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กิตติกรรมัประกาศ
การจััดพิิมิพิ์เอกสัารชุีดนี�เกิดขึ้้�นได้ด้วิยการสันับสันุนทาง 
การเงินจัากโค์รงการรณรงค์์ระดับโลกให้้ยุติิหุ้�นยนต์ิสัังห้าร  
(Campaign to Stop Killer Robots) 

องค์์การสัันติิวิิธีีสัากลภููมิิภูาค์เอเชีียติะวัินออกเฉีียงใต้ิ (Nonviolence International Southeast 
Asia: NISEA) ขึ้อขึ้อบค์ุณค์ุณถิิรพิร สิังห้์ลอ และกลุ�มิเพิ่�อนชีาวิไทยสัำาห้รับการแปลพิร้อมิปรับ
สัำานวินเอกสัารชุีดนี�ให้เ้ขึ้า้กับบรบิทขึ้องประเทศไทย

NISEA ห้วัิงเป็นอย�างยิ�งวิ�าค์วิามิรูเ้บ่�องต้ินฉีบับนี� จัะชี�วิยสั�งเสัริมิค์วิามิเข้ึ้าใจัเกี�ยวิกับอาวุิธีปญัญา
ประดิษฐ์์ (Weaponized AI) และอาวุิธีอัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบ (Fully Autonomous Weapons)  
รวิมิทั�งมิสีั�วินสันับสันุนให้อ้งค์์กรติ�าง ๆ  เข้ึ้ามิามีิสั�วินร�วิมิกับโค์รงการระดับโลกให้ยุ้ติิหุ้�นยนต์ิสังัห้าร
กันมิากขึ้้�น



AI Artificial intelligence (ปญัญาประดิษฐ์)์

ATT Arms Trade Treaty (สันธีสิัญัญาวิ�าด้วิยการค้์าอาวุิธี)

AWS Autonomous weapons system (ระบบอาวุิธีอัติโนมิติัิ)

CCM Convention on Cluster Munitions (อนสัุัญญาวิ�าด้วิยระเบดิพิวิง)

CCW Convention on Certain Conventional Weapons
(อนสุัญัญาวิ�าด้วิยการห้า้มิใชีอ้าวุิธีติามิแบบบางชีนดิ)

NISEA Nonviolence International Southeast Asia
(องค์์การสันัติิวิิธีสีัากลภูมูิภิูาค์เอเชียีติะวัินออกเฉียีงใต้ิ)

CSKR Campaign to Stop Killer Robots (โค์รงการรณรงค์์ให้ยุ้ติิหุ้�นยนต์ิสังัห้าร)

CSO Civil society organization (องค์์กรภูาค์ประชีาสังัค์มิ)

DMZ Demilitarized zone (เขึ้ติปลอดทห้าร)

IHL International humanitarian law (กฎห้มิายมินษุยธีรรมิระห้วิ�างประเทศ)

LOAC Laws of armed conflict (กฎห้มิายวิ�าด้วิยการขึ้ดักันด้วิยอาวุิธี)

PLA People’s Liberation Army (กองทัพิปลดปล�อยประชีาชีน)

UAV Unmanned aerial vehicle (อากาศยานไรค้์นขึ้บั)

UGV Unmanned ground vehicle (ยานภูาค์พิ่�นไรค้์นขึ้บั) 
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การวิิจััยและการพัิฒนาระบบอาวุิธีสัังห้ารอัติโนมัิติิ (LAWS) ยังอยู�ในชี�วิงเริ�มิต้ิน ซึ่้�งสั�วินให้ญ�มัิกจัะเป็น
โค์รงการขึ้องบรรดาประเทศพัิฒนาแล้วิที�มิผีลประโยชีน์จัากการพัิฒนาขีึ้ดค์วิามิสัามิารถิทางทห้ารขึ้องติน 
อย�างไรก็ติามิ เทค์โนโลยีที�ใชี้ในการสัร้างระบบอัติโนมัิติิดังกล�าวิบางสั�วินได้มีิอยู�แล้วิในปัจัจุับัน ลักษณะ
เฉีพิาะที�สัำาคั์ญขึ้อง LAWS ค่์อการดำาเนนิการได้ด้วิยตัิวิเองโดยปราศจัากการค์วิบคุ์มิขึ้องมินุษย ์(Autonomy) 
และค์วิามิเฉีลียวิฉีลาด (Intelligence) ในการขึ้บัเค์ล่�อนกลไกขึ้องตินให้ส้ัามิารถินำาไปสัู�ผลลัพิธีที์�พ้ิงประสังค์์ 
โดยการที�เค์ร่�องจัักรจัะมิกีารกระทำาใด ๆ ได้อย�างเปน็อิสัระจัากการค์วิบค์มุิและมิคี์วิามิเฉีลียวิฉีลาดได้นั�น 
ต้ิองอาศัยปัญญาประดิษฐ์์ (AI)1 ห้ร่อ สัติิปัญญาขึ้องเค์ร่�องจัักร (Machine intelligence) ซึ่้�งต้ิองมีิ 
ค์วิามิซึ่บัซ้ึ่อนเปน็อย�างมิาก

ในชี�วิงสัองถ้ิงสัามิทศวิรรษที�ผ�านมิา การวิิจััยและนำา AI ไปใชี้งานได้เติิบโติค์ู�ขึ้นานไปกับการพิัฒนา 
เศรษฐ์กิจัและอุติสัาห้กรรมิ โดยได้เริ�มิมิีการใชี้เค์ร่�องจัักรที�ระดับค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดแติกติ�างกันไปเพิ่�อ
ทดแทนแรงงานมินุษย์ในกิจักรรมิที�ไมิ�ซัึ่บซ้ึ่อนมิากนัก รวิมิถ้ิงกิจักรรมิทางการแพิทย์ การค์มินาค์มิและ 
การขึ้นสั�ง ห้ร่อการพิักผ�อนห้ย�อนใจั มิีข้ึ้อสัมิมิุติิฐ์านวิ�า AI ตัิวิแรก ห้ร่อ “Deep Blue” ที�สัร้างขึ้้�นมิาเพิ่�อ 
เกมิห้มิากรุกในป ีค์.ศ. 1997 นั�น อาจัจัะเปน็บรรพิบุรุษขึ้อง Google Deep Mind ในศติวิรรษที� 21 ซึ่้�งสัามิารถิ
เอาชีนะแชีมิปโ์ลกห้มิากล้อมิ (โกะ) ลี เซึ่ดอล เมิ่�อป ีค์.ศ. 20162 ทั�งนี� แมิว้ิ�า AI จัะนำาพิากิจัการอุติสัาห้กรรมิ
ให้้ก้าวิห้น้าได้อย�างน้กไมิ�ถ้ิง แติ�เมิ่�อนำามิาใช้ีประกอบอาวุิธี ก็สัามิารถิทั�งชี�วิยชีีวิิติผู้ค์นและเป็นอันติราย 
ถ้ิงชีีวิิติ การนำา AI มิาใชี้ในระบบอาวุิธีติลอดจันเทค์โนโลยีที�กำาลังเกิดให้มิ�จ้ังกลายเป็นข้ึ้อถิกเถีิยงใน 
ห้ลายปทีี�ผ�านมิา ด้วิยเห้ติทีุ�ศกัยภูาพิขึ้องมินัอาจัถิกูนำาไปใชีใ้นทางที�ผดิได้

1 Artificial Intelligence ห้รอ่ปัญญาประดิษฐ์ ์ห้มิายถ้ิง เค์ร่�องจัักรที�มิคี์วิามิเฉีลียวิฉีลาด สัามิารถิเรียนรู ้และแก้ไขึ้ปญัห้าได้ เพิราะการพิฒันาสั�วิน
ประกอบภูายในขึ้อง AI มิแีรงบนัดาลใจัมิาจัากการทำางานขึ้องสัมิองและค์วิามิรูส้้ักนก้คิ์ดขึ้องมินษุย ์ทั�งนี� ค์วิามิฉีลาดขึ้อง AI มิหี้ลายระดับ โดย AI ปจััจุับนัมิี
พัิฒนาการระดับที�สัามิารถิปฏิิบัติิงานเฉีพิาะทางอย�างแค์บห้รอ่ติอบโต้ิ (Respond) กับมินษุยไ์ด้ แติ�ก็มิสีัมิมิติิฐ์านวิ�า Ai สัามิารถิได้รับการพิฒันาให้้จันถ้ิงขึ้ั�นที�
สัามิารถิทำางานได้ระดับเดียวิกัน/มิปีระสัทิธีภิูาพิใกล้เคี์ยงกับมินษุย ์ห้รอ่เห้นอ่มินษุย ์ห้าก AI นั�นมิ ี“การติระห้นกัรูใ้นตัิวิติน” (Self-awareness) - ขึ้ยายค์วิามิ
โดยผูแ้ปล
2 Salder, M. & Regan, N. (2019, February 3). DeepMind’s superhuman AI is rewriting how we play chess. Wired. Retrieved from 
https://www.wired.co.uk/article/deepmind-ai-chess.
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เอกสัารค์วิามิรูเ้บ่�องต้ินฉีบบันี� มีิวัิติถิปุระสังค์์ในการสัรา้งค์วิามิเขึ้า้ใจัติ�อพิฒันาการล�าสุัดขึ้องประเด็นเกี�ยวิกับ 
LAWS รวิมิถ้ิงเทค์โนโลยีให้มิ�ประเภูทอ่�น ๆ ในแวิดวิงการพิัฒนาอาวุิธี โดยจัะเริ�มิจัากประเด็นการให้้นิยามิ
เกี�ยวิกับ LAWS และองค์์ประกอบขึ้อง AI ติ�อจัากนั�น จัะสัำารวิจัค์วิามิค่์บห้นา้ในการพิฒันา LAWS ขึ้องประเทศ
ในแถิบเอเชีียที�ได้คั์ดเล่อกมิาพิอสัังเขึ้ป รวิมิทั�งอภิูปรายถ้ิงแรงจูังใจัขึ้องประเทศดังกล�าวิ ก�อนที�จัะจัำาแนก 
ให้้เห้็นขึ้้อถิกเถีิยงเกี�ยวิกับการพิัฒนา LAWS ทั�งในสั�วินขึ้องการสันับสันุนและการติ�อต้ิาน นอกจัากนี�  
จัะพิิจัารณากฎห้มิายขึ้องประเทศไทยวิ�าอาจัมีิค์วิามิเกี�ยวิข้ึ้องกับการพัิฒนาและการใช้ี LAWS อย�างไร  
และสุัดท้าย เอกสัารฯ จัะได้เจัาะล้กถ้ิงประเด็นปญัห้าทางจัรยิธีรรมิและศลีธีรรมิเกี�ยวิกับการแพิร�ขึ้ยาย LAWS

ทั�งนี� การกล�าวิถ้ิง LAWS ในเอกสัารฯ จัะห้มิายถ้ิงระบบอาวุิธีอัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบ (Fully Autonomous 
Weapons Systems) ซ้ึ่�งไมิ�ใชี�เพีิยงระบบอาวุิธีที�ทำางานแบบอัติโนมิติัิ (Automatic ห้รอ่ Automated) อันเป็น 
การทำางานขึ้องเค์ร่�องจัักรโดยลดภูาระการใชี้แรงงานห้ร่อการกำากับดูแลขึ้องมินุษย์ และอยู�ในขึ้อบเขึ้ติขึ้อง 
ชุีดค์ำาสัั�ง (Program) ที�กำาห้นดไว้ิล�วิงห้น้าอย�างชัีดเจัน (ขึ้ยายค์วิามิโดยผู้แปล) ทั�งนี� ในบางค์รั�ง ระบบอาวุิธี
อัติโนมัิติิ (Autonomous Weapon System: AWS) จัะห้มิายถ้ิงระบบอาวุิธีก้�งอัติโนมิติัิห้รอ่ระบบอาวุิธีอัติโนมิติัิ
เต็ิมิรูปแบบที�สัามิารถิก�อให้้เกิดอันติรายได้ ไมิ�วิ�าจัะมีิขีึ้ดค์วิามิสัามิารถิเป็นภัูยอันติรายถ้ิงชีวิีิติห้รอ่ไมิ�
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นิยามิเกี�ยวิกับ LAWS อย�างรวิบรัดที�สัุด สัามิารถิห้มิายถ้ิง “อาวุิธีที�สัามิารถิเล่อกและเขึ้้าห้าเป้าห้มิาย 
การโจัมิตีิได้โดยปราศจัากการแทรกแซึ่งขึ้องมินษุย”์3 โดยระบบอาวุิธีอัติโนมิติัิเต็ิมิรูปแบบนั�นสัามิารถิที�จัะ
ระบุภัูยค์ุกค์ามิอันเป็นเป้าห้มิายการจูั�โจัมิขึ้องตัิวิเอง จัำาแนกเป้าห้มิายนั�นออกจัากสัิ�งอ่�น ๆ ที�อยู�รายล้อมิ 
รวิมิทั�งติิดติามิและเขึ้า้โจัมิตีิ

ระบบอาวุิธีอัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบที�วิ�า ซึ่้�งมิีค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดพิอที�จัะสัามิารถิเล็งและติิดติามิมินุษย์ผู้เป็น 
เป้าห้มิายไมิ�ได้อยู�ห้�างไกลเกินค์วิามิจัริงอีกติ�อไป อาวุิธีอัติโนมัิติิเต็ิมิรูปแบบที�มีิอยู�จัริงขึ้ณะนี�อย�าง 
โดรนติิดระเบิด (Loitering munitions) ซึ่้�งใช้ีสั�งไปทำาลายเรดาร์และระบบป้องกันภัูยทางอากาศขึ้อง 
ฝ่่ายติรงข้ึ้ามิ สัามิารถิค้์นห้าและกำาจััดเป้าห้มิายการโจัมิตีิได้โดยไมิ�ต้ิองมีิมินุษย์ค์วิบคุ์มิแล้วิ เชี�นโดรนรุ�น 
IAI Harpy และ IAI Harop ห้ร่อแมิ้แติ�อาวุิธีก้�งอัติโนมิัติิก็สัามิารถิปรับเพิิ�มิขึ้ีดค์วิามิสัามิารถิให้้มิีระบบ
อัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบได้เพิราะมิีเทค์โนโลยีและวิิธีีการอยู�พิร้อมิ การนำาระบบอาวุิธีอัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบ 
มิาใชี้สัู้รบกับมินุษย์จ้ังเป็นเพิียงเร่�องขึ้องเวิลา นอกจัากนี� การเป็นอันติรายถ้ิงชีีวิิติไมิ�ใชี�ขึ้้อห้�วิงกังวิล 
เพิยีงประการเดียวิ เพิราะระบบอาวุิธีอัติโนมัิติิ (AWS) ที�นำามิาใช้ีกับมินุษย์อาจัไมิ�จัำาเป็นต้ิองมีิขีึ้ดค์วิามิสัามิารถิ
ถ้ิงขัึ้�นดังกล�าวิก็ได้ 

การวิิจััยและการพัิฒนาเกี�ยวิกับ LAWS ยังค์งดำาเนินติ�อไป และถ้ิงแม้ิยังไมิ�มีิค์ำานิยามิขึ้องอาวุิธีดังกล�าวิ 
ซึ่้�งเปน็ที�เห้น็พิอ้งต้ิองกันในระดับโลก บรรดาผูเ้ชีี�ยวิชีาญมิคี์วิามิเห้น็ติรงกันในระดับห้น้�งวิ�า การดำาเนนิการ
ได้ด้วิยตัิวิเอง (Autonomy) และค์วิามิเฉีลียวิฉีลาด (Intelligence) เปน็องค์์ประกอบที�จัำาเปน็ติ�อการทำางาน
ขึ้องฟังัก์ชีั�นที�ไมิ�อยู�ภูายใต้ิการค์วิบค์มุิขึ้องมินุษย ์อย�างการเล่อกและตัิดสิันใจัทำาลายเป้าห้มิายการโจัมิตีิ

3 Ekelhof, M. & Struyk, M. (2014). Deadly decisions: 8 objections to killer robots. Utrecht: PAX, p. 4. Retrieved from https://www.
paxforpeace.nl/media/files/deadlydecisionsweb.pdf.

ระบบอาวุธสงัหาร
อัตโนมัติคืออะไร?

ระบบอาวุุธสังัหารอัตโนมัติั : 
ควุามัเข�าใจัพ้�นฐาน

นิยามเกีย่วกับ LAWS อยา่งรวบรดัทีสุ่ด สามารถหมายถึง 
“อาวุธิ์ทีส่ามารถเลืิอกแลิะเข้าหาเป้าหมายการโจมตไีด้ 

โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์”



ในสัห้รฐั์อเมิริกา การจัะถ่ิอวิ�าระบบอาวุิธีมิลัีกษณะเปน็อัติโนมิติัิโดยสัามิารถิตัิดสันิใจัดำาเนนิการได้ด้วิยตัิวิเอง
ก็ติ�อเม่ิ�อเปน็ “ระบบอาวุิธี (ห้น้�ง) ซึ่้�งทันทีที�ได้รบัการเปดิใชีง้านแล้วิ สัามิารถิเล่อกและเขึ้า้ห้าเปา้ห้มิายติ�าง ๆ 
โดยไมิ�มิกีารแทรกแซึ่งใดขึ้องมินษุยผ์ูค้์วิบค์มุิ รวิมิถ้ิงระบบอาวุิธีอัติโนมิติัิที�มินษุยก์ำากับดแูลโดยสัามิารถิยกเลิก
ปฏิิบติัิการขึ้องระบบอาวุิธีนั�นได้ แติ�ตัิวิระบบจัะสัามิารถิเล่อกและเขึ้า้ห้าเปา้ห้มิายติ�าง ๆ ได้เองโดยไมิ�มิคี์ำาสัั�ง
เพิิ�มิเติิมิจัากมินษุยห์้ลังจัากที�เปดิใช้ีงานระบบไปแล้วิ”4 บทบาทขึ้องมินษุย์ในกรณนีี�จ้ังจัำากัดอยู�ที� “การกดปุม่ิ
เปดิห้รอ่ปดิใช้ีงาน” ขึ้ณะที�กลไกขึ้องอาวุิธีดังกล�าวิยงัดำาเนนิการใด ๆ ได้ด้วิยตัิวิเองทันทีที�เปดิใช้ีงาน

ในสัห้ราชีอาณาจัักร ยังไมิ�มีิการกล�าวิถ้ิงนิยามิขึ้องอาวุิธีอัติโนมัิติิเต็ิมิรูปแบบอย�างเฉีพิาะเจัาะจัง แติ�มีินิยามิ
เกี�ยวิกับระบบอัติโนมิติัิวิ�าเปน็ระบบ “ที�สัามิารถิทำาค์วิามิเขึ้า้ใจัเจัตินาและทิศทางในการกระทำาขึ้องตัิวิเองได้
ในระดับที�เห้น่อกวิ�าเค์ร่�องจัักรทั�วิไป... [...] สัามิารถิมีิการกระทำาที�เห้มิาะสัมิเพิ่�อบรรลุเป้าห้มิายที�ต้ิองการ... 
[…] สัามิารถิตัิดสันิใจัเล่อกขัึ้�นติอนการทำางานจัากทางเล่อกห้ลายอย�าง โดยไมิ�จัำาเปน็ต้ิองอาศยัการกำากับดแูล
ขึ้องมินุษย์”5 มุิมิมิองในการนิยามิแบบนี�ยิ�งเนน้ให้้เห็้นถ้ิงค์ณุลักษณะค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดขึ้องระบบอัติโนมิติัิและ
การเป็นอิสัระจัากการกระทำาขึ้องมินุษย์ ซึ่้�งค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดในที�นี�ห้มิายถ้ิงค์วิามิสัามิารถิที�จัะเข้ึ้าใจัเง่�อนไขึ้
แวิดล้อมิขึ้องข้ึ้อมิลูที�ผ�านการประมิวิลผล รวิมิทั�งวิิเค์ราะห้ ์“เจัตินาและทิศทางในการกระทำาได้อย�างเห้น่อกวิ�า” 
โดยสิั�งเห้ล�านี�เค์ยเปน็คุ์ณสัมิบติัิที�มีิแติ�ปญัญาขึ้องมินษุยเ์ท�านั�นที�จัะทำาได้ นอกจัากนี� นิยามิขึ้องสัห้ราชีอาณาจัักร
ยังระบุวิ�า ระบบอ่�น ๆ ที�มิีระดับค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดไมิ�ถ้ิงขึ้ั�นนี� ถ่ิอเป็นแค์�เค์ร่�องจัักรที�ดำาเนินการอย�างอัติโนมัิติิ 
ภูายใต้ิขึ้อบเขึ้ติขึ้องชุีดค์ำาสัั�งกำาห้นด (Automated) แติ�ไมิ�ใชี�เค์ร่�องจัักรที�สัามิารถิตัิดสัินใจัดำาเนินการได้ด้วิย 
ตัิวิเองอย�างปราศจัากการค์วิบค์มุิขึ้องมินษุย์ (Autonomous)6

ในกรณีขึ้องจีัน มิีการกล�าวิถ้ิง “อาวุิธีที�ได้รับการพัิฒนาให้้เฉีลียวิฉีลาด” (Intelligentized weapons) ห้ร่อ 
“อาวุิธีปญัญาประดิษฐ์”์ (Al weapons) ในแผนการพัิฒนากองทัพิ7 โดยกองทัพิปลดปล�อยประชีาชีน (People’s 
Liberation Army: PLA) ได้นิยามิ “อาวุิธีที�ได้รับการพัิฒนาให้้เฉีลียวิฉีลาด” วิ�าเป็น “อาวุิธีที�ใช้ีประโยชีน์ 
จัากปัญญาประดิษฐ์์ในการติิดติามิ รวิมิทั�งจัำาแนกและทำาลายเป้าห้มิายที�เป็นศัติรูโดยอัติโนมิัติิ ซึ่้�งมิักจัะ 
ประกอบไปด้วิยระบบการเก็บและจััดการข้ึ้อมิูล ระบบฐ์านขึ้้อมูิลค์วิามิรู้ ระบบสันับสันุนการตัิดสัินใจั ระบบ
การปฏิิบติัิภูารกิจั และอ่�น ๆ ”8 และเชี�นเดียวิกับนยิามิขึ้องประเทศอ่�น ๆ  อาวุิธีประเภูทนี�ต้ิองมิคี์วิามิเฉีลียวิฉีลาด
เพิยีงพิอที�จัะทำาการ “ติิดติามิ จัำาแนก และทำาลาย” เปา้ห้มิายการจูั�โจัมิ

4 Department of Defense. (2017, May 8). Directive 3000.09, autonomy in weapon systems, November 21, 2012, incorporating change 
1, May 8, 2017, pp. 13-14. Retrieved from https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/300009p.pdf.
5 UK Ministry of Defence. (2017). Joint doctrine publication 0-30.2: Unmanned aircraft systems, p. 72. Retrieved from https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf.
6	 Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
7 Kania, E.B. (2020, April). “AI weapons” in China’s military innovation. The Brookings Institution. Retrieved from https://www.brook-
ings.edu/research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
8 全军军事术语管理委员会 [All-Military Military Terminology Management Committee]. (2011). 中国人民解放军军语 [People’s Liber-
ation Army Military Terminology], (Beijing: 军事科学出版社 [Military Science Press]). Cited in Kania, E.B. (2020, April). “AI weapons” in China’s 
military innovation. The Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
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ประเทศต่าง�ๆ�นิยาม�
LAWS�ไว้ว่าอยา่งไร?



เค์ร่�องจัักรอาจัมิขีึ้ดีค์วิามิสัามิารถิการดำาเนนิการด้วิยตัิวิเอง (Autonomy) ในระดับที�แติกติ�างกัน
ออกไป ข้ึ้�นอยู�กับค์วิามิเฉีลียวิฉีลาด (Intelligence) โดยเค์ร่�องจัักรเค์ร่�องห้น้�งจัะไมิ�มิลัีกษณะเปน็
อัติโนมิติัิเต็ิมิรูปแบบ ห้ากไมิ�สัามิารถิตัิดสันิใจัเล่อกขึ้ั�นติอนการทำางานขึ้ั�นติ�อ ๆ ไปได้ด้วิยตัิวิเอง  
ซึ่้�งต้ิองอาศัยค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดที�วิ�านี�

ค์ำาวิ�า ทำางานโดยอัติโนมิติัิ (Automatic) กับ ได้รบัการค์วิบค์มุิโดยอัติโนมิติัิติามิที�ชุีดค์ำาสัั�งกำาห้นด 
(Automated) มิักมิีการใช้ีสัลับกันไปมิา แติ�ก็มิีค์วิามิห้มิายที�แติกติ�างกันเพิียงเล็กน้อย  
โดยห้ากเปรยีบเทียบกับเค์ร่�องจัักรที�สัามิารถิตัิดสันิใจัดำาเนนิการได้ด้วิยตัิวิเองอย�างเต็ิมิรูปแบบ 
(Autonomous machines) แล้วิ เค์ร่�องจัักรในกลุ�มิขึ้้างต้ินก็จััดอยู�ในชีั�นล�างสัุดขึ้องบรรดา
เค์ร่�องจัักรที�มิคี์วิามิเฉีลียวิฉีลาด

10

เครื่องจักรมอิีสระมากเท่าใดจึงจะเรยีกว่า��
“ตัดสนิใจดำาเนินการได้ด้วยตัวเองโดย
ปราศจากการควบคมุของมนุษย”์?

