพลงัการประมวลผลหรือความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีสงูมากขึน้ 

เราจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดความมัน่ใจว่าเทคโนโลยีเหล่านีเ้ข้ากนัได้กบัมนษุย์ ในด้านระบบคณุค่าและหลกัการทางจริยธรรม 

AI/AS ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนษุย์มากไปกว่าการท�างานได้ผลตามหน้าท่ีและแก้ปัญหาด้านเทคนิค การท�าเช่นนีจ้ะก่อ

ให้เกิดความไว้ใจกนัระหว่างมนษุย์กบัเทคโนโลยีของเราท่ีจ�าเป็นต้องการใช้งาน AI/AS อย่างกว้างชวางในชีวิตประจ�าวนั

ของเรา 

“Eudaimonia”, หรือ “ชีวิตท่ีได้รับพรจากเทพ” ตามท่ีอาริสโตเติลได้บรรยายไว้ เป็นแนวการปฏิบตัิตนท่ีก�าหนดความหมาย

ของชีวิตท่ีดีของมนษุย์ว่าเป็นคณุธรรมสงูสดุของสงัคม ค�านีม้กัแปลเป็นภาษาองักฤษว่า “ความรุ่งเรือง” ประโยชน์ของ 

eudaimonia เร่ิมจากการพินิจพิจารณาอย่างตัง้ใจ ว่ามิติทางจริยธรรมจะช่วยเรามองเห็นหนางในการใช้ชีวิตท่ีดีได้อย่างไร   

การจดัให้การสร้างสรรค์ AI/AS กบัระบบคณุค่าของผู้ ใช้และสงัคมไปในทิศทางเดียวกนั ท�าให้เราสามารถจดัล�าดบัความ

ส�าคญัให้แก่การเพ่ิมชีวิตท่ีดีของมนษุย์ว่าเป็นตวัชีว้ดัของการพฒันาในยคุอลักิริธึมนี ้
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เราเป็นใคร

ความริเร่ิมระดบัโลกด้านมิติทางจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์

และระบบขบัเคลื่อนได้เองเป็นโครงการของสถาบนัวิศวกรไฟ

ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (IEEE) ซึง่เป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมุ่งผลกัดนั

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ของมนษุยชาติ มี

สมาชิกมากกว่า 400,000 คนในกว่า 160 ประเทศทัว่โลก 

ความริเร่ิมนีไ้ด้ให้โอกาสในการน�าแนวคิดต่างๆในชมุชนชองผู้

ท่ีท�างานด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบท่ีขบัเคลื่อนได้เองเพ่ือ

แสวงหาความเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็นท่ีส�าคญัๆในเวลานี ้

IEEE จดัท�าเอกสารเก่ียวกบัการออกแบบท่ีถกูหลกัจริยธรรม 

(EAD) การออกแบบท่ีถกูหลกัจริยธรรม (EAD) จดัท�าขึน้ภายใต้

หลกัการ Creative Commons Attribution-Non-Commercial 

3.0 United States License  

ภายใต้การอนญุาตนี ้องค์กรหรือบคุคลสามารถน�าเอาส่วนใด

ส่วนหนึ่งของงานนีไ้ปใช้เม่ือใดก็ได้ เป็นท่ีคาดหมายว่าเนือ้หาของ 

EAD  จะถกูคดัเลือกเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการของ 

IEEE ซึง่รวมไปถึงการพฒันามาตรฐานต่างๆ 

 

ความริเร่ิมระดบัโลกของ IEEE และ EAD จะช่วยเป็นส่วนหนึ่ง

ของความพยายามท่ีกว้างกว่าท่ีจดัท�าโดย IEEE เพ่ือเสริม

สร้างการสนทนาในระดบัท่ีกว้างขวางและครอบคลมุเก่ียว

กบัจริยศาสตร์ของเทคโนโลยี ซึง่เรียกกนัว่าโปรแกรม IEEE 
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พนัธกิจของความริเร่ิมระดบัโลก IEEE

