ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) I 195

ปัญญาประดิษฐ์กับอคติทางสังคม-วัฒนธรรม
นิติ ภวัครพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Niti Pawakapan
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
E-mail: npawakapan@gmail.com

ประเด็นทีผ่ มจะอภิปราย/ถกเถียงในทีน่ อ้ี าจไม่ใช่ววิ าทะหรือข้อโต้แย้ง
ทางมานุษยวิทยาล่าสุด หรือได้รบั ความสนใจอย่างล้นหลามในหมูน่ กั วิชาการ/
นักเรียนมานุษยวิทยา แต่ผมคิดว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการตั้ง
คำ�ถามเชิงสังคมต่อความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ อันเป็นผลพวง
ของแต่ละวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับหนึ่งในประเด็นใหญ่ท่ศี ูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธรเคยให้ความสนใจ กล่าวคือผมจะกล่าวถึงการศึกษา/วิจยั
และข้อถกเถียงเรือ่ งพาหนะไร้คนขับ (self-driving vehicles) ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า AI – เอไอ ซึง่ จะใช้เรียกต่อไปเพือ่
ความกระชับ) และอคติของมนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ จากการอบรม/เรียนรูท้ างสังคมผ่าน
ขบวนการทางวัฒนธรรม ซึ่งในด้านหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าในการขับขี่พาหนะ
มนุษย์อาจกระทำ�การทีม่ อี คติแฝงอยูต่ อ่ คนบางกลุม่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งสีผวิ
ชาติพนั ธุ์ เพศ อายุ ฯลฯ แม้เป็นการกระทำ�ทีอ่ าจมิได้เกิดขึน้ อย่างจงใจหรือมี
เจตนาก็ตาม แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกลุม่ คนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยัง
สะท้อนให้เห็นว่าสิง่ ทีเ่ รียกว่า “วัฒนธรรม” มีปญ
ั หา และอาจเป็นอุปสรรคต่อ
พัฒนาการของมนุษย์ในการมีชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน ท่ามกลางความแตกต่าง/หลาก
หลาย อย่างปลอดภัย สันติสขุ และเท่าเทียมกัน
ในการประชุมวิชาการประจำ�ปีดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครัง้
ที่ 1 ในหัวข้อเรือ่ ง “เชือ่ ม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” เมือ่ วันที่ 24-25 สิงหาคม
2561 ซึง่ มีศนู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ หนึง่ ใน
การอภิปรายกลุม่ ย่อยทีผ่ มสนใจมากคือหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับปัญญาประดิษฐ์ ผูร้ ว่ ม
เสวนากล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในหัวข้อนี้ ซึง่ บางเรือ่ งผมไม่มคี วามรูเ้ ลย มี
การพาดพิงถึงหลายประเด็น รวมถึง “กฎ 3 ข้อของหุน่ ยนต์” (Three Laws
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of Robotics) ที่ Isaac Asimov นักเขียนและศาสตราจารย์ผโู้ ด่งดังเคยบัญญัติ
ไว้เมือ่ กว่าเจ็ดสิบปีทแ่ี ล้ว ผูร้ ว่ มเสวนาท่านหนึง่ ให้ความเห็นว่ากฎทัง้ สามนีล้ า้
สมัยไปเสียแล้ว เหตุผลหนึง่ ก็คอื ความรู้ ความเข้าใจและเทคโนโลยีดา้ นหุน่ ยนต์
ของเรามีความล้�ำ หน้าอย่างมาก ความเห็นของผูร้ ว่ มเสวนาคนนีด้ ไู ม่แตกต่าง
นักจากข้อถกเถียงทีพ่ บในเว็บไซด์บางแห่ง ทีร่ ะบุวา่ เทคโนโลยีดา้ นหุน่ ยนต์ได้
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ และมีความก้าวหน้าอย่างยิง่ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาด้าน
เอไอและการเรียนรูข้ องสมองกล (Machine Learning) กับซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ
ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน การพัฒนาเหล่านี้นำ�ไปสู่การประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ประเภทต่าง ๆ ซึง่ ทำ�ให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์-หุน่ ยนต์เพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนยั สำ�คัญ และเนือ่ งจากเกิดประดิษฐกรรมหุน่ ยนต์สารพันประเภทและลักษณะ
เพือ่ วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ เราคงต้องพิจารณาทบทวนกฎ 3 ข้อของหุน่ ยนต์อกี
ครัง้ 1 ตัวอย่างเช่น หุน่ ยนต์หรืออุปกรณ์ทป่ี ระดิษฐ์เพือ่ การทหารและการทำ�ศึก
สงคราม ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดปัญหากับกฎข้อที่ 1 กล่าวคือวัตถุประสงค์ทางการ
ทหารมุ่งหมายที่จะปกป้องชีวิตของทหารและพลเรือน แต่ก็อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อฝ่ายศัตรูในสนามรบได้ นอกจากนี้ ปัญหาใหญ่ทเ่ี กีย่ วกับกฎสาม
ข้อนีอ้ ยูท่ เ่ี ป้าหมายของการทำ�วิจยั เรือ่ งเอไอมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาให้มนั สามารถ
คิดและกระทำ�อย่างสมเหตุสมผลและเหมือนมนุษย์ (think and act rationally
and like a human) ทว่า ในการทำ�วิจยั เรือ่ งเอไอนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับการ
เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ยงั มีไม่เพียงพอ การพัฒนาในด้านพฤติกรรมทีส่ ม
เหตุสมผลจึงจำ�กัดอยูใ่ นวงแคบ ๆ เท่านัน้ (Anderson, 2017)
ผมคิดว่าประเด็นนีม้ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ เพราะเราจะแน่ใจได้อย่างไร
ว่า “ความคิดและกระทำ�ของมนุษย์มคี วามสมเหตุสมผล?” หากยังพิสจู น์ไม่ได้
หรือไม่ชดั เจน/กระจ่างว่าความคิดและกระทำ�ของมนุษย์สมเหตุสมผล เราจะ
สร้างให้เอไอมีความคิดและกระทำ�ทีส่ มเหตุสมผลได้อย่างไร? การตัง้ คำ�ถามดัง
กล่าว ซึง่ นำ�ไปสูข่ อ้ ถกเถียงเกีย่ วกับความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์
เป็นผลมาจากรายงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/งานวิจัยเรื่องยาน
พาหนะขับเคลือ่ นได้เอง (self-driving vehicles) อันเป็นความพยายามใน
การนำ�เอไอมาแทนทีม่ นุษย์ในการควบคุมยานพาหนะ
มีรายงานว่าความคิดเรือ่ งยานพาหนะขับเคลือ่ นได้เองเริม่ ปรากฏขึน้
ในงาน Futurama หรือ New York World’s Fair ทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 1939 โดยมี
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General Motors Corporation (GM) เป็นสปอนเซอร์ นักออกแบบอุตสาหกรรม
ชาวอเมริกนั นาม Norman Bel Geddes ได้แสดงประดิษฐกรรมต้นแบบของ
เขา เป็นยานพาหนะใช้พลังงานไฟฟ้าทีบ่ งั คับด้วยคลืน่ วิทยุแม่เหล็กไฟฟ้า2 ใน
ปัจจุบนั ยานพาหนะขับเคลือ่ นได้เองมีพฒ
ั นาการทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน ความน่า
สนใจประการหนึง่ คือการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธกี ารศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
ในการทำ�วิจยั ในด้านนี้ เช่น กรณีทน่ี สิ สัน หนึง่ ในบริษทั ผลิตรถยนต์ทย่ี ง่ิ ใหญ่
ของญีป่ นุ่ ได้วา่ จ้างนักมานุษยวิทยานาม Melissa Cefkin เป็นนักวิจยั หลัก
ของ Human Centered Systems ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ Nissan Research
Center, Silicon Valley ในการศึกษา/วิจยั เกีย่ วกับพาหนะทีข่ บั เคลือ่ นได้เอง
อย่างอิสระ3
Cefkin เคยทำ�งานร่วมกับบรรษัทธุรกิจใหญ่ ๆ หลายแห่งและเริม่
ทำ�งานให้นสิ สันในเดือนมีนาคม 2015 เธอสนใจว่ามนุษย์มปี ฏิสมั พันธ์อย่างไร
กับรถยนต์ และระบบขับเคลือ่ นได้เองอย่างอิสระ (autonomous systems)
จะตีความพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร ทีมงานของเธอจึงเริม่ ด้วยการวิเคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนขับรถยนต์บนถนน และระหว่างรถยนต์กบั คนเดินเท้า
(pedestrians) คนขีจ่ กั รยาน (cyclists) และสภาพแวดล้อมบนถนน ด้วยความ
หวังว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้สอนให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้เองปฏิบัติเยี่ยงคนขับ
รถยนต์ทด่ี ี หนึง่ ในบริเวณทีเ่ ธอเน้นความสำ�คัญคือสีแ่ ยก ซึง่ เธอสังเกตว่าเป็น
บริเวณที่คนขับรถยนต์ คนขี่จักรยานและคนเดินเท้าจะสบสายตากัน (eye
contact) เพื่อแสดงเจตจำ�นงของตนต่อผู้อ่นื ซึ่งรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองไม่
สามารถทำ�ได้ เธอจึงคิดว่ารถยนต์ขับเคลื่อนได้เองในอนาคตจะใช้แสงเพื่อ
สือ่ สารกับคนเดินเท้า หรือต่อพฤติกรรมอืน่ ๆ4 (Edelstein, 2016)
เราอาจคิดว่าความพยายามของนักมานุษยวิทยาอย่าง Cefkin ฟังสม
เหตุสมผล นัน่ คือเริม่ ต้นด้วยการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ นกลุม่ ต่าง ๆ บน
ถนนและต่อสภาพแวดล้อม เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์
ในการขับขีร่ ถยนต์ ทว่า พฤติกรรม อันเป็นผลพวงของความคิด ทัศนคติและ
โลกทัศน์ของมนุษย์ ดูซบั ซ้อนและมีแนวโน้มทีจ่ ะขัดแย้งกัน ดูได้จากการศึกษา
และงานวิจยั หลายชิน้ เช่น จากการสำ�รวจด้วยการใช้ค�ำ ถามออนไลน์ทใ่ี ช้ชอ่ื
ว่า “Moral Machine” ของสถาบัน MIT ในปี 2016 เพือ่ ทดสอบแนวการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decisions) ของผูต้ อบคำ�ถาม (ซึง่ มีลกั ษณะ
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คล้ายกับการทดสอบทีเ่ รียกว่า “Trolley Problem”5) ด้วยการสมมติวา่ จะ
เกิดอุบตั เิ หตุรถชนขึน้ และให้ยสู เซอร์หรือผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ (user) ตอบคำ�ถาม
เพือ่ ทดสอบปัจจัย 9 ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุบตั เิ หตุ เช่น ถ้าต้องเลือก ผูต้ อบ
คำ�ถามเลือกทีจ่ ะชนผูช้ ายหรือผูห้ ญิง คนหมูม่ ากหรือคนหมูน่ อ้ ย คนอายุนอ้ ยหรือ
คนชรา คนเดินเท้าหรือคนที่ไม่ข้ามถนนตรงที่ให้ข้าม (jaywalkers) คนที่มี
สถานภาพทางสังคมต่�ำ หรือสูง เป็นต้น
มียสู เซอร์จ�ำ นวน 40 ล้านคนจาก 233 ประเทศตอบคำ�ถามแนวการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม จากข้อมูลทัง้ หมดผูศ้ กึ ษาได้สรุปว่าผูต้ อบคำ�ถามเลือกที่
จะรักษาชีวติ มนุษย์มากกว่าสัตว์ ของคนหมูม่ ากมากกว่าคนหมูน่ อ้ ย เด็กมากกว่า
ผูใ้ หญ่ และเสนอว่าผูว้ างแผนนโยบายควรนำ�ปัจจัยเหล่านีไ้ ปใช้พจิ ารณาประกอบ
การออกกฎหมายสำ�หรับรถยนต์ขบั เคลือ่ นได้เอง แต่กใ็ ห้ความเห็นว่าข้อมูลที่
ได้เหล่านีแ้ สดงถึงจริยศาสตร์เชิงบรรยาย (descriptive ethics) ของยูสเซอร์
ทีใ่ ช้ประกอบในการตัดสินใจ มิใช่การตัดสินใจในแง่ของจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน
(normative ethics) ซึง่ เป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญในด้านนีค้ วรเป็นผูต้ ดั สินชีข้ าด
ประเด็นสำ�คัญประการหนึง่ คือการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของยูสเซอร์
ผันแปรไปตามความแตกต่างของแต่ละประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ด้านภูมศิ าสตร์ ทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างประเทศในเอเชียและ
ยุโรป หรือด้านวัฒนธรรม ก็มสี งั คมทีเ่ น้นความเป็นปัจเจกบุคคลและสังคมส่วน
รวม (Vincent, 2018) เช่น คนตอบคำ�ถามทีม่ าจากวัฒนธรรมทีเ่ น้นสังคมส่วน
รวม อย่างประเทศจีนและญีป่ นุ่ เลือกทีจ่ ะรักษาชีวติ คนทีม่ อี ายุมากมากกว่า