Automatic

Self-autonomous

Automated

Fully autonomous and intelligent

ระดับการมอิีสระทีแ่ตกต่างกัน
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ค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดขึ้อง LAWS พิจิัารณาได้จัากสัองอย�าง ได้แก� การระบุเปา้ห้มิาย (Identification) 
และการเข้ึ้าห้าเป้าห้มิาย (Engagement) ซ้ึ่�งต้ิองกระทำาโดยปราศจัากการค์วิบคุ์มิขึ้องมินุษย ์

การระบุเป้าห้มิายดูเป็นการกระทำาปกติิธีรรมิดาขึ้องมินุษย์ แติ�การที�จัะพิัฒนาเค์ร่�องจัักรให้้มีิ 
ค์วิามิสัามิารถิเชี�นนี�ได้ ต้ิองติิดตัิ�งอัลกอรท้ิมิ (Algorithm) บางประเภูท โดยเฉีพิาะปญัญาประดิษฐ์์
ที�มิีค์ุณสัมิบัติิในการประมิวิลผลข้ึ้อมิูลและแก้ไขึ้ปัญห้าได้อย�างซึ่ับซึ่้อนเห้มิ่อนจัำาลองการทำางาน
ขึ้องสัมิองมินุษย์ อย�าง “Deep neural networks”9 ซึ่้�งนำามิาใชี้ในสั�วินการเรียนรู้ขึ้องเค์ร่�องจัักร 
(Machine learning)10 อาทิ Google DeepMind เพ่ิ�อรับขึ้้อมิูลในปริมิาณมิห้าศาลและค์ำานวิ
ห้าค์วิามิเช่ี�อมิโยงขึ้องชุีดขึ้องการกระทำา ซึ่้�งจัะนำาไปสูั�การบรรลุเปา้ห้มิายที�ได้มิกีารกำาห้นดไว้ิก�อนห้น้า

ผลลัพธ์การประลองฝีมีอืของซอฟต์แวรจ์ดจำารูปภาพของ�GoogleNet

แหล่งที�มา:�Google�Al�Blog11

9 Deep neural networks ห้ร่อ โค์รงขึ้�ายประสัาทเชีิงล้ก ห้มิายถ้ิง สั�วินที�อยู�ล้กลงไปในกลไกอัลกอริท้มิขึ้องการเรียนรู้เชิีงล้ก Deep Learning อีกขึ้ั้น
ห้น้�ง โดยเป็นสั�วินที�ทำาให้้ค์อมิพิิวิเติอร์/เค์ร่�องจัักรรู้จัักคิ์ดและจัดจัำา เสัมิ่อนการทำางานขึ้องโค์รงขึ้�ายประสัาทขึ้องมินุษย์ ติามิที�สัามิารถิเปรียบเทียบอวัิยวิะขึ้อง 
AI ซึ่้�งมิีการทำางานร�วิมิกัน วิ�า AI เป็นร�างกาย ขึ้ณะที� Machine Learning เป็นมิันสัมิอง ซึ่้�งจัะมิีโปรแกรมิ/กลไกอัลกอริท้มิใดก็ได้ ท้ังนี้ ปัจัจุับันในวิงการ AI 
นิยมิใชี้กลไกการเรียนรู้เชีิงล้ก Deep Learning เพิ่�อประมิวิลผลขึ้้อมิูลปริมิาณมิาก ประกอบกับสั�วินที�เป็น “ระบบประสัาท” (Neural Networks) ห้ร่อโค์รงขึ้�าย
ประสัาทเทียมิ (Artificial Neural Network) - ขึ้ยายค์วิามิโดยผู้แปล
10 Machine Learning ห้ร่อ สั�วินการเรียนรู้ขึ้องเค์ร่�องจัักร ห้มิายถ้ิง สั�วินมิันสัมิองขึ้อง AI (ระบบค์อมิพิิวิเติอร์/ระบบประมิวิลผล) ซึ่้�งเป็นที�ที�มินุษย์
ป้อนขึ้้อมูิล กลไกอัลกอริท้�มิ โปรแกรมิ เขึ้้าไปให้้เค์ร่�องจัักรใชี้เรียนรูห้้ร่อมินุษย์ “ชี�วิยฝ้่ก” ให้้เค์ร่�องจัักรได้เรียนรู้ - ขึ้ยายค์วิามิโดยผู้แปล
11	 Reilly,	C.	&	Lancaster,	L.	(2016,	March	8).	Google	turns	game	of	Go	into	massive	AI-vs-human	spectacle.	CNet.	Retrieved	from	
https://www.cnet.com/news/google-deepmind-hooked-us-on-go-the-geekiest-game-youve-never-heard-of/.

เครื่องจักรมสีติปัญญามากเท่าใด
จึงจะเรยีกว่า�“เฉลยีวฉลาด”?

ณ



ยกตัิวิอย�างการทำางานขึ้องปัญญาประดิษฐ์์อย�างซึ่อฟัต์ิแวิร์จัดจัำาใบห้น้า จัะใช้ีอัลกอริท้มิที�จัับค์ู�
ค์ณุลักษณะขึ้องรูปภูาพิรูปห้น้�งกับรูปภูาพิอ่�น ๆ ในฐ์านขึ้อ้มิลู พิรอ้มิทั�งมิกีระบวินการทำางานเพิ่�อ
แยกแยะค์วิามิแติกติ�างขึ้องรูปภูาพิเห้ล�านั�นและกำาจััดเอาภูาพิที�ไมิ�เกี�ยวิขึ้อ้งออกไป ทั�งนี� ในการที�
จัะระบุและแยกแยะค์วิามิแติกติ�างขึ้องรูปภูาพิได้อย�างถูิกต้ิอง ซึ่อฟัต์ิแวิร์ดังกล�าวิจัะต้ิองได้รับ
รูปภูาพิเปน็ห้ลักพินัห้รอ่ห้ลักล้านในบางค์รั�ง เพ่ิ�อใชีเ้ป็นขึ้อ้มิลูอ้างอิงในกระบวินการทำางานด้วิย

ผลลัพธ์การประลองฝีมีอืของซอฟต์แวรจ์ดจำารูปภาพของ�GoogleNet
แหล่งที�มา:�Google�Al�Blog12

ซึ่อฟัต์ิแวิร์จัดจัำาใบห้น้าบางตัิวิประมิวิลผลโดยอาศัยขึ้้อมิูลรูปทรงเรขึ้าค์ณิติ ค์วิามิล้ก และพิ่�นผิวิ
ขึ้องใบห้น้า โดยอ้างอิงค์ุณลักษณะเห้ล�านี�กับรูปภูาพิจัำานวินเป็นพิัน ๆ ก�อนที�จัะแสัดงผลลัพิธี ์
อย�างไรก็ดี เทค์โนโลยดัีงกล�าวิ ยงัไมิ�ได้รบัการพิสิัจูัน์วิ�ามิคี์วิามิแมิ�นยำารอ้ยเปอรเ์ซึ่นต์ิ อย�าง Deep 
neural networks ขึ้องเทค์โนโลยีปัญญาประดิษฐ์์ที�มิีค์วิามิสัามิารถิในการเรียนรูอ้าจัสัร้างวิิธีีการ
แปลค์วิามิห้มิายวัิติถิทีุ�ปรากฏิในภูาพิในแบบขึ้องตัิวิเองจัากการฝึ่กหั้ดจัับค์ู�รูปภูาพิปริมิาณมิาก เชี�น
การจัับค์ู�รูปภูาพิสััติว์ิกับรูปภูาพิที�เป็นนามิธีรรมิ (Abstract) ห้ร่อรูปภูาพิเห้น่อจัริง (Surreal) ที�  
“ดูเห้มิ่อนวิ�า” เป็นสัิ�งเดียวิกัน13 นอกจัากนี� ยังมิีรายงานวิ�า ซึ่อฟัต์ิแวิร์จัดจัำาใบห้น้าสัามิารถิจัับ
ใบห้นา้ขึ้องชีาวิค์อรเ์ค์เชียีนได้อย�างแมิ�นยำาในอัติราที�สูังกวิ�า ห้ากเปรยีบเทียบกับการใชีเ้ทค์โนโลยี
ประเภูทนี�ไปใช้ีกับรูปภูาพิขึ้องค์นกลุ�มิชีาติิพินัธุีอ่์�น ๆ14

12	 Szegedy,	C.	(2014,	September	5).	Building	a	deeper	understanding	of	images.	Google	AI	Blog.	Retrieved	from	https://ai.
googleblog.com/2014/09/building-deeper-understanding-of-images.html.
13	 Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
14	 Lohr,	S.	(2018,	February	9).	Facial	recognition	is	accurate,	if	you’re	a	white	guy.	The	New	York	Times.	Retrieved	from	https://
www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html.

12
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ตัวอยา่งซอฟต์แวรจ์ดจำาใบหน้า
แหล่งที�มา:�Security�Magazine15

ขึ้ณะที� ค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดทำาให้้เค์ร่�องจัักรขึ้ับเค์ล่�อนการทำางานขึ้องตัิวิเองได้โดยสัามิารถิเล่อก 
ขึ้ั�นติอนการปฏิิบติัิงานขึ้ั�นติ�อ ๆ  ไปเป็นลำาดับ นั�นห้มิายถ้ิงการกระทำาการโดยปราศจัากการแทรกแซึ่ง
ขึ้องมินุษย์ ซึ่้�งมินุษย์จัะ “ห้ลุดออกไปจัากวิงจัร” การตัิดสัินใจัและการลงมิ่อกระทำาการ ขึ้ณะที�
เค์ร่�องจัักรที�ได้รับการค์วิบค์ุมิแบบอัติโนมิัติิติามิที�ชุีดค์ำาสัั�งกำาห้นด (Automated) ห้ร่อทำางานโดย
อัติโนมิติัิ (Automatic) จัะทำางานติามิขึ้ั�นติอนที�กำาห้นดไว้ิล�วิงห้นา้จัากจุัด A ไปจุัด B มินษุยผ์ูค้์วิบค์มุิ
เค์ร่�องยงัสัามิารถิแทรกแซึ่งและเปลี�ยนแปลงทิศทางการทำางานขึ้องเค์ร่�องจัักรนั�น ๆ ได้ให้มิ�ติลอด
เวิลาที�ชุีดค์ำาสัั�งยังทำางาน ไมิ�วิ�าด้วิยการเปลี�ยนค์ำาสัั�งห้ร่อปิดการทำางานขึ้องเค์ร่�องจัักรโดยที�ยังค์ง
รักษาขึ้้อมิูลการปฏิิบัติิการ ติ�างจัากอาวุิธีอัติโนมิัติิเต็ิมิรูปแบบ จัะลดบทบาทขึ้องมินุษย์ให้้เห้ล่อ 
การกดปุม่ิเปิดและปดิการทำางานเค์ร่�องจัักรเท�านั�น

ทั�งนี� การปิดเค์ร่�องจัักรอัติโนมิติัิเต็ิมิรูปแบบอาจัจัะมิขีึ้อ้จัำากัดอยู�บา้ง ยกตัิวิอย�างเชี�น ห้ากอากาศยาน
ไร้ค์นขึ้บัได้ถิกูปล�อยจัากเรอ่ ณ จุัดใดจุัดห้น้�งเห้นอ่ท้องทะเลเพ่ิ�อสั�งไปที�เปา้ห้มิายอ่�น ๆ  นอกเห้นอ่จัาก
ที�มินษุยผ์ูค้์วิบค์มุิกำาห้นด ผูค้์วิบคุ์มิจัะไมิ�สัามิารถิติิดติามิการกระทำาขึ้องเค์ร่�องจัักรนั�นได้อย�างสัมิบูรณ ์
ห้รอ่สั�งสัญัญาณออกไปปดิการทำางานขึ้องเค์ร่�องจัักรได้ ขึ้อ้ดีที�พิอมิอียู�บ้างจัากการที�เค์ร่�องจัักรเปน็
อิสัระจัากการค์วิบค์ุมิ ค่์อค์วิามิปลอดภัูยจัากการขึ้ัดขึ้้องห้รอ่การถิูกเจัาะระบบ (Hacking) แติ�ก็มิ ี
ค์วิามิเสัี�ยงจัากการที�มินษุยไ์มิ�สัามิารถิค์าดการณก์ารกระทำาขึ้องเค์ร่�องจัักรได้ทั�งห้มิด รวิมิทั�งไมิ�สัามิารถิ
ห้ยุดยั�งมินัได้ห้ากมีิการทำางานผดิปกติิ16

15 Ushering next generation facial recognition. (2019, August 15). Security Magazine. Retrieved from https://www.securitymaga-
zine.com/articles/90672-ushering-next-generation-facial-recognition.
16	 Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
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ปจััจุับนั มิเีพิยีงไมิ�กี�ประเทศที�สัามิารถิผลิติ LAWS และมิอีีกไมิ�กี�ประเทศที�ค์รอบค์รองอาวุิธีเห้ล�านี� 
โอกาสัที�วิิธีีการสัู้รบอย�างมิีประสัิทธีิภูาพิมิากยิ�งขึ้้�นเพิราะอาวุิธีประเภูทนี�จัะผูกขึ้าดอยู�กับรัฐ์เพิียง
ไมิ�กี�รฐั์ ก็ได้สัรา้งค์วิามิห้�วิงกังวิลให้กั้บประเทศอ่�น ๆ ที�อาจัต้ิองเปน็ฝ่า่ยรองรบัผลกระทบรุนแรงที�
เกิดขึ้้�นจัากการทำาสังค์รามิ เพิราะสัถิานการณต์ิ�าง ๆ  ไมิ�วิ�าค์วิามิต้ิงเค์รยีดทางภูมูิริฐั์ศาสัติรที์�เกิดขึ้้�น
รอบโลก ค์วิามิขึ้ดัแยง้ภูายในประเทศ และค์วิามิไมิ�สังบในสังัค์มิ อาจัเปน็ปัจัจััยเร�งค์วิามิรุนแรงที�มิี
การใชีอ้าวุิธี (Armed violence) ให้ส้ัามิารถิยกระดับและขึ้ยายตัิวิได้ และแมิร้ะบบอาวุิธีอัติโนมิติัิ 
(AWS) จัะก�อให้้เกิดภัูยอันติรายได้โดยไมิ�จัำาเปน็ต้ิองรุนแรงถ้ิงชีวิีิติอย�างที�ได้กล�าวิไว้ิก�อนห้นา้นี� แติ� 
AWS บางประเภูทก็สัามิารถิทำาให้้มิีผู้บาดเจ็ับห้ร่อเสัียชีีวิิติได้เป็นวิงกว้ิางอย�างรวิดเร็วิ โดยไมิ�มีิ
ค์ณุสัมิบติัิในการคิ์ดพิจิัารณานอกเห้นอ่ค์ำาสัั�งห้รอ่ยบัยั�งชีั�งใจัได้อย�างมินษุย์

ตัวอยา่งซอฟต์แวรจ์ดจำาใบหน้า
แหล่งที�มา:�Security�Magazine17

17	 Russell,	S.	(2016,	January	17).	Robots	in	war:	The	next	weapons	of	mass	destruction?	World	Economic	Forum.	Retrieved	from	
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/robots-in-war-the-next-weapons-of-mass-destruction/.