เพื่อท�ำให้แน่ใจว่ำนักเทคโนโลยีทุกคนจะได้รับกำรศึกษำ ฝึกฝนและมีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรจัดอันดับ

ควำมส�ำคัญของประเด็นทำงจริยธรรมในกำรออกแบบและพัฒนำระบบที่ฉลำดและขับเคล่ือนได้เอง 

ค�าว่า “นกัเทคโนโลยี” ในท่ีนีห้มายถึงใครก็ตามท่ีท�างานเก่ียวข้อง

กบัการวิจยั ออกแบบ ผลิตหรือส่งข้อความเก่ียวกบั AI/AS รวมไป

ถึงมหาวิทยาลยั องค์กรและหน่วยงานธุรกิจท่ีท�าให้เกิดเทคโนโลยี

นีใ้ห้แก่สงัคม

เอกสารฉบบันีเ้ป็นการท�างานร่วมกนัของนกัคิดชัน้น�าของ

โลกจ�านวนกว่าหนึ่งร้อยคน ซึง่มาจากสาขาปัญญาประดิษฐ์ 

กฎหมาย จริยศาสตร์ ปรัชญาและนโยบายจากสถาบนัการ

ศกึษา สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ ภาครัฐและเอกชน เป้าหมาย

ของเราได้แก่การท่ีการออกแบบตามหลกัจริยธรรมจะให้แง่คิด

และข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญเหล่านี ้ซึง่จะเป็นแหล่งอ้างอิง

ให้แก่นกัเทคโนโลยีด้าน AI/AS ในอนาคตอนัใกล้นี ้เพ่ือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ข้อนี ้ฉบบัล่าสดุของ “การออกแบบตามหลกั

จริยธรรม” จะระบปุระเด็น และข้อเสนอแนะต่างๆในสาขาปัญญา

ประดิษฐ์และระบบท่ีขบัเคลื่อนได้เอง

เป้าหมายท่ีสองของความริเร่ิม IEEE ได้แก่การให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายเก่ียวกบัมาตรฐานของ IEEE ท่ีตัง้อยู่บนการออกแบบ

อย่างมีจริยธรรม IEEE P7000 

กระบวนการแบบจ�าลองส�าหรับการพิจารณาประเด็นทาง

จริยธรรมระหว่างการการออกแบบระบบ กระบวนการนีเ้ป็น

โครงการด้านมาตรฐานของ IEEE ท่ีได้รับการรับรองและก�าลงัอยู่

ระหว่างการพฒันา ซึง่ได้แรงบนัดาลใจจากความริเร่ิม โครงการ

ต่อเน่ืองอีกสองโครงการ ได้แก่ IEEE p7001TM (โครงการความ

โปร่งใสของระบบท่ีขบัเคลื่อนได้เอง) และ IEEE P7002TM 

(กระบวนการความเป็นส่วนตวัของข้อมลู) ได้รับการอนมุตัิแล้ว ซึง่

แสดงให้เห็นถึงการท่ีความริเร่ิมมีบทบาทในการก�าหนดประเด็น

ต่างๆในจริยธรรมของ AI/AS
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โครงสร้างและเนือ้หาของเอกสาร

การออกแบบตามหลกัจริยธรรมแบ่งออกเป็นแปดหวัข้อใหญ่ แต่ละหวัข้อกล่าวถึงประเด็นเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกบั AI/AS ซึง่ได้พิจารณากนั

อย่างยาวนานในหมู่นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญในความริเร่ิม ประเด็นต่างๆและข้อเสนอทางนโยบายเหล่านีจ้ะเรียบล�าดบัอยู่ในหวัข้อเก่ียว

กบัคณะกรรมการ ต่อไปนีเ้ป็นข้อสรุปของคระกรรมการต่างๆรวมถึงประเด็นทางจริยธรรมท่ีพดูถึงในแต่ละหวัข้อ  

