
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท ากฎหมายปัญญาประดิษฐข์องสหภาพยุโรป: 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่มีความเส่ียงสูง 
(High-risk AI applications)

ชดุขอ้มลูที่ใชท้ดสอบระบบ AI 

(Training data)

ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ (Human Dignity) และสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน (Fundamental Rights) หา้มการเลือกปฏิบตัทิางเพศหรือเชือ้ชาต ิและอยู่ภายใตข้อบเขต

กฎหมายของสหภาพยโุรป โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการรักษาความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคล (Privacy Protection) เชน่ General Data Protection Regulation (GDPR)

การเก็บรักษาขอ้มลู 

(Data and record-keeping) 

เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบยอ้นกลบักรณีที่การท างานหรือการตดัสินใจของระบบ AI มปัีญหา 

ควรเก็บรักษาขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี้

o ชดุขอ้มลูที่ถกูตอ้งที่ใชใ้นการฝึกฝนและทดสอบระบบ AI พรอ้มค าอธิบายลักษณะส าคัญ และ

วิธีการเลือกใชช้ดุขอ้มลูดงักล่าว

o ขอ้มลูที่ระบบก าหนดขึน้เอง

o ขอ้มลูประกอบที่เกีย่วขอ้งกบัการเขยีนโปรแกรม วิธีการทดสอบ กระบวนการและเทคนิค

ที่ใชใ้นการสรา้ง ทดสอบ และตรวจสอบความถกูตอ้งของระบบ AI รวมถึงขอ้มลู

เร่ืองความปลอดภยัและขอ้หา้มเร่ืองการเลือกปฏิบตัิ

ขอ้ก าหนดนีจ้ะช่วยใหเ้กิดความโปร่งใส ส่งเสริมกลไกการตรวจสอบและความรับผิดชอบระหว่าง

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งตัง้แตข่ัน้ตอนการสรา้งไปจนถึงการน ามาใช ้ซ่ึงจะเป็นการก ากบัดแูลตลอดวงจร

ของการใชปั้ญญาประดิษฐ์

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง AI อย่างมีความรับผิดชอบ จ าเป็นตอ้งจัดท าขอ้ก าหนดการแจง้ขอ้มลู

แกส่าธารณะ โดยเฉพาะ AI ที่มคีวามเสี่ยงสงูโดยอาจก าหนดใหผู้พ้ฒันาตอ้งแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบั

วัตถปุระสงค์ในการสรา้ง ความสามารถและขอ้จ ากัดของ AI และปฏิสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่าง AI และมนษุย ์โดยตอ้งเป็นขอ้มลูที่มคีวามชดัเจน เหมาะสม กระชบั และเขา้ใจไดง้า่ย 

Artificial Intelligence

ระดับความรนุแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงานของปัญญาประดิษฐ์ เช่น มีความเสี่ยง

ต่อชีวิตในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหาย

ต่อทรัพย์สิน หรือที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือ

นติบิคุคล เป็นตน้

ปัญญาประดิษฐ์นั้นจะน าไปใช ้ในภาคอุตสาหกรรม

ที่มีความอ่อนไหวหรือโดยลักษณะของการปฏิบัติงาน

อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น

การด า เ นิน ง านด้านการแพทย์แล ะสาธารณสุข  

การขนส่ง พลังงาน การจา้งงาน ชายแดน การอพยพ 

การศาล และกจิการสาธารณะอื่น ๆ ของรัฐ 

• ก าหนดให ้AI สามารถแสดงผลไดต้อ่เมือ่ไดร้ับการตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของขอ้มูลจากมนุษย์แล้วเท่านั้น เช่น การปฏิเสธการรับสวัสดิการ

ประกนัสงัคม

• AI สามารถแสดงผลไดใ้นทันที โดยที่มนษุย์สามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้