ทำาไม�LAWS�ถึงเป็น
ประเด็นระดับโลก?

ระบบอาวุุธสังัหารอัตโนมัติั: 
ประเด็นระดับโลก
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นอกจัากนี� ยงัมิปีระเด็นที�ไมิ�แน�ชัีดเกี�ยวิกับการนำาอาวุิธีอัติโนมัิติิเต็ิมิรูปแบบมิาใช้ี กลุ�มิสัทิธีมิินุษยชีน
ระห้วิ�างประเทศห้�วิงกังวิลติ�อปญัห้าทางจัรยิธีรรมิในกรณทีี�เค์ร่�องจัักรสังัห้ารมินษุยโ์ดยไมิ�สัามิารถิ
มีิค์วิามิรับผิดรับชีอบ (Accountability) ติ�อผลจัากการกระทำาขึ้องติน โดยในปัจัจุับัน ยงัอยู�ระห้วิ�าง
การติิดติามิวิ�าอาวุิธีอัติโนมัิติิเต็ิมิรูปแบบจัะสัามิารถิเรียนรู้เร่�องการปฏิิบัติิติามิกฎห้มิายเกี�ยวิกับ 
การขัึ้ดกันด้วิยอาวุิธี (Armed conflict) โดยเฉีพิาะกฎห้มิายมินุษยธีรรมิระห้วิ�างประเทศ (International 
humanitarian laws) ได้ห้ร่อไมิ� ยกตัิวิอย�างเชี�น ค์วิามิสัามิารถิแยกแยะพิลรบที�ยอมิยุติิการสู้ัรบวิ�า 
เป็นบุค์ค์ลที�ไมิ�ได้เป็นคู์�ติ�อสัู้ในสังค์รามิ (Non-belligerent) และพิ้งได้รับการยกเว้ินจัากการติก 
เป็นเป้าห้มิายขึ้องการใชี้กำาลัง ทั�งนี� ขึ้ณะที�เทค์โนโลยีสัามิารถิทำางานผิดปกติิห้ร่อมิีสั�วินที�พิ้นจัาก 
การกำากับดูแลขึ้องมินุษย์ผู้ค์วิบคุ์มิ แม้ิในกรณีที�หุ้�นยนต์ิสัามิารถิทำางานได้อย�างแมิ�นยำามิากขึ้้�นและ
ตัิดสัินใจัได้ด้วิยตัิวิเองทั�งห้มิด มินุษย์จ้ังค์วิรมิีบทบาทในการค์วิบค์ุมิการทำางานอยู�ในระดับห้น้�ง เชี�น 
การติิดตัิ�งชุีดค์ำาสัั�งให้ย้กเลิกการปฏิิบัติิงานในกรณีฉุีกเฉีนิ

ปญัห้าอีกประการห้น้�งค่์อ การที�ยงัไมิ�มิกีติิการะห้วิ�างประเทศเพิ่�อกำากับดแูลการค้์าและการถิ�ายโอน 
LAWS ติลอดจันโค์รงสัร้างพ่ิ�นฐ์าน ชีิ�นสั�วิน และสั�วินประกอบที�มิีค์วิามิซึ่ับซึ่้อน โดยในปัจัจุับัน  
ห้ลายประเทศทั�วิโลกได้ประสับปัญห้าค์วิามิขัึ้ดแย้งที�มิีการใช้ีอาวุิธีซึ่้�งทวีิค์วิามิรุนแรงยิ�งขึ้้�นเม่ิ�อมีิ
การลักลอบนำาอาวุิธีที�ผดิกฎห้มิายเขึ้า้ไปใชี ้การแพิร�กระจัายขึ้อง LAWS แบบผดิกฎห้มิายยิ�งจัะทำาให้้
สัถิานการณดั์งกล�าวิยำาแย�ลง ทั�งนี� ซึ่อฟัต์ิแวิรที์�ใชีใ้นการติรวิจัจัับเปา้ห้มิายวัิติถิแุบบอัติโนมิติัิได้รบั
การเผยแพิร�ในโลกออนไลน์แล้วิ และห้ากไมิ�มิีการป้องกันไมิ�ให้้กลุ�มิผู้ไมิ�ได้รับอนุญาตินำาไปใชี้
ประกอบเปน็ LAWS ก็ค์วิรมิมีิาติรการเฝ่า้ระวัิงเร่�องพิฒันาและนำาอาวุิธีดังกล�าวิไปใชีบ้า้ง



ประโยชีน์จัากการพัิฒนา LAWS เพ่ิ�อการสัูร้บซ้ึ่�งเปน็ที�กล�าวิถ้ิงมิากที�สัดุสัามิประเด็น ประกอบด้วิย
เห้ตุิผลเร่�องค์วิามิรวิดเร็วิ ค์วิามิแมิ�นยำา และประสิัทธีิภูาพิในการโจัมิตีิ18 โดยเฉีพิาะอย�างยิ�ง 
ค์วิามิแมิ�นยำามิคี์วิามิสัำาคั์ญมิากในการชี�วิยลดจัำานวินผูบ้าดเจ็ับห้รอ่เสัยีชีีวิิติให้น้อ้ยที�สัดุเท�าที�เปน็ไปได้ 
โดยเฉีพิาะการสัู้รบในเขึ้ติเมิ่อง (Urban warfare) ซ้ึ่�งมิีค์วิามิลำาบากในการติิดติามิ รวิมิทั�งระบุตัิวิ
และเขึ้้าห้าเป้าห้มิายที�กำาลังเค์ล่�อนไห้วิ กองกำาลังฝ่่ายติรงขึ้้ามิซึ่้�งแฝ่งตัิวิอยู�ท�ามิกลางพิลเร่อนจัะ
ติกเปน็เปา้โจัมิตีิได้โดยไมิ�ต้ิองมิกีารทำาอันติรายผูที้�ไมิ�มิสีั�วินเกี�ยวิขึ้อ้งกับการสัูร้บ (Non-combatant) 
ติามิห้ลักการแล้วิ LAWS จ้ังมิีค์วิามิสัามิารถิระบุเป้าห้มิายที�ถูิกต้ิองและค์ุ้มิกันพิลรบได้ดีกวิ�าเม่ิ�อ
เปรยีบเทียบกับการใชีทั้กษะและค์วิามิชีำานาญขึ้องมินษุย1์9 ทั�งนี� มิกีารนำาเทค์โนโลยเีกี�ยวิกับ LAWS
มิาใช้ีเพิิ�มิขึ้ีดค์วิามิสัามิารถิทางการทห้ารแล้วิ เชี�น ประเทศจีันได้ติิดตัิ�งระบบป้องกันแบบเชีิงรุก 
(Active protection systems) กับรถิถัิงรุ�นเก�า ขึ้ณะที�ประเทศเกาห้ลีใต้ินำาหุ้�นยนต์ิมิาใช้ีปฏิิบติัิงาน
รกัษาค์วิามิปลอดภัูยในเขึ้ติปลอดทห้าร (Demilitarized Zone : DMZ)20

ขึ้ณะที� ระบบอาวุิธีอัติโนมิัติิที�มิีอยู�โดยสั�วินให้ญ�จัะนำาไปใชี้เพิ่�อเพิิ�มิขึ้ีดค์วิามิสัามิารถิเชีิงป้องกัน 
(Defensive capacity) ก็ได้มิีขึ้้อห้�วิงกังวิลเร่�องค์วิามิเห้มิาะสัมิในการใช้ีงานระบบอาวุิธีประเภูทนี� 
รวิมิไปถ้ิงประเด็นผูร้บัผดิรับชีอบติ�อผลจัากการกระทำาขึ้องอาวุิธีดังกล�าวิ

18 Altmann, J. & Sauer, F. (2017). Autonomous weapon systems and strategic stability. Survival, 59(5), 117-142.; Fanning, D. (Pro-
ducer),	&	Fanning,	D.	&	Docherty,	N.	(Directors).	(2019).	In	the	age	of	AI	[Documentary	film].	United	States:	PBS.;	Scharre,	P.	(2018).	Army	
of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
19	 Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
20 Kania, E.B. (2020, April). “AI weapons” in China’s military innovation. The Brookings Institution. Retrieved from https://www.
brookings.edu/research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
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อะไรคือข้อสนับสนุน
เกีย่วกับ�LAWS?

ประโยชน์จากการพัฒนา LAWS เพื่อการสู้รบซึ่งเป็นที ่
กล่ิาวถึงมากทีสุ่ดสามประเด็น ประกอบด้วยเหตุผลิเรื่อง 

ความรวดเรว็ ความแมน่ยำา แลิะประสิทธิิ์ภาพ

อะไรคือข้อคัดค้าน
เกีย่วกับ�LAWS?
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ขึ้อ้คั์ดค้์านทั�วิไปเกี�ยวิกับ LAWS มิอียู�สัามิประเด็นห้ลัก ได้แก� ห้น้�ง ค์วิามิไมิ�สัามิารถิจัะค์าดการณ์
ได้ขึ้อง Deep learning AI21  สัอง ค์วิามิไมิ�แน�นอนในเร่�องที�วิ�า ค์วิามิเฉีลียวิฉีลาดขึ้อง AI จัะสัามิาร
รับรู้ถ้ิงปัญห้าและบริบททางศีลธีรรมิได้ห้ร่อไมิ� และสัามิ ค์วิามิเป็นไปได้ที� LAWS จัะถิูกใชี้ไปใน
สัภูาพิการณที์�ไมิ�ได้จังใจัให้เ้ปน็และที�ไมิ�ได้รบัการอนุญาติ รวิมิทั�งเปน็อันติรายในท้ายที�สุัด