1 | หลักกำรทั่วไป

คณะกรรมการว่าด้วยหลกัการทัว่ไปพิจารณาเก่ียวกบัมิติทาง

จริยธรรมในระดบัสงูท่ีใช้กบัประเด็นทางจริยธรรมของ AI/AS 

ทัง้หมด ประเด็นเหล่านีไ้ด้แก่

1. การปฏิบตัิตามหลกัการสงูสดุของสิทธิมนษุยชน

2. การจดัล�าดบัความส�าคญัให้แก่ประโยชน์สงูสดุแก่มวล

มนษุย์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

. 3 การเคลื่อนย้ายความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลลใน AI/AS 

เม่ือระบบเหล่านีข้ยายตวัเพ่ิมมากขึน้ในระบบสงัคมและ

เทคนิค

ความประสงค์ของคณะกรรมการชดุนีไ้ด้แก่การท่ีหลกัการ 

ประเด็นทางจริยธรรมรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆท่ีพิจารณา จะเป็น

พืน้ฐานและโครงร่างในการพิจารณาในรายละเอียดต่อไปเก่ียวกบั

การก�ากบัดแูลมิติทางจริยธรรมของการออกแบบ AI/AS

ประเด็นต่ำงๆ 

• เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า AI/AS จะไม่มาละเมิดสิทธิ 

มนษุยชน? (วางหลกัการของสิทธิมนษุยชน)

• เราจะท�าให้สงัคมมัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบ AI/AS จะมีผู้ รับ

ผิดหากเกิดอะไรขึน้ (วางหลกัการว่าด้วยการรับผิด)

• เราจะท�าให้สงัคมมัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบ AI/AS มีความ

โปร่งใด (วางหลกัการความโปร่งใส)

• เราจะขยายขอบเขตของประโยชน์ของเทคโนโลยี AI/AS 

และท�าให้ความเสี่ยงของเทคโนโลยีนีเ้หลือน้อย

 

2 | ใส่คุณค่ำเข้ำไปในระบบปัญญำขับเคล่ือนด้วย

ตนเอง

การท่ีจะพฒันาระบบต่างๆเก่ียวกบัปัญญาท่ีขบัเคลื่อนได้ด้วย

ตนเอง (AIS) ท่ีจะเกิดประโยชน์แก่สงัคมขึน้มาได้ ชมุชนนกั

เทคนิคต้องเข้าใจระบบคณุค่าและใส่ระบบนัน้เข้าไปในระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ดงักล่าวนี ้คณะกรรมการว่าด้วยการใส่คณุค่า

เข้าไปในระบบยงัมีวตัถปุระสงค์ในการใส่ระบบคณุค่าเข้าไปใน 

AIS โดยมีขัน้ตอนสามขัน้เพ่ือช่วยงานของนกัออกแบบดงันี ้

1. ระบถุึงปทสัฐานและคณุค่าของชมุชนต่างๆท่ีได้รับผลกระ

ทบจาก AIS 
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2. ท�าตามปทสัฐานและคณุค่าของชมุชนเหล่านัน้ใน AIS และ

3. ประเมินว่าปทสัฐานกบัคณุค่าเหล่านีใ้ช่ได้กบัมนษุย์และ 

AIS ทัง้คู่หรือไม่ ภายในชมุชนใดชมุชนหนึ่ง

ประเด็น

• คณุค่าท่ีจะใส่ไปใน AIS ไม่ใช่คณุค่าสากล แต่เป็นคณุค่าท่ี

เข้ากบัชมุชนผู้ ใช้เฉพาะแต่ละชมุชน และงานแต่ละงาน

• การมีจริยธรรมมากเกินไป AIS มกัจะอยู่ภายใต้ปทสัฐานกบั

คณุค่าจ�านวนมาก ซึง่อาจขดัแย้งกนั 

• มีความล�าเอียงทางข้อมลูและวิธีคิดค�านวณท่ีอาจท�าให้

สมาชิกบางกลุ่มเสียเปรียบ 

• เม่ือระบชุดุของปทนัฐาน (เก่ียวกบับทบาทของ AIS ใน

ชมุชนใดชมุชนหนึ่ง) ได้แล้ว ก็ไม่ชดัเจนว่าปทสัฐานเหล่า

นีจ้ะสร้างเข้าไปในโครงสร้างสถาปัตยกรรมการค�านวณได้

อย่างไร 

• ปทสัฐานท่ีใช้อยู่ใน AIS จะต้องเข้ากนัได้กบัปทสัฐานของ

ชมุชนท่ีเก่ียวข้อง. 