ภายหลงั เชน่ การปฏิเสธใบสมคัรบัตรเครดิตที่อาจด าเนินการเบ้ืองตน้ได ้

โดยระบบ AI แตจ่ะตอ้งไดร้ับการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ในภายหลงั

• มนษุย์สามารถตรวจสอบ/ระงับการแสดงผลหรือการท างานของ AI ได ้

ในทนัที (real time) เช่น การจัดใหม้ีปุ่มหยดุและควบคมุรถส าหรับรถยนต์

ไรค้นขบักรณีพบสิ่งผดิปกติ

• ก าหนดความสามารถและขอ้ก าจัดของ AI ตั้งแต่ขัน้ตอนการสรา้งระบบ 

เช่น ก าหนดใหร้ถยนต์ไร้คนขับสามารถหยดุการท างานในสภาวะที่มี

ทศันวิสยัไมป่ลอดภยัหรือการก าหนดขอบเขตการรักษาระยะห่างที่แน่นอน

จากรถคนักอ่นหนา้ เป็นตน้

White Paper ได ้ก าหนดให้ AI ที่ เกี่ ยวข ้องกับ

การใช ้เทคโนโลยี ชีวมิติหรือระบบการจดจ า

ใ บ ห น้า  ( Biometric & Face Recognition) เ ป็ น

เทคโนโลยีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงขณะนี้

คณะกรรมาธิการยโุรปอยู่ระหว่างจัดท าขอ้เสนอ

หลักเกณฑ์การใช ้เทคโนโลยีการจดจ าใบหน้า

เป็นการเฉพาะ

ฝ่ายคน้ควา้และเปรียบเทียบกฎหมาย

กองกฎหมายตา่งประเทศ  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมาธิการยโุรปไดเ้ผยแพร่เอกสาร “White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust”
โดยมีสาระส าคัญเป็นการเสนอนโยบายการด าเนินการดา้นปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยโุรปและที่ เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเส่ียงสงู (High-risk AI applications) ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐท์ี่มีความเส่ียงสงูไวส้องประการ ไดแ้ก่

ขอ้เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการจดัท าขอ้ก าหนดการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐท์ี่มีความเสี่ยงสงู 

(High-risk AI applications) 

AI จะตอ้งมีความสามารถทางเทคนิคที่แม่นย าตามวัตถปุระสงค์ในการสรา้ง โดยอาจ

จดัท าขอ้ก าหนดเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบตังิานที่ผดิพลาดของ AI ดงันี้

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความเที่ยงตรงของระบบ AI เชน่ การก าหนดใหม้กีารแสดงระดับ

ความแมน่ย าในวงจรของระบบปฏิบตักิาร

• ขอ้ก าหนดให ้AI มคีวามสามารถแสดงผลซ า้

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการจดัการความผดิพลาดในวงจรของระบบ 

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการป้องกนัการโจมตทีัง้การโจมตอีย่างเปิดเผยและการโจมตี

ที่ซับซอ้น รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการถกูโจมตแีละมาตรการ

เพื่อความมัน่คงปลอดภยักรณีเกดิเหตฉุกุเฉิน 

การก ากบัดแูลโดยมนษุย ์
(Human Oversight) 

การใหข้อ้มูลแก่สาธารณะ 

(Information to be provided)

ความเที่ยงตรงและแมน่ย า
ของระบบปฏิบตักิาร 
(Robustness and accuracy) 

การน า AI มาใช ้ในบางวัตถุปร ะสงค์

จ า เ ป็นต้องมีการแทรกแซง โดยการ

ตัดสินใจของมนษุย์ ซ่ึงอาจมีรายละเอียด

ที่แตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์ ดังมี

ตัวอย่างการก าหนดมาตรการก ากับดแูล

โดยมนษุย ์ดงันี้

ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการใช ้

เทคโนโลยีชวีมติ ิ(Biometrics)

ติดตามบทความฉบบัเต็มไดท่ี้

เว็บไซต ์Law for Asean >>>>