ประเด็นแรก ติามิที�ได้กล�าวิไว้ิข้ึ้างต้ิน การเรียนรูข้ึ้องเค์ร่�องจัักรสัามิารถิใช้ีกลไกอัลกอริท้มิได้ห้ลายแบบ 
แติ�อาจัจัะไมิ�ได้นำาไปสัู�ผลลัพิธ์ีที�ถิูกต้ิองแมิ�นยำาเสัมิอไป ซึ่อฟัต์ิแวิร์จัดจัำารูปภูาพิที�มิีค์วิามิสัามิารถิ
แบบ Deep learning นั�น แสัดงให้้เห็้นวิ�าสัามิารถิสัร้างค์วิามิเข้ึ้าใจัและแปลค์วิามิห้มิายรูปภูาพิ 
ใบห้น้าค์นในแบบขึ้องตัิวิเอง โดยแทนที�จัะจัับค์ู�รูปภูาพิใบห้น้าค์นภูาพิห้น้�งกับรูปภูาพิอ่�น ๆ  ในประเภูท
เดียวิกันจัากฐ์านขึ้้อมิูลที�มีิอยู� ก็เล่อกจัับค์ู�รูปภูาพินั�นเขึ้้ากับรูปภูาพิที�สัร้างข้ึ้�นเอง ซึ่้�งสั�วินมิากเป็น 
ภูาพินามิธีรรมิ ไมิ�มีิค์วิามิห้มิาย ห้ร่อสัร้างขึ้้�นเองให้มิ�ทั�งห้มิด และขึ้ณะที�มินุษย์จัะสัามิารถิแยกแยะ
ค์วิามิแติกติ�างระห้วิ�างรูปภูาพิขึ้องค์นจัริง ๆ  กับภูาพิที�สัร้างขึ้้�นให้มิ� แติ�เค์ร่�องจัักรที�ดเูห้มิอ่นจัะสัามิารถิ
เรียนรู้ได้แทบไมิ�จัำากัดนั�นกลับมิีการประมิวิลผลข้ึ้อมิูลติ�างออกไป นอกจัากนี� เทค์โนโลยี AI ได้รับ 
การทดสัอบแค์�ในห้้องทดลอง จ้ังไมิ�สัามิารถิรู้ได้วิ�าจัะเกิดขึ้้อผิดพิลาดห้ร่อการทำางานที�ผิดปกติิข้ึ้�น
ห้รอ่ไมิ�เมิ่�อนำาออกมิาใชีง้านในโลกค์วิามิเป็นจัรงิ การนำาอาวุิธีที�ติิดตัิ�ง AI ไปใชีใ้นสัถิานการณ์การสัูร้บ
ซ้ึ่�งเป็นบริบทที�มิีการทดสัอบในเชิีงประจัักษ์น้อยมิาก จ้ังถ่ิอได้วิ�าเป็นการใช้ีอาวุิธีที�ยังไมิ�เค์ยผ�าน 
การทดสัอบและสัามิารถิก�อให้้เกิดอันติรายมิากกวิ�าผลดี ประเด็นที�สัอง มินุษย์อาจัเล่อกไมิ�ทำาติามิ 
ค์ำาสัั�งห้ากพิบปญัห้าทางศลีธีรรมิ เชี�น การเล่อกที�จัะไมิ�โจัมิตีิทห้ารเด็กห้ร่อแห้ล�งขึ้�าวิ22 แติ�สัำาห้รบั AI
ยงัไมิ�มิคี์วิามิแน�ชีดัวิ�าจัะสัามิารถิแยกแยะแมิก้ระทั�งเร่�องง�าย ๆ  อย�างการแยกพิลเรอ่นที�ติิดอาวุิธีเพิ่�อ
ปกป้องทรัพิย์สัินขึ้องตินจัากพิลรบฝ่่ายศัติรูได้ห้ร่อไมิ� ประเด็นที�สัามิ จัะมิีการกำากับดูแล LAWS 
อย�างไรเพ่ิ�อให้้แน�ใจัวิ�าจัะมีิการใช้ีงานภูายในขึ้อบเขึ้ติขึ้องเป้าห้มิายที�กำาห้นดและมีิการค์วิบคุ์มิ 
อย�างระมิดัระวัิง ทั�งนี� การสัร้าง LAWS อาศัยองค์์ประกอบห้ลายสั�วิน ทั�งซึ่อฟัต์ิแวิรที์�บรรจุัโปรแกรมิ
ชุีดค์ำาสัั�งขึ้อง AI และชีิ�นสั�วินขึ้องฮารด์แวิร ์องค์์ประกอบเห้ล�านี�เข้ึ้าถ้ิงได้ง�ายมิากข้ึ้�นในปจััจุับนั เชี�น 
ซึ่อฟัต์ิแวิรส์ัำาห้รบัการวิิเค์ราะห์้รูปภูาพิ (อาทิ Image identification) ซึ่้�งได้รบัการผลิติจัากบริษัท AI 
ติ�าง ๆ ห้ร่อเทค์โนโลยีโดรนพิร้อมิใชี้งานซ้ึ่�งมิีการนำาไปใชี้ในกิจัการเชีิงพิาณิชีย์ห้ลายสัาขึ้าวิิชีาชีีพิ 
(อาทิ การถิ�ายภูาพิ) โดยห้ากผู้ที�ไมิ�ได้รบัอนุญาติสัามิารถิค์รอบค์รององค์์ประกอบขึ้องการผลิติ LAWS 
ก็อาจัเกิดอันติรายจัากการแพิร�ขึ้ยายอาวุิธีดังกล�าวิที�ยากติ�อการค์วิบค์มุิได้ รวิมิถ้ิงการที�กลุ�มิติิดอาวุิธี
ที�ไมิ�ใชี้รัฐ์นำาอาวุิธีไปใชี้ติ�อต้ิานรัฐ์บาลห้ร่อทำากิจักรรมิที�เกี�ยวิขึ้้องกับอาชีญากรรมิ โดยไมิ�มีิค์วิามิรู้
เพิยีงพิอในเร่�องวิงจัรการใช้ีงาน

21 Ai ที�มีิค์วิามิสัามิารถิเรียนรู้เชีิงล้ก (มิีกลไกอัลกอริท้มิการเรียนรู้เชีิงล้ก Deep Learning ซึ่้�งถิูกป้อนเข้ึ้าไปในสั�วินมิันสัมิองขึ้อง Ai ห้ร่อ Machine 
Learning) ห้มิายถ้ิง Ai ที�มิีค์วิามิสัามิารถิประมิวิลผล “วิิเค์ราะห้์” ข้ึ้อมิูลได้จัำานวินมิาก มิีทักษะการจัดจัำาและแบ�งแยกห้มิวิดห้มิู� - ขึ้ยายค์วิามิโดยผู้แปล
22	 Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
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LAWS สัามิารถิก�อให้เ้กิดค์วิามิเสัยีห้ายอย�างรุนแรงไมิ�วิ�าจัะนำาไปใชีใ้นสัถิานการณเ์ร่�องค์วิามิขึ้ดัแยง้
ห้ร่อสัถิานการณ์ปกติิ เพิราะค์วิามิรวิดเร็วิและประสัิทธีิภูาพิในการจััดการฝ่่ายติรงขึ้้ามิซ้ึ่�งจัะทำาให้้
จัำานวินผูบ้าดเจ็ับล้มิติายเพิิ�มิขึ้้�นเปน็เท�าตัิวิ ยิ�งไปกวิ�านั�น การก�อสังค์รามิจัะทำาได้ง�ายข้ึ้�นเม่ิ�อ LAWS 
ชี�วิยเพิิ�มิขึ้ดีค์วิามิสัามิารถิทางทห้ารขึ้องรัฐ์ผูค้์รอบค์รองให้้เห้นอ่กวิ�าค์ู�ขัึ้ดแยง้ รวิมิทั�งอาจัลดแรงจูังใจั
ในการใช้ีวิิธีกีารทางสันัติิและชี�องทางการทูติเพิ่�อแก้ไขึ้ค์วิามิขัึ้ดแยง้ระห้วิ�างประเทศ

การพิฒันาและนำา LAWS ไปใชีง้านสัามิารถิมิผีลในการลิดรอนสัทิธีมิินุษยชีนอย�างค์วิามิปลอดภัูย
ทางกายภูาพิ ค์วิามิรบัผดิรับชีอบติ�อผลขึ้องการกระทำาที�ติามิมิา (Accountability) และค์วิามิเป็น
ประชีาธีปิไติย โดยในเมิ่�อยงัไมิ�มิกีารทดสัอบการใชีง้านจันสัามิารถิเห้น็ผลเชีงิประจัักษ์ ก็ยงัไมิ�แน�ชีดั
วิ�า LAWS จัะทำางานอย�างไรในสัถิานการณ์ค์วิามิขึ้ัดแย้งที�เกิดขึ้้�นจัริงนอกห้้องทดลอง รวิมิทั�ง  
มีิค์วิามิเสัี�ยงที�อาวุิธีประเภูทนี�อาจัจัะก�อให้้เกิดอันติรายและค์วิามิเสัียห้ายเป็นวิงกว้ิาง นอกจัากนี� 
เมิ่�อยังไมิ�มิีค์วิามิชีัดเจันในเร่�องค์วิามิรับผิดรับชีอบติ�อผลจัากการทำางานขึ้อง LAWS และ AWS  
ในกรณทีี�เกิดการทำางานผดิปกติิห้รอ่ผดิพิลาด จ้ังเป็นเร่�องยากที�จัะโอนค์วิามิรบัผดิรบัชีอบดังกล�าวิ
ให้้บุค์ค์ลห้ร่อระบบการค์วิบค์ุมิอ่�นใด สัุดท้าย ในสั�วินขึ้องผลกระทบติ�อค์วิามิเป็นประชีาธีิปไติย  
ค่์อการที� LAWS สัามิารถิทำาให้้ค์วิามิขัึ้ดแย้งสัามิารถิยกระดับเป็นการใชี้อาวุิธีเพิ่�อทำาสังค์รามิ 
ได้อย�างง�ายดาย สังค์รามิดังกล�าวิก็อาจัเกิดขึ้้�นได้โดยปราศจัากการยินยอมิขึ้องประชีาชีน และ
จัำานวินผูบ้าดเจ็ับล้มิติายอาจัเกิดขึ้้�นได้โดยที�ไมิ�มิสีัายค์วิามิรบัผดิชีอบ (Chain of accountability) 
ที�แน�นอนมิารองรับผลที�เกิดจัากการใชีก้ำาลังอาวุิธีได้อีกด้วิย
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ผลกระทบด้านมนุษยธรรม
ทีเ่กิดจาก�LAWS�คืออะไร?

LAWS�ละเมิด
สทิธิมนุษยชนหรอืไม่?
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ค์วิามิรุนแรงบนพิ่�นฐ์านขึ้องเพิศสัภูาวิะ (Gender-based violence) เป็นปัญห้าที�แพิร�ห้ลายและ 
มัิกสั�งผลกระทบติ�อผูห้้ญงิมิากกวิ�าเพิศอ่�น ๆ  อย�างเห็้นได้ชีดั ในสัถิานการณ์ค์วิามิขึ้ดัแยง้ ผู้ห้ญิงมัิก
เปราะบางติ�อค์วิามิรุนแรงประเภูทติ�าง ๆ ไมิ�วิ�าค์วิามิรุนแรงทางกายภูาพิ การล�วิงละเมิิดทางเพิศ 
ติลอดจันการกีดกันห้ร่อเบียดขึ้ับให้้เป็นชีายขึ้อบ (Marginalization) อันเป็นผลจัากสัถิานการณ์
การสัูร้บที�มิตีิ�อชีวิีิติและสังัค์มิขึ้องผูห้้ญงิ ฯลฯ ทั�งนี� การนำา LAWS มิาใชีใ้นการสัูร้บไมิ�ได้ยน่ยนัวิ�า
จัะชี�วิยให้้ผู้ห้ญิงได้รับค์วิามิค์ุ้มิค์รอง โดยเฉีพิาะจัากค์วิามิรุนแรงทางเพิศ ห้ร่อค์วิามิรุนแรงใน
ค์รอบค์รัวิ (Domestic violence) ซึ่้�งเปน็บรบิทนอกเห้นอ่จัากการนำา LAWS มิาใชีง้านและแมิก้ระทั�ง
ห้าก LAWS ได้รบัการนำามิาใช้ีจัรงิ ก็ยงัเป็นที�สังสัยัวิ�าเค์ร่�องจัักรประเภูทนี�จัะสัามิารถิทำาค์วิามิเข้ึ้าใจั
เร่�องสัทิธีมิินษุยชีนและศกัดิ�ศรคี์วิามิเปน็มินษุย ์ติลอดจันสัามิารถิจัำาแนกแยกแยะภัูยค์กุค์ามิติ�าง ๆ  
ได้ห้รอ่ไมิ�  โดยไมิ�ใชี�แค์�การแยกแยะค์วิามิร้ายแรงขึ้องภัูยค์กุค์ามิและพิลรบฝ่า่ยมิติิรห้รอ่ศัติรูเท�านั�น 
แติ�รวิมิถ้ิงการทำาค์วิามิเขึ้า้ใจัเร่�องค์วิามิรุนแรงและการล�วิงละเมิดิทางเพิศ

ในทางทฤษฎี LAWS ค์วิรจัะสัามิารถิกำาห้นดเป้าห้มิายการโจัมิตีิและประเมิินระดับภัูยค์ุกค์ามิได้ 
ด้วิยตัิวิเองอย�างเบ็ดเสัร็จั จัากที�ได้กล�าวิไว้ิก�อนห้น้านี� ห้ากมีิขึ้้อผิดพิลาดห้ร่อการเสีัยชีีวิิติขึ้อง
พิลเร่อนจัากการใช้ี LAWS สัายค์วิามิรับผิดชีอบติ�อการกระทำาดังกล�าวิยังไมิ�ชีัดเจันเพิราะอาวุิธี 
ดังกล�าวิไมิ�ได้อยู�ภูายใต้ิการค์วิบค์ุมิขึ้องมินุษย์อย�างมิีนัยสัำาคั์ญ ทั�งนี� ประเด็นค์วิามิรับผิดรับชีอบ
และสัิทธีิมินุษยชีนมิีค์วิามิเกี�ยวิขึ้้องกันโดยพิ่�นฐ์าน เพิราะการค์วิบคุ์มิขึ้องมินุษย์ยังทำาให้้มิีชี�อง
สัำาห้รับการพิิจัารณาถ้ิงห้ลักสัิทธิีมินุษยชีน รวิมิทั�งกฎห้มิายเกี�ยวิกับการขึ้ัดกันทางอาวุิธีและ 
กฎห้มิายมินษุยธีรรมิระห้วิ�างประเทศ ติลอดจันการยบัยั�งชีั�งใจัในการใช้ีค์วิามิรุนแรง ติ�างจัากการทำางาน 
ขึ้องปัญญาประดิษฐ์์ใน LAWS ซึ่้�งเน้นการประมิวิลเชีิงติรรกะมิากกวิ�าและเขึ้้าอกเขึ้้าใจัประเด็น
ละเอียดอ�อนได้นอ้ยกวิ�า

ผูห้ญิงได้รบัผลกระทบจาก
การแพรข่ยายของ�LAWS�อยา่งไร?