• หาทางสร้างความไว้วางใจกนัระหว่างมนษุย์กบั AIS

• การประเมินความเข้ากนัได้ของระบบคณุค่าของ AIS

 

 

 

 

 

 

 

3 | ระเบียบวิธีในกำรชีแ้นะกำรวิจัยและออกแบบ

อย่ำงมีจริยธรรม

องค์กร AI/AS ในปัจจบุนัควรจะท�าให้มัน่ใจว่าความเป็นอยู่ท่ีดี

ของมนษุย์ การได้รับอ�านาจและเสรีภาพจะอยู่ท่ีแกนกลางของ

การพฒันาระบบ AI/AS เพ่ือให้สามารสร้างเคร่ืองจกัรกลท่ีมีความ

สามารถทางจริยธรรมเช่นนี ้คณะกรรมการเก่ียวกบัระเบียบวิธี

ในการชีแ้นะการวิจยัและออกแบบอย่างมีจริยธรรม ได้ก�าหนด

ประเด็นและข้อเสนอแนะต่างๆท่ีจะท�าให้มัน่ใจได้ว่าคณุค่าของ

มนษุย์ เช่นสิทธิมนษุยชนตามท่ีระบไุว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนษุยชน ได้รับการบรรจไุว้ในระเบียบวิธีของการออกแบบ

ระบบ ระเบียบวิธีท่ีจดัตรงกบัคณุค่าควรจะเป็นจดุสนใจหลกัของ

องค์กรด้าน AI/AS และเป็นระเบียบวิธีท่ีมุ่งสร้างความก้าวหน้า

รุ่งเรืองของมนษุย์ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัได้แก่คู่มือทางจริยธรรม 

เคร่ืองจกัรควรจะรับใช้มนษุย์ ไม่ใช่มนษุย์รับใช้เคร่ืองจกัร แนวคิด

ท่ีชอบด้วยจริยธรรมเช่นนีจ้ะท�าให้เกิดความสมดลุย์ระหว่างการ

เสริมสร้างปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสงัคม ซึง่ต่างก็เอือ้

ต่อการใช้ประโยชน์จาก AI อนัจะเป็นผลดีแก่ทัง้ธุรกิจและสงัคม

ประเด็น 

• จริยศาสตร์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร.

• เราจ�าเป็นต้องมีแบบจ�าลองของการศกึษาสหสาขาและสห

วฒันธรรมเพ่ือให้เข้าใจประเด็นต่างๆใน AI/AS อย่างครบ

ถ้วน.

• ความจ�าเป็นท่ีจะต้องแยกคณุค่าท่ีแตกต่างกนัทาง

วฒันธรรมท่ีฝังตวัอยู่ในการออกแบบ AI ออกให้เห็นชดั

• การขาดวฒันธรรมทางจริยธรรมและระบบคณุค่าในการ

ปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

• การขาดการเป็นผู้น�าท่ีรับรู้ถึงคณุค่า

• การขาดการให้อ�านาจท่ีจะยกประเด็นห่วงใยทางจริยธรรม 
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• การขาดการเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบในชมุชน

เทคโนโลยี

• ความจ�าเป็นท่ีจะต้องรวมเอาผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทท่ีดี

ท่ีสดุของ AI/AS

• เอกสารท่ีเขียนไม่ดีท�าให้การออกแบบจริยธรรมเป็นไปได้

ยาก

• การติดตามตรวจสอบอลักอริธึมไม่สม�่าเสมอคงเส้นคงวา 

• การขาดองค์กรอิสระท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 

• การใช้องค์ประกอบจาก “กล่องด�า”