คนทีม่ อี ายุนอ้ ย ซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับการทีส่ งั คมทัง้ สองเน้นการเคารพนับถือผู้
อาวุโส ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี าจากประเทศยากจนทีส่ ถาบันทางสังคม-การเมืองมีความ
อ่อนแอก็มคี วามอดกลัน้ ยอมรับคนทีไ่ ม่ขา้ มถนนตรงทีใ่ ห้ขา้ มได้มากกว่า ส่วน
คนที่มาจากสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจสูงก็จะเห็นช่องว่างของ
การปฏิบตั ติ อ่ คนทีม่ สี ถานภาพทางสังคมสูงและต่�ำ ทีต่ า่ งกันอย่างยิง่ และมีการ
ตัง้ ข้อสังเกตว่าผูต้ อบคำ�ถามจำ�นวนมากจากวัฒนธรรมทีเ่ น้นเรือ่ งปัจเจกบุคคล
เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา เลือกทีจ่ ะรักษาชีวติ คนหมูม่ าก Karen Hao
(2018) ผู้เขียนบทความแสดงความเห็นว่านี่อาจเป็นเพราะสังคมทั้งสองเน้น
ความสำ�คัญของปัจเจกบุคคลก็ได้6
อย่างไรก็ตาม ทีมวิจยั ของ MIT ได้ระบุวา่ ผูต้ อบคำ�ถามส่วนใหญ่เป็น
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ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี (tech savvy) คอมพิวเตอร์ ดังนัน้ การทดสอบนี้
อาจมีความคลาดเคลือ่ นบ้างก็ได้ (Hao, 2018) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความขัด
แย้งกันเองเชิงจริยธรรม (ethical paradox) ในหมูผ่ ตู้ อบคำ�ถาม ซึง่ กล่าวว่า
ต้องการรถยนต์ขบั เคลือ่ นได้เองทีป่ กป้องคนเดินเท้าแม้วา่ จะทำ�ให้ผโู้ ดยสารใน
รถเกิดอันตรายก็ตาม แต่ก็ระบุว่าตนจะไม่ซ้ือรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองที่ถูก
โปรแกรมให้ทำ�เช่นนั้น ข้อสรุปที่สำ�คัญอีกสองประการคือผู้ตอบคำ�ถามส่วน
ใหญ่เลือกที่จะรักษาชีวิตมนุษย์มากกว่าสัตว์เลี้ยง และรักษาชีวิตคนทั้งกลุ่ม
มากกว่าปัจเจกบุคคล คำ�ตอบเหล่านีส้ อดคล้องกับรายงานและข้อเสนอแนะ
เรือ่ งรถยนต์ขบั เคลือ่ นได้เองทีเ่ สนอต่อกรรมาธิการด้านจริยธรรมเกีย่ วกับระบบ
การขับเคลือ่ นได้เองของประเทศเยอรมัน (German Ethics Commission on
Automated and Connected Driving) ในปี 2017 (Maxmen, 2018)
การศึกษาทีน่ า่ สนใจอีกชิน้ หนึง่ คืองานวิจยั ของ Georgia Institute
of Technology ทีค่ น้ พบว่าระบบตรวจจับ (detection systems) ทีใ่ ช้ใน
รถยนต์ขบั เคลือ่ นได้เอง เช่น เซ็นเซอร์และกล้อง จะตรวจจับผูท้ ม่ี ผี วิ โทนสีจาง
หรือขาว (lighter skin tones) ได้ดกี ว่าผูท้ ม่ี ผี วิ สีเข้ม/ดำ� ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นไป
ได้มากว่ารถยนต์อาจตรวจจับผูท้ ม่ี ผี วิ สีเข้ม/ดำ�ได้ไม่ทนั และชนคนกลุม่ นี้ ทีม
วิจัยพบว่าระบบดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงเมื่อเกี่ยวข้องกับ
ประชากรบางกลุม่ กล่าวคือไร้ความไม่แม่นยำ�ต่อผูท้ ม่ี ผี วิ สีเข้ม/ดำ� แม้วา่ ทีม
วิจยั จะทดลองด้วยการเปลีย่ นให้เป็นเวลากลางวันหรือกัน้ ระบบตรวจจับภาพ
ผลที่ออกมาก็เหมือนกัน รายงานวิจัยสรุปว่านี่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าปัญหา
ทีแ่ ท้จริงของระบบคืออคติทแ่ี ฝงอยู่ (Cuthbertson, 2019)
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของการค้นคว้า/งานวิจยั เกีย่ วกับรถยนต์
ขับเคลือ่ นได้เอง และแม้วา่ นีจ่ ะเป็นเพียงจุดเริม่ ต้นของการศึกษาอันยาวนาน
ในอนาคต แต่คงช่วยให้เราได้ตระหนัก/สำ�นึกว่าผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ ไม่วา่ จะเป็นคน
ชาติใด เพศอะไร อาศัยอยูท่ ไ่ี หน อายุเท่าไร นับถือศาสนาอะไร ประกอบอาชีพ
อะไร ก็อาจมีอคติในการตัดสินใจหรือเลือกทีจ่ ะกระทำ�การใด (และไม่กระทำ�
การใด) เป็นอคติท่