หากมกีารใช�้LAWS�บุคคลใดจะเป็นผูร้บัผดิ
รบัชอบต่อผลของการกระทำาทีต่ามมา?



ในประวัิติิศาสัติร์ชี�วิงสังค์รามิเย็น สัห้รัฐ์อเมิริกาและอดีติสัห้ภูาพิโซึ่เวีิยติเป็นประเทศแถิวิห้น้าที� 
แขึ้�งขึ้ันกันพิัฒนาและการผลิติอาวุิธีแบบอัติโนมิัติิ โดยเริ�มิจัากระบบแจ้ังเต่ิอนขึ้ีปนาวุิธีล�วิงห้น้า  
(Early warning missile systems) ที�ออกแบบมิาเพิ่�อติรวิจัจัับขึ้ปีนาวุิธีในระยะรศัมิทีี�กำาห้นด23  ติ�อมิา
เม่ิ�อสังค์รามิที�เกิดขึ้้�นในห้ลายพิ่�นที�แสัดงให้้ถ้ิงการสัังห้ารพิลรบและบุค์ค์ลที�มิิได้มิีสั�วินเกี�ยวิขึ้้องกับ 
การสัูร้บ รวิมิทั�งต้ินทนุมิห้าศาลจัากการทำาสังค์รามิ ก็ได้มิกีารคิ์ดค้์นอาวุิธีรูปแบบให้มิ�เพิ่�อเพิิ�มิประสัทิธีภิูาพิ
การเขึ้า้จูั�โจัมิฝ่า่ยศตัิรูและลดจัำานวินผูบ้าดเจ็ับล้มิติายลง

ตัวอยา่งซอฟต์แวรจ์ดจำาใบหน้า
แหล่งที�มา:�Security�Magazine24

บางสั�วินขึ้องโดรนติิดระเบิดเห้ล�านี�มิีลักษณะเป็นอัติโนมัิติิเต็ิมิรูปแบบ อาทิ IAI Harpy ห้ร่อ Harop  
ซึ่้�งห้ากเปิดใช้ีงานแล้วิก็มิโีอกาสัเพีิยงน้อยนิดที�จัะยับยั�งไมิ�ให้้กำาจััดเป้าห้มิายได้ ด้วิยเห้ตุิที�โดรนประเภูท
ดังกล�าวิได้รับการออกแบบมิาเพิ่�อลาดติระเวินเก็บขึ้้อมิูลและวิิเค์ราะห้์พิ่�นที�ขึ้องฝ่่ายศัติรูโดยใชี้เวิลา
นับชีั�วิโมิง ทำาให้้สัามิารถิเก็บรายละเอียดเป้าห้มิายได้อย�างแมิ�นยำาเป็นพิิเศษ ทั�งนี� IAI และ Harop  
ยงัได้ชี่�อวิ�าเปน็โดรนพิลีชีพีิเพิราะสัามิารถิจุัดระเบดิได้ด้วิยตัิวิเอง โดยมิกีารออกแบบมิาให้ต้ิกสัู�พิ่�นและ
ระเบิดทันทีเมิ่�อระบุเป้าห้มิายได้ สั�วินกรณีขึ้อง Samsung SGR-A หุ้�นยนต์ิรักษาค์วิามิปลอดภัูยซึ่้�ง 
ได้รบัการพิฒันาขึ้้�นโดยเกาห้ลีใต้ิ แมิว้ิ�าจัะออกแบบมิาให้ส้ัามิารถิเฝ่า้ระวัิงเปา้ห้มิายที�เปน็มินษุย ์แติ�ก็
ไมิ�สัามิารถิแยกแยะระห้วิ�างพิลรบที�เป็นมิิติรกับศัติรู รวิมิทั�งไมิ�สัามิารถิออกไปลาดติระเวินได้เองโดย
ไมิ�มิกีารค์วิบค์มุิ

23 เร่�องเดียวิกัน.
24 Bode, I. & Huelss, H. (2018). Autonomous weapons systems and changing norms in international relations. Review of International 
Studies,	44(3),	393-413,	p.	402.;	Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	
weapons systems: Security, moral and ethical perspectives in Asia. Manuscript submitted for publication.
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ประเทศใดบา้งทีก่ำาลัง
พัฒนา�LAWS�แล้ว?



ในเอเชียี ประเทศที�ผลักดันการวิิจััยเกี�ยวิกับ LAWS ได้ลำาห้นา้มิากที�สุัด ประกอบด้วิย จีัน เกาห้ลีใต้ิ 
และอินเดีย ขึ้ณะที�ประเทศอีกจัำานวินห้น้�ง อาทิ สังิค์โปร ์และไทย กำาลังพิจิัารณานำา LAWS มิาชี�วิย
เพิิ�มิขึ้ดีค์วิามิสัามิารถิขึ้องกองทัพิและปฏิิบติัิการด้านบงัคั์บใชีก้ฎห้มิาย โดยงานศก้ษาขึ้ององค์์การ
สัันติิวิิธีีสัากลภููมิิภูาค์เอเชีียติะวัินออกเฉีียงใต้ิ (NISEA) ทำาให้้เห้็นวิ�า ประเทศในอนุภููมิิภูาค์ติ�าง ๆ 
ขึ้องเอเชียีมีิแรงจูังใจัเกี�ยวิกับการพิฒันา LAWS ที�แติกติ�างกัน25

ยกตัิวิอย�างเชี�น ในเอเชีียติะวัินออก ประเด็นค์วิามิมิั�นค์งเกี�ยวิกับเกาห้ลีเห้น่อเป็นเห้ตุิจูังใจัสัำาคั์ญ 
ที�ทำาให้้เกาห้ลีใต้ิทำาการวิิจััย AI เพ่ิ�อการพัิฒนาอาวุิธียุทโธีปกรณ์ โดยมิีการนำาหุ้�นยนต์ิรักษา 
ค์วิามิปลอดภัูย “Samsung SGR-A มิาประจัำาการในเขึ้ติปลอดทห้ารที�ชีายแดนติิดติ�อกับเกาห้ลีเห้นอ่ 
(Demilitarized Zone: DMZ) เรียบร้อยแล้วิ นอกจัากนี� เกาห้ลีใต้ิยังมิีอาวุิธีที�เป็นอัติโนมัิติิ 
อย�างเต็ิมิรูปแบบในค์รอบค์รองอยู�จัำานวินห้น้�ง เชี�น IAI Harpy26 อีกด้านห้น้�ง จีันได้ทำาการวิิจััยแล
การพิฒันา AI อย�างติ�อเน่�องเพ่ิ�อแขึ้�งขัึ้นกับสัห้รฐั์อเมิรกิาในการเปน็ผูพั้ิฒนา AI อันดับต้ินขึ้องโลก
ภูายในปี ค์.ศ. 2025 และในฐ์านะผูส้ั�งออกอาวุิธีระดับโลก จีันยงัได้เริ�มิสั�งออกระบบอัติโนมิติัิไรผู้ค้์วิบค์มุิ 
(Unmanned automated system) เชี�น อากาศยานไรค้์นขึ้บั (Unmanned aerial vehicle: UAV) 
รุ�นแพิลติฟัอรม์ิ Wing Loong และ CH-427 และรุ�น GJ-2 ซ้ึ่�งกองทัพิปลดปล�อยประชีาชีน และเป็
ที�รูจั้ักในเร่�องค์วิามิสัามิารถิในการบนิและโจัมิตีิด้วิยค์วิามิแมิ�นยำาซึ่้�งเปน็การดำาเนนิการด้วิยตัิวิเอง
โดยไมิ�มีิมินุษย์ค์วิบคุ์มิ28 สั�วินในเอเชีียใต้ิ มิีการผลิติแพิลติฟัอร์มิ CH-4 เพิิ�มิขึ้้�นอย�างติ�อเน่�องใ
ปากีสัถิาน เมีิยนมิาร ์และซึ่าอุดิอาระเบยี29 ขึ้ณะที�ในสั�วินขึ้องญี�ปุน่ แมิจ้ัะเป็นประเทศพิฒันาแล้
ที�มิศีกัยภูาพิในการพิฒันาอาวุิธี แติ�ก็ได้ประกาศติ�อสัาธีารณชีนอยู�บ�อยค์รั�งวิ�าจัะไมิ�เขึ้า้ไปมิสีั�วินร�วิมิ
ในโค์รงการเกี�ยวิกับ LAWS และแสัดงค์วิามิคิ์ดเห็้นในการประชุีมิระห้วิ�างประเทศ เกี�ยวิกับ LAWS 
รวิมิถ้ิงการประชุีมิภูายใต้ิกรอบอนสุัญัญาวิ�าด้วิยการห้า้มิใชีอ้าวุิธีติามิแบบบางชีนดิ (CCW) มิาเสัมิอ30

25	 Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(September	2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	weapons	
systems: Security, moral and ethical perspectives in Asia.
26	 PAX.	2019.	State	of	AI:	Artificial	Intelligence,	the	Military	and	Increasingly	Autonomous	Weapons.	Utrecht:	PAX.	April.	Retrieved	
from	https://www.paxforpeace.nl/media/files/state-of-artificial-intelligence--pax-report.pdf
27 Kania, E.B. (2020, April). “AI weapons” in China’s military innovation. The Brookings Institution. Retrieved from https://www.
brookings.edu/research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
28 เร่�องเดียวิกัน.
29 เร่�องเดียวิกัน.
30	 Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	weapons	systems:	
Security, moral and ethical perspectives in Asia. Manuscript submitted for publication.
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ประเทศในเอเชียีติะวัินออกเฉียีงใต้ิมิกิีจักรรมิเกี�ยวิกับเค์ร่�องยนต์ิไรค้์นขึ้บั (Unmanned vehicles) 
บ้างแล้วิ อาทิ การทดลองยานภูาค์พิ่�นไร้ค์นขัึ้บ (Unmanned ground vehicles: UGV) ขึ้องไทย  
แติ�ประเทศที�ก้าวิห้น้ามิากที�สัุดในเร่�องการพิัฒนาเทค์โนโลยีประเภูทนี�ค่์อสัิงค์โปร์ ซึ่้�งได้พิัฒนา 
หุ้�นยนต์ิค์ุ้มิกันแบบติิดอาวุิธี (Armed protector robot) เพ่ิ�อสัร้างเสัริมิค์วิามิปลอดภัูยให้กั้บกองทัพิ 
รวิมิทั�งนำา “สุันัขึ้หุ้�นยนต์ิ” (Robot dog) มิาชี�วิยติรวิจัติราการปฏิิบัติิติามิมิาติรการเว้ินระยะห้�าง
ทางสังัค์มิ (Social distancing) ในชี�วิงการแพิร�ระบาดขึ้องไวิรสััโค์โรนาด้วิย31

ประเทศในเอเชีียใต้ิสั�วินให้ญ�ยังไมิ�มีิแผนที�จัะพิัฒนา LAWS ห้ร่อองค์์ประกอบในการพิัฒนาอาวุิธี
ดังกล�าวิ นอกจัากอินเดียที�ประกาศวิ�า LAWS เปน็สั�วินห้น้�งขึ้องแผนที�ยิ�งให้ญ�ในการพิฒันากองทัพิ
ให้ทั้นสัมิยั ติ�างจัากปากีสัถิานซึ่้�งประกาศห้้ามิการใชีแ้ละการพิฒันา LAWS32

การห้ารอ่ในเวิทีระห้วิ�างประเทศเกี�ยวิกับ LAWS ทั�งที�เป็นทางการและไมิ�เปน็ทางการ มิคี์วิามิค่์บห้นา้
อย�างค์�อยเปน็ค์�อยไป โดยแมิว้ิ�ากลไกการห้ารอ่แบบทางการเกี�ยวิกับ LAWS จัะมิไีมิ�มิากนกั ก็ได้มิี
เวิทีการห้าร่อขึ้องผู้แทนขึ้องรัฐ์ที�มิีค์วิามิสัำาคั์ญอย�างการดำาเนินการภูายใต้ิกรอบอนุสััญญาวิ�าด้วิย
การห้้ามิใชี้อาวุิธีติามิแบบบางชีนิด (Convention on Certain Conventional Weapons: CCW)  
เริ�มิจัากการประชุีมิประจัำาปขีึ้องกลุ�มิผู้เชีี�ยวิชีาญภูาค์รัฐ์ (Group of Governmental Experts: GGE) 
ค์รั�งแรกเมิ่�อเด่อนพิฤศจิักายน ค์.ศ. 2017 ซึ่้�งมิีวัิติถิุประสังค์์เพิ่�อติิดติามิพิัฒนาการระดับโลก  
รวิมิถ้ิงประเด็นปัญห้าเกี�ยวิกับการพิัฒนาและการใช้ี LAWS ทั�งนี� การประชุีมิดังกล�าวิมิีผลในการ
สัรา้งการติระห้นกัรูอ้ย�างกว้ิางขึ้วิางเร่�องขึ้ดีค์วิามิสัามิารถิการทำาลายล้างขึ้อง LAWS โดยรฐั์สัมิาชีกิ 
CCW 19 ประเทศได้ร�วิมิกันแสัดงจุัดย่นติ�อสัาธีารณชีนเพ่ิ�อยับยั�งไมิ�ให้้มิีกิจักรรมิเกี�ยวิกับ LAWS  
ติ�อไปในอนาค์ติ33

31 เร่�องเดียวิกัน.
32 เร่�องเดียวิกัน.
33 Bode, I. & Huelss, H. (2018). Autonomous weapons systems and changing norms in international relations. Review of Interna-
tional	Studies,	44(3),	393-413;	Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	Autonomous	weapons	and	the	future	of	war.	New	York:	W.W.	Norton.
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ความคืบหน้าของการหารอืในกรอบ�CCW�
เกีย่วกับประเด็น�LAWS�เป็นอยา่งไร?