 

4 | ควำมปลอดภัยและประโยชน์จำก “ปัญญำ

ประดิษฐ์ทั่วไป” และ “ปัญญำประดิษฐอันเป็นเลิศ” 

ระบบปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีความสามารถสงูมากๆในอนาคต (บาง

ครัง้เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์ทัว่ไป” หรือ AGI) อาจจะมีผลกระ

ทบท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกในระดบัเดียวกบัการปฏิวตัิ

การเกษตรหรืออตุสาหกรรม ซึง่อาจจะน�ามาซึง่ความร�่ารวยใน

โลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน คณะกรรมการเก่ียวกบัปัญญาประดิษฐ์

ทัว่ไปและปัญญาประดิษฐ์อนัเป็นเลิศ ได้ให้ข้อเสนอแนะและ

ประเด็นต่างๆเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนี ้

จะเป็นไปในทางท่ีดี ซึง่จะมาจากความตัง้ใจท�างานจริงของชมุชน 

AI ท่ีจะท�าให้เป็นไปในทิศทางนัน้ 

 

 

 

ประเด็น 

• เม่ือระบบ AI มีความสามารถมากขึน้ โดยวดัจากความ

สามารถในการใช้ประโยชน์สงูสดุจากภาระหน้าท่ีท่ีซบัซ้อน

มากขึน้และมีความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ในการท�างาน

อย่างกว้างขวาง พฤติกรรมท่ีไม่ได้คิดไว้ก่อน หรือไม่ได้ตัง้ใจ

จะเป็นอนัตรายเพ่ิมมากขึน้มาก  

• การติดตัง้ระบบความปลอดภยัย้อนหลงัให้แก่ระบบ AI ท่ีมี

ความสามารถทัว่ไปอาจท�าได้ยาก 

• นกัวิจยัและนกัพฒันาจะเผชิญหน้ากบัประเด็นด้านความ

ปลอดภยัทางจริยธรรมและทางเทคนิคท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

ในการพฒันาและใช้งานระบบ AI ท่ีเป็นอิสระและมีความ

สามารถมากขึน้เร่ือยๆ 

• ระบบ AI ในอนาคตอาจจะมีความสามารถท่ีจะสร้างผล 

กระทบให้แก่โลกในระดบัเดียวกนักบัการปฏิวตัิการเกษตร

หรืออตุสาหกรรม

 

5 | ข้อมูลส่วนบุคคลและกำรควบคุมกำรเข้ำถึงบุคคล 

ปัญหาทางสองแพร่งท่ีส�าคญัเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลก็คือความ

ไม่สมมาตรของข้อมลู คณะกรรมการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล

และการเข้าถึงบคุคลได้พิจารณาปัญหานีแ้ละได้ระบปุระเด็นทาง

จริยธรรมรวมไปถึงเสนอข้อเสนอแนะซึง่แสดงถึงความจ�าเป็นท่ี

ผู้คนต้องมีการให้ค�านิยาม เข้าถึงและจดัการข้อมลูส่วนบคุคลของ

ตน ในฐานะท่ีข้อมลูเหล่านีเ้ป็นตวัควบคมุดแูลเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตนของตนเอง คณะกรรมการรับรู้ว่าไม่มีทางแก้ท่ีสมบรูณ์แบบ 

และเคร่ืองมือดิจิทลัใดๆก็อาจจะถกูเจาะระบบได้ อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเปิดสิ่งแวดล้อม
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ทางข้อมลูซึง่ผู้คนสามารถควบคมุความเป็นตวัตนของตนเอง และ

ได้ให้ตวัอย่างของเคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบตัิท่ีสามารถ

ลบล้างความไม่สมมาตรของข้อมลูในอนาคตได้

ประเด็น 

• คนๆหนึ่งจะสามารถก�าหนดค�านิยามและจดัการข้อมลูส่วน

บคุคลของตนเองในยคุอลักอริธึมได้อย่างไร 

• อะไรคือค�านิยามและขอบเขตของข้อมลูข่าวสารท่ีท�าให้ระบุ

ตวัตนได้ 

• อะไรคือค�านิยามของการควบคมุเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล 

• เราจะให้ค�านิยามใหม่เก่ียวกบัการเข้าถึงข้อมลูเพ่ือให้เกียรติ

แก่ปัจเจกบคุคลได้อย่างไร 

• เราจะให้ค�านิยามใหม่เก่ียวกบัค�ายินยอมเก่ียวกบัข้อมลูส่วน

บคุคลเพ่ือให้เกียรติแก่ปัจเจกบคุคลได้อย่างไร 

• ข้อมลูท่ีดจูะไม่มีความสลกัส�าคญัพอท่ีจะแชร์ กลบัสามารถ

น�ามาสร้างการอนมุานท่ีคนๆหนึ่งไม่อยากจะแชร์ 

• ผู้จดัการข้อมลูจะท�าให้เกิดความมัน่ใจว่าผลกระทบ (ทาง

บวกหรือทางลบ) ของการเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น 

กระบวนการท่ีเปิดเผยชดัเจนแก่ปัจเจกบคุคลคนหนึ่ง เพ่ือให้

เขาสามารถให้การยินยอมท่ีมีข้อมลูเพียงพอได้   

• บคุคลคนหนึ่งสามารถมีผู้ปกครองท่ีเป็น AI ส่วนบคุคลหรือ

อลักอริธึมได้หรือไม ่

 

 

6 | กำรตีกรอบใหม่เก่ียวกับระบบอำวุธที่ท�ำงำนได้

อย่ำงอิสระ 

ระบบท่ีท�างานได้อย่างอิสระท่ีออกแบบมาเพ่ือการก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ร่างกายมีประเด็นเพ่ิมเติมทางจริยธรรมมากขึน้ เม่ือ

เปรียบกบัอาวธุแบบดัง้เดิม และระบบการท�างานได้อย่างอิสระ

ท่ีไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการท�าร้ายร่างกาย จริยธรรมวิชาชีพ

เก่ียวกบัเร่ืองนีค้วรมีมาตรฐานท่ีสงูขึน้เพ่ือให้ครอบคลมุประเด็น

ข้อห่วงใยต่างๆท่ีกว้างขวางมากขึน้ ในภาพกว้างๆการ “ตีกรอบ

ใหม่” เก่ียวกบัระบบอาวธุท่ีท�างานได้อย่างเป็นอิสระ ให้ข้อเสนอ

แนะว่าองค์กรทางเทคนิคควรจะยอมรับการควบคมุระบบอาวธุ

เหล่านีโ้ดยมนษุย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม ยอมรับว่าการ

ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปเพ่ือตรวจหาการรับผิด จะท�าให้การควบคมุ

โดยมนษุย์นีเ้ป็นไปได้จริง ยอมรับว่าผู้ ท่ีสร้างเทคโนโลยีเหล่านีข้ึน้

มามีความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบของงานของตนเอง และจรรยา

บรรณวิชาชีพควรจะต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีตัง้ใจออกแบบมา

เพ่ือท�าร้ายกนัโดยเฉพาะ

ประเด็น 

• จรรยาบรรณวิชาชีพในปัจจบุนัท่ีช่องโหว่มาก ซึง่ท�าให้ผล

งานของสมาชิก รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ์และผู้กระท�าท่ีสมาชิก

ได้สร้างขึน้มา ไม่อยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณเดียวกนักบั

กรอบท่ีมาบงัคบัสมาชิก จึงควรมีมาตรการท�าให้ผลผลิต

และสิ่งประดิษฐ์เหล่านีอ้ยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณเดียวกนั 