ปัจัจุับัน ยังไมิ�มีิขึ้้อติกลงระห้วิ�างประเทศวิ�าด้วิยการกำากับดูแล LAWS ห้ร่อองค์์ประกอบในการ
พิฒันาระบบอาวุิธีดังกล�าวิโดยติรง แม้ิวิ�าการตีิค์วิามิทางเทค์นิค์จัะอนุมิานได้วิ�า ห้ลักการ Martens 
Clause ติามิอนสุัญัญาเจันวีิา พิธิีสีัารเพิิ�มิเติิมิฉีบับที� 2 เกี�ยวิขึ้อ้งกับประเด็นเทค์โนโลยใีห้มิ�ที�ไมิ�ได้
ค์รอบค์ลุมิอยู�ในอนุสััญญาเจันีวิาฉีบับติ�าง ๆ ณ เวิลาที�เกิดอนุสััญญาขึ้้�น จัะสัามิารถินำามิาใช้ีกับ 
LAWS ได้ โดยห้ลักการดังกล�าวิได้ระบุวิ�า “ในกรณีที�ไมิ�ถิูกค์รอบค์ลุมิโดยพิิธีีสัารนี�ห้ร่อขึ้้อติกลง
ระห้วิ�างประเทศอ่�น ๆ  พิลเรอ่นและพิลรบยังค์งอยู�ภูายใต้ิการค์ุ้มิค์รองและอำานาจัขึ้องห้ลักการขึ้อง
กฎห้มิายระห้วิ�างประเทศในสั�วินขึ้องจัารตีิประเพิณ ีห้ลักการทางมินษุยธีรรมิ และกฎค์วิามิสัำานก้ 
รูผ้ดิชีอบชีั�วิดีขึ้องสัาธีารณะ”34  ดังนั�น ประเทศติ�าง ๆ  จ้ังต้ิองรบัประกันวิ�าจัะมิกีารปรบัใชีก้ฎห้มิา
มินษุยธีรรมิระห้วิ�างประเทศอย�างมิปีระสิัทธีภิูาพิในทุกสัภูาพิค์วิามิขัึ้ดแย้ง ไมิ�วิ�าจัะมีิค์วิามิก้าวิห้น้า
ขึ้องอาวุิธียุทโธีปกรณใ์นอนาค์ติห้รอ่ไมิ�

นอกจัากนี� ยังมิีค์วิามิติกลงระห้วิ�างประเทศอ่�น ๆ ซ้ึ่�งตีิค์วิามิได้วิ�ามิีบทบัญญัติิที�ค์รอบค์ลุมิถ้ิง 
การกำากับดูแลชีิ�นสั�วินห้ร่อสั�วินประกอบขึ้องเทค์โนโลยีที�เกิดขึ้้�นให้มิ�ใน LAWS ได้แก� สันธีิสััญญา 
วิ�าด้วิยการค้์าอาวุิธี (Arms Trade Treaty: ATT) ค์.ศ. 2012 อนสุัญัญาวิ�าด้วิยระเบิดพิวิง (Convention 
on Cluster Munitions: CCM) ค์.ศ. 2008 และอนสุัญัญาห้า้มิทุ�นระเบดิสัังห้ารบุค์ค์ล (Mine Ban 
Treaty: MBT) ค์.ศ. 1996 ซึ่้�งทั�งห้มิดนี�มิีบทบัญญัติิค์รอบค์ลุมิถ้ิงการค์วิบค์ุมิชีิ�นสั�วินห้ร่อ 
สั�วินประกอบขึ้องอาวุิธีที�มิี AI ด้วิย ที�สัำาคั์ญ เป็นที�ทราบกันวิ�า CCW ได้กำาห้นดแนวิทางการห้้ามิ
อาวุิธีที�ยงัอยู�ระห้วิ�างการพิฒันา อาทิ อาวุิธีแสังเลเซึ่อรที์�มิผีลทำาให้ต้ิาบอดถิาวิร โดยสัามิารถิใชีเ้ปน็
แบบอย�างในการสัรา้งกติิการะห้วิ�างประเทศเกี�ยวิกับ LAWS โดยติรงได้ในอนาค์ติ35 อย�างไรก็ติามิ
การพัิฒนาและการผลิติ LAWS รวิมิถ้ิงมิีชีิ�นสั�วินและสั�วินประกอบที�แติกติ�างกันขึ้อง LAWS  
มิคี์วิามิสัลับซัึ่บซ้ึ่อน จ้ังสัมิค์วิรที�ต้ิองมีิค์วิามิติกลงระห้วิ�างประเทศชุีดให้มิ�ที�แยกออกมิาเพ่ิ�อการกำากับ
ดูแล LAWS เพิ่�อให้ส้ัามิารถิจััดการกับวิงจัรการใชีง้านขึ้อง LAWS ซึ่้�งมิลัีกษณะเฉีพิาะ รวิมิถ้ิงประเด็น
ปญัห้าทางจัรยิธีรรมิซึ่้�งเกิดขึ้้�นมิาพิร้อมิกับการพัิฒนาและการใช้ีงานระบบอาวุิธีประเภูทนี�

34	 Protocol	additional	to	the	Geneva	conventions	of	12	August	1949,	and	relating	to	the	protection	of	victims	of	international	
armed	conflicts	(Protocol	I),	8	June	1977.	Retrieved	from	https://ihl-databases.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750004.
35	 United	Nations	[UN].	(2001,	December	21).	Group	of	governmental	experts	of	the	high	contracting	parties	to	the	convention	
on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have 
indiscriminate	effects	as	amended.	Retrieved	from	https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/40BDE99D98467348C-
12571DE0060141E/$file/CCW+text.pdf/.
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ทีเ่กีย่วข้องกับ�LAWS�มอีะไรบา้ง?
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ประเทศไทยมิพัีินธีกรณีที�ต้ิองดำาเนินการในกรอบค์วิามิร�วิมิม่ิอระห้วิ�างประเทศด้านการค์วิบคุ์มิอาวุิธี 
(Weapons control) การลดอาวุิธี (Disarmament) และการไมิ�แพิร�ขึ้ยายอาวุิธี (Non-proliferation) 
ในห้ลายสั�วิน โดยในปัจัจุับนั ประเทศไทยเป็นรัฐ์ภูาคี์ใน 1) อนุสัญัญาวิ�าด้วิยการห้า้มิใช้ี สัะสัมิ ผลิติ 
และโอน และการทำาลายทุ�นระเบดิสังัห้ารบุค์ค์ล (Convention on the Prohibition of the Use, 
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction: 
APMBC) ค์.ศ. 1997 2) สันธีสิัญัญาไมิ�แพิร�ขึ้ยายอาวุิธีนวิิเค์ลียร ์(Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons Treaty: NPT) ค์.ศ. 1968 3) อนุสััญญาห้้ามิอาวุิธีชีีวิภูาพิ (Biological Weapons 
Convention: BWC) ค์.ศ. 1972 4) อนสุัญัญาห้า้มิอาวุิธีเค์มิ ี(Convention on the Prohibition of 
the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 
Destruction: CWC) ค์.ศ. 1993 และ 5) สันธิีสัญัญาห้า้มิอาวุิธีนวิิเค์ลียร์  (Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons: TPNW) ค์.ศ. 2017 รวิมิทั�ง ยงัได้ลงนามิในสันธีสิัญัญาวิ�าด้วิยการค้์าอาวุิธี 
(Arms Trade Treaty: ATT) ในป ีค์.ศ. 2014 นอกจัากนี� แมิว้ิ�าประเทศไทยจัะยงัไมิ�เขึ้า้เปน็รฐั์ภูาคี์
อนสัุัญญาวิ�าด้วิยการห้า้มิใช้ีอาวุิธีติามิแบบบางชีนดิ (CCW) แติ�ค์ณะผูแ้ทนขึ้องประเทศไทยได้เขึ้า้ร�วิมิ
การประชุีมิ CCW ในประเด็นหุ้�นยนต์ิสัังห้ารในห้้วิงปี ค์.ศ. 2014-2015 และล�าสัุด ณ ที�ประชุีมิ
สัมิชัีชีาสัห้ประชีาชีาติิเมิ่�อเด่อนติลุาค์มิ ค์.ศ. 2018 ประเทศไทยมิถ้ีิอยแถิลงซึ่้�งแสัดงค์วิามิห้�วิงกังวิล
เร่�อง “ผลกระทบที�เกิดขึ้้�นได้อย�างกว้ิางขึ้วิางและยังไมิ�ได้มิีการศ้กษาอย�างเพิียงพิอ” ขึ้องระบบ
อาวุิธีสังัห้ารอัติโนมิติัิ รวิมิทั�งได้เนน้ยำาถ้ิง “ค์วิามิสัำาคั์ญขึ้องการให้ค้์วิามิเค์ารพิและการพัิฒนาห้ลัก
กฎห้มิายมินษุยธีรรมิระห้วิ�างประเทศ”36

ประเทศไทยยังไมิ�มีิกฎห้มิายห้ร่อกฎระเบียบในระดับชีาติิเพ่ิ�อกำากับดูแลกิจักรรมิที�เกี�ยวิข้ึ้องกับ 
LAWS โดยติรงแติ�มิฐี์านทางกฎห้มิายสัำาห้รบัการค์วิบค์มุิอาวุิธียุทธีภัูณฑ์์และสิันค้์าที�ใชีไ้ด้สัองทาง 
(Dual-use items: DUI) ติามิที�สัามิารถิจัำาแนกกลุ�มิได้ดังนี�

36 https://www.hrw.org/report/2020/08/10/stopping-killer-robots/country-positions-banning-fully-autonomous-weapons-and#_
ftn252

กฎหมายของประเทศไทย
ทีเ่กีย่วข้องกับ�LAWS�มอีะไรบา้ง?
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ห้น้�ง กฎห้มิายที�เกี�ยวิข้ึ้องกับการค์วิบคุ์มิอาวุิธีที�ใชีเ้พิ่�อวัิติถุิประสังค์์ทางการทห้าร รวิมิถ้ิงเค์ร่�องกระสุัน 
ชีิ�นสั�วิน และสั�วินประกอบ ได้แก� พิระราชีบญัญติัิค์วิบค์มุิยุทธีภัูณฑ์์ พิ.ศ. 2530 (ค์.ศ. 1987)37 แล
พิระราชีบัญญัติิค์วิบค์ุมิการสั�งออกไปนอกราชีอาณาจัักรซึ่้�งอาวุิธียุทธีภัูณฑ์์และสัิ�งที�ใชี้ใน 
การสังค์รามิ พิ.ศ. 2495 (ค์.ศ. 1952) ซ้ึ่�งกำาห้นดให้กิ้จักรรมิการถิ�ายโอนระห้วิ�างประเทศ โดยเฉีพิาะ
การนำาเข้ึ้าและการสั�งออกอาวุิธีที�ใช้ีเพ่ิ�อการทห้าร รวิมิถ้ิงชีิ�นสั�วินและสั�วินประกอบ ต้ิองได้รับ 
การอนญุาติจัากกระทรวิงกลาโห้มิก�อน ในสั�วินขึ้องการค์วิบค์มุิการนำาเขึ้า้ พิระราชีบญัญัติิค์วิบค์มุิ
ยุทธีภัูณฑ์์ พิ.ศ. 2530 อนญุาติให้มี้ิการนำาเข้ึ้าอาวุิธีติามิแบบ (Conventional arms) สัำาห้รบัปฏิิบติัิการ
ขึ้องห้น�วิยงานขึ้องรฐั์ที�ได้รับอนญุาติเท�านั�น โดยมิคี์ณะกรรมิการค์วิบค์มุิยุทธีภัูณฑ์์ซึ่้�งประกอบด้วิย
ผูแ้ทนจัากสั�วินราชีการด้านค์วิามิมิั�นค์งที�เกี�ยวิขึ้อ้ง ทำาห้นา้ที�ให้ข้ึ้อ้เสันอแนะเชีงินโยบายประกอบ
การพิจิัารณาอนญุาติการนำาเขึ้า้ และในสั�วินขึ้องการค์วิบค์มุิการสั�งออก กระทรวิงกลาโห้มิกำาห้นด
ให้ม้ิกีารติรวิจัสัอบผูใ้ช้ีสัดุท้าย (End-users) ก�อนอนญุาติให้ม้ิกีารสั�งออก นอกจัากนี� ยงัมิกีฎห้มิาย
ลำาดับรองในระดับประกาศกระทรวิงซ้ึ่�งกำาห้นดรายการยุทธีภัูณฑ์์และสิันค้์าค์วิบคุ์มิ ประเทศห้ร่อ
พิ่�นที�ที�ห้้ามิสั�งออก ติลอดจันเง่�อนไขึ้อ่�นประกอบการพิิจัารณาอนุญาติการสั�งออกห้ร่อนำาเขึ้้า38 
โดยรายการยุทธีภัูณฑ์์และสิันค้์าค์วิบคุ์มิจัะได้รบัการปรับปรุงเป็นระยะเพ่ิ�อรองรับขึ้อ้มิติิค์ณะมินติรี
ค์วิามิมิั�นค์งแห้�งสัห้ประชีาชีาติิ (United Nations Security Council: UNSC) เกี�ยวิกับมิาติรการห้า้มิ
ค้์าอาวุิธี (Arms embargo) และการลงโทษทางเศรษฐ์กิจั (Sanction) เกี�ยวิกับการไมิ�แพิร�ขึ้ยายอาวุิธี 