เท่าท่ีจะสามารถท�าได้ 

• ความสบัสนเก่ียวกบัค�านิยามว่าด้วยมโนทศัน์ส�าคญัๆใน

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบท่ีท�างานได้อย่างอิสระ และระบบ

อาวธุท่ีท�างานได้อย่างอิสระ (AWS) ท�าให้การอภิปรายอย่าง

เป็นระบบเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ป็นไปได้อย่างยากล�าบาก

• AWS สามารถน�าไปใช้ในงานท่ีเป็นทางลบัและหาผู้ รับผิด

ชอบไม่ได้ 

• มีหนทางหลายทางท่ีการรับผิดเก่ียวกบัการกระท�าของ AWS 

สามารถท�าให้ผิดไปจากแนวทางท่ีควรจะเป็นได้
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• AWS อาจจะท�านายล่วงหน้าไม่ได้ ขึน้อยู่กบัการออกแบบ

และการใช้งาน ระบบท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเองย่ิงท�าให้ปัญหา

ซบัซ้อนมากย่ิงขึน้

• การท�าให้การพฒันา AWS ถกูกฎหมายเป็นการสร้าง

ตวัอย่างท่ีเป็นอนัตรายมากในระดบัภมิูยทุธศาสตร์ของโลก

ในระยากลาง 

• การกนัเอาการก�ากบัดแูลโดยมนษุย์ออกไปจากสมรภมิูการ

รบ อาจจะน�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างไม่ตัง้ใจ

และท�าให้ความตงึเครียดมีมากขึน้.

• ความหลากหลายของลกูค้าขอระบบ AWS ไม่ว่าจะทางตรง

หรือทางอ้อม น�าไปสู่ภมิูทสัน์ท่ียุ่งยากซบัซ้อนเก่ียวกบัการ

แพร่ขยายและการใช้อาวธุไปในทางท่ีผิด

• ตามปกติ ประเภทของอาวธุระบบ AWS จะส่งเสริมให้เกิด

การสัง่สมอาวธุกนัมากขึน้ และเพ่ิมโอกาสในการเกิดความ

ขดัแย้ง

• ยงัไม่มีมาตรฐานแน่นอนในการสร้างระบบการตรวจสอบ

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในระบบ AWS 

• การเข้าใจขอบเขตทางจริยธรรมระหว่างอาวธุระบบ AWS 

และอาวธุกึ่งอตัโนมตัิ เป็นเร่ืองยุ่งยากซบัซ้อน
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เทคโนโลยี ระเบียบวิธีวิจยัและระบบต่างๆท่ีมุ่งลดระดบัของ

การแทรกแซงโดยมนษุย์ในชีวิตประจ�าวนัของเรา ก�าลงัพฒันา

ขึน้อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มสงูท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน

แต่ละคนในหลากหลายมิติ เป้าหมายของคณะกรรมการว่าด้วย

ประเด็นทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมคือการบ่งชีปั้จจยัส�าคญัๆใน

การก่อรูประบบนิเวศน์ของโลกเก่ียวกบัมนษุย์และเทคโนโลยี และ

อภิปรายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและมนษุยธรรม แลเสนอ 

โอกาสส�าคญัๆ/ในการแก้ปัญหาท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ด้วย

การปลดล็อคต่างๆเพ่ือลดความตงึเครียด เป้าหมายของคณะ

กรรมการชดุนี ้คือเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อห่วงใยเหล่านี ้

ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัความสมัพนัธ์กนัระหว่างมนษุย์ สถาบนั และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก�าลงัมีบทบาทเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนีก็้มี

เป้าหมายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่การสนทนาข้ามสาขา

วิชา ซึง่การสนทนานีจ้ะมีเนือ้หาเพ่ิมมากขึน้จากการมีการคิดร่วม

กนัในระดบัโลกโดยผู้ เช่ียวชาญจากท่ีต่างๆท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั

ประเด็น 

• การตีความผิดๆเก่ียวกบั AI/AS ในสื่อมวลชนท�าให้

ประชาชนเกิดความสบัสน

• การท�างานโดยเคร่ืองจกัรมกัมองกนัว่ามีอยู่แต่ในบริบท 

ของการซ์อ้ขายสินค้าเท่านัน้ 

• ความซบัซ้อนของการจ้างงานก�าลงัถกูละเลยจากการเข้ามา

ของหุ่นยนต์และ AI 

• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก�าลงัเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว

เกิดกว่าท่ีวิธีการต่างๆท่ีมีอยู่ในการฝักฝนอาชีพจะตามทนั 

• นโยบายเก่ียวกบั AI อาจท�าให้การผลิตสิ่งของและวิธีการ

ใหม่ๆช้าลง  
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• AI และเทคโนโลยีท่ีท�างานอย่างเป็นอิสระมีให้ใช้ไม่เท่ากนั

ในภมิูภาคต่างๆในโลก

• การเข้าถึงและการเข้าใจความส�าคญัของข้อมลูส่วนบคุคล

ยงัขาดอยู ่

• จ�านวนของผู้แทนท่ีท�างานจริงจากประเทศก�าลงัพฒันาการ

ริเร่ิมของ IEEE เป็นสิ่งจ�าเป็น

• การเข้ามาของ AI และระบบท่ีท�างานอย่างเป็นอิสระ จะ

ท�าให้โครงสร้างทางอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง

ระหว่างประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศก�าลงัพฒันาย่ิงเป็น

ปัญหามากขึน้

 

8 | กฎหมำย 

 

การพฒันา AI/AS ในระยะเร่ิมแรกท�าให้เกิดปัญหาทางจริยธรรม

ท่ีซบัซ้อนหลายประการ ปัญหาเหล่านีเ้กือบทัง้หมดจะกลายเป็น

ข้อท้าทายทางกฎหมาย หรือไม่ก็ก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย 

ท่ียุ่งยากตามมา คณะกรรมการด้านกฎหมายมีความรู้สกึว่า 

นกักฎหมายต้องมีงานท�าอีกมากในสาขานี ้ซึง่ยงัมีนกักฎหมายมา

สนใจท�าน้อยอยู่มาก แม้ว่าจะมีความจ�าเป็นอย่างสงู นกักฎหมาย

จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายว่าด้วยกฎเกณฑ์ การก�ากบั

ดแูล กระบวนการออกกฎระเบียบทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ

เพ่ือให้ประโยชน์ปริมาณสงูสดุเกิดแก่มวลมนษุย์และโลกของเรา 

อนัเป็นผลจาก AI/AS ท่ีได้รับการก�ากบัดแูลอย่างดีในอนาคต 

ประเด็น 

• เราจะปรับปรุงการรับผิดและการตรวจสอบในระบบ AI/AS 

ได้อย่างไร

• เราจะท�าให้มัน่ใจได้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีความโปร่งใด

และเคารพสิทธิของบคุคลได้อย่างไร? ตวัอย่างเช่น รัฐบาล

ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติและนานาชาติต่างๆก็ใช้งาน AI ใน

ทางท่ีละเมิดสิทธิของพลเมือง ซึง่ควรจะสามารถไว้วางใจ

รัฐบาลของตนรวมทัง้ระบบ AI ว่าจะปกป้องสิทธิของตน 

• ระบบ AI จะออกแบบเพ่ือให้หลกัประกนัเร่ืองการรับผิดทาง

กฎหมายหากเกิดอนัตรายท่ีระบบเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึน้ได้

อย่างไร

• ระบบท่ีท�างานอย่างเป็นอิสระและมีปัญญา จะออกแบบ

ให้ท�างานในทางท่ีเคารพบรูณภาพของข้อมลูส่วนบคุคลได้

อย่างไร

 

งานของคณะกรรมการชดุใหม่ของเราจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่

ในตอนท้ายของ “การออกแบบอย่างมีจริยธรรม”  
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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, consensus- 

building 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 

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.
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