สัอง พิระราชีบัญญัติิศุลกากร พิ.ศ. 2560 (ค์.ศ. 2017) เป็นกฎห้มิายที�ให้้อำานาจัการปฏิิบัติิงาน 
เพิ่�อค์วิบค์มุิสิันค้์าระห้วิ�างประเทศ รวิมิถ้ิงยุทธีภัูณฑ์์และสันิค้์าที�ใชีไ้ด้สัองทาง โดยได้มิบีทบัญญติัิ
เพิิ�มิเติิมิเร่�องการค์วิบค์ุมิการผ�านแดนและการถิ�ายลำา (Transit / transhipment) ให้้เจ้ัาห้น้าที�
ศลุกากรมิอีำานาจัติรวิจัค้์นขึ้องที�ผ�านเขึ้า้มิาในราชีอาณาจัักรเพิ่�อนำามิาสัอบสัวินเพิิ�มิเติิมิ โดยเฉีพิาะ
ในกรณทีี�มิเีห้ติอัุนค์วิรเชี่�อได้วิ�าสันิค้์าผ�านแดนห้รอ่ถิ�ายลำาอาจัจัะเขึ้า้เง่�อนไขึ้ค่์อ 1) ถูิกใชีใ้นกิจักรรมิ
ขึ้องผู้ก�อการร้าย 2) ก�อให้้เกิดผลกระทบด้านลบด้านค์วิามิมิั�นค์ง สัันติิภูาพิ และค์วิามิปลอดภัูย
ระห้วิ�างประเทศอันเปน็ผลจัากลักษณะและชีนดิแห้�งขึ้องนั�น ห้รอ่ 3) มิกีารแสัดงถิิ�นกำาเนดิเปน็เท็จั 
และ 4) พิบวิ�าเป็นการกระทำาที�ผิดกฎห้มิายติามิกฎระเบียบนี�วิ�าด้วิยการค์วิบคุ์มิการผ�านแดน/ 
การถิ�ายลำา

37	 Arms	Control	Act,	B.E.	2490,	1987	(unofficial	translation),	accessed	on	30	April	2019,	at	http://web.krisdika.go.th/LawEng/3.
pdf.
38 E.g. the Announcement of the Ministry of Defense on Armaments that Require Authorization according to the Arms Control Act 
B.E. 2530, the Royal Decree Controlling the Exportation of Arms, Armament and War Implements, B.E. 2552 (2009)
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และสัามิ พิระราชีบญัญติัิเทค์โนโลยปีอ้งกันประเทศ พิ.ศ. 2562 (ค์.ศ. 2019) ซ้ึ่�งนำาไปสัู�การก�อตัิ�ง
สัถิาบันเทค์โนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology Institute :DTI) เพ่ิ�อประโยชีน์ใน 
การวิิจััยและพิัฒนาเทค์โนโลยีป้องกันประเทศ ได้มิีบทบัญญัติิเกี�ยวิกับการพัิฒนาและผลิติอาวุิธี
ขึ้องสัถิาบนัวิ�า

ในกรณีที�อาวุิธียุทโธีปกรณ์จัากการวิิจััยขึ้องสัถิาบันเทค์โนโลยีป้องกันประเทศได้รับการพิิจัารณาวิ�า 
1) จัำาเป็นสัำาห้รบัการใชีง้านขึ้องทางการ ห้รอ่ 2) ค์ุม้ิค์�าในการลงทนุเพิ่�อการค้์า ค์ณะกรรมิการนโยบาย
เทค์โนโลยปีอ้งกันประเทศอาจัขึ้อให้ห้้น�วิยงานติ�าง ๆ ภูายใต้ิกระทรวิงกลาโห้มิห้ร่อองค์์กรอ่�น ๆ ที�มิี
ศกัยภูาพิในการผลิติให้ท้ำาการผลิติอาวุิธีดังกล�าวิ สัำาห้รบั 1) การใชีง้านภูายใน ห้รอ่ 2) เป้าห้มิาย
เชีงิพิาณิชีย์ ติามิลำาดับ ทั�งนี� การผลิติและการค้์าอาวุิธียุทโธีปกรณ์รวิมิทั�งเทค์โนโลยีที�เกี�ยวิข้ึ้องขึ้อง
สัถิาบนั จัะต้ิองอยู�ในกรอบขึ้องพินัธีกรณรีะห้วิ�างประเทศที�มิผีลผกูพินัติ�อประเทศไทยด้วิย

ประเทศไทย ในฐ์านะประเทศที�พิัฒนาแล้วิ ค์วิรจัะมิีสั�วินร�วิมิอย�างแขึ้็งขึ้ันในประเด็นเกี�ยวิกับ
เทค์โนโลยใีห้มิ� อย�างเชี�นประเด็นอาวุิธีอัติโนมิติัิเต็ิมิรูปแบบ

โดยเฉีพิาะอย�างยิ�ง ในฐ์านะประเทศที�ให้้ค์วิามิสัำาคั์ญติ�อการสั�งเสัรมิิอุติสัาห้กรรมิอาวุิธีภูายในประเทศ
เพิ่�อพิ้�งพิาตินเอง ประเทศไทยค์วิรเปน็สั�วินห้น้�งขึ้องการเจัรจัาในระดับโลกในเร่�องการกำาห้นดขึ้อบเขึ้ติ
ขึ้องการพิัฒนา AI และเทค์โนโลยีให้มิ�ซ้ึ่�งมิีวัิติถิุประสังค์์เพิ่�อนำามิาใชี้เป็นอาวุิธี รวิมิถ้ิงร�วิมิเรียกร้อง
ให้ป้ระเทศที�มิคี์วิามิก้าวิห้น้าทางอุติสัาห้กรรมิป้องกันประเทศมิากกวิ�า สันบัสันุนพัิฒนาอุติสัาห้กรรมิ
ดังกล�าวิอย�างมีิค์วิามิรบัผดิชีอบด้วิย

ในอดีติที�ผ�านมิา ประเทศไทยได้ยน่ห้ยัดในเร่�องห้ลักมินษุยธีรรมิติามิที�ได้รบัการบรรจุัอยู�ในอนสุัญัญา
ห้้ามิทุ�นระเบิดสัังห้ารบุค์ค์ลและการห้้ามิอาวุิธีนิวิเค์ลียร์ ซึ่้�งห้ลักการเดียวิกันนี�อาจัถูิกฝ่่าฝื่นโดย 
การใชี ้LAWS ห้รอ่หุ้�นยนต์ิสังัห้ารได้ ดังนั�น การร�วิมิรณรงค์์เพิ่�อคั์ดค้์าน LAWS ห้ร่อหุ้�นยนต์ิสังัห้าร  
จ้ังไมิ�ได้เป็นการเปลี�ยนแปลงท�าทีทางนโยบายขึ้องประเทศซึ่้�งเปน็ผูส้ันบัสันนุขึ้อ้ริเริ�มิติ�าง ๆ  เกี�ยวิกับ
การลดอาวุิธีเพ่ิ�อเห้ติผุลด้านมินษุยธีรรมิมิาอย�างติ�อเน่�อง

ทำาไมประเทศไทยจึงควรสนับสนุน
การเจรจาสนธิสญัญาฉบบัใหม่เกีย่วกับ�LAWS?
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องค์์กรภูาค์ประชีาสัังค์มิ (CSO) ได้เริ�มิเค์ล่�อนไห้วิเพิ่�อสัร้างค์วิามิติระห้นักรู้เกี�ยวิกับอันติรายและ
ปญัห้าทางจัริยธีรรมิที�เกิดจัาก LAWS อย�างการรณรงค์์ระดับโลกให้ยุ้ติิหุ้�นยนต์ิสังัห้าร (Campaign 
to Stop Killer Robots: CSKR) ซึ่้�งเปน็โค์รงการห้น้�งที�ตัิ�งขึ้้�นมิาเพ่ิ�อส่ั�อสัารประเด็นดังกล�าวิ รวิมิถ้ิง
เร่�องการปดิบงัขึ้อ้มิลูการพิฒันา LAWS ทั�วิโลก ทั�งนี� ขึ้อ้ห้�วิงกังวิลเร่�องการนำา LAWS ไปใช้ีในทางที�
ค์กุค์ามิติ�อมินษุยก์ลายเปน็กระแสัทั�วิโลก โดยเฉีพิาะในบรบิทที� AI มิบีทบาทในชีวิีิติประจัำาวัินขึ้อง
ผู้ค์นรวิมิทั�งการบริห้ารจััดการติ�าง ๆ มิากขึ้้�น ติลอดจันสัถิานการณ์ค์วิามิมิั�นค์งอย�างภัูยค์ุกค์ามิ 
ขึ้า้มิชีาติิและค์วิามิต้ิงเค์รยีดในขึ้อ้พิพิิาทเขึ้ติแดน ซึ่้�งมิสีั�วินก�อให้เ้กิดค์วิามิห้วิาดกลัวิเร่�องการนำา AI 
มิาใชีเ้ปน็อาวุิธีห้รอ่ประกอบเขึ้า้กับ LAWS ดังที�เรยีกกันอย�างไมิ�เปน็ทางการวิ�า “หุ้�นยนต์ิสังัห้าร”

ในภูมูิภิูาค์เอเชียีติะวัินออกเฉียีงใต้ิเอง กำาลังมิกีารสัรา้งเค์รอ่ขึ้�ายขึ้อง CSO ซึ่้�งรณรงค์์ในเร่�อง LAWS 
อย�างแขึ้ง็ขึ้นั เริ�มิต้ินจัากการประชุีมิขึ้องภูาค์ประชีาสังัค์มิในเอเชียีติะวัินออกเฉียีงใต้ิซึ่้�งจััดขึ้้�นโดย 
NISEA ณ กรุงเทพิมิห้านค์ร ประเทศไทย เม่ิ�อเด่อนกรกฎาค์มิ ปี ค์.ศ. 2019 ซึ่้�งติามิมิาด้วิยการ
เค์ล่�อนไห้วิในประเทศติ�าง ๆ รวิมิถ้ิงกัมิพิูชีา อินโดนีเซึ่ีย ฟิัลิปปินสั์ และประเทศไทยเอง ทั�งนี�  
ห้ลักการสัำาคั์ญที�เค์ร่อขึ้�ายแบบไมิ�เป็นทางการขึ้ององค์์กรภูาค์ประชีาสัังค์มิในภููมิิภูาค์เห็้นพ้ิองกัน 
ค่์อการเนน้ยำาวิ�า LAWS ต้ิองได้รบัการค์วิบค์มุิจัากมินุษยอ์ย�างมินัียสัำาคั์ญ ยิ�งไปกวิ�านั�น จัำาเป็นต้ิองมิี
พินัธีกรณรีะห้วิ�างประเทศวิ�าด้วิย LAWS ที�เกิดจัากการห้ารอ่อย�างเป็นทางการในระดับโลก โดยบรรดา 
CSO ห้�วิงกังวิลเฉีพิาะเร่�องการใชี้ AI ที�เกี�ยวิขึ้้องกับ LAWS เป็นห้ลัก ไมิ�ใชี�การพิัฒนาและใชี้ AI  
เพิ่�อกิจักรรมิเชิีงพิาณชิียแ์ติ�อย�างไร

องค์กรภาคประชาสงัคมใดบา้งทีพ่ยายาม
ผลักดันประเด็นเกีย่วกับ�LAWS?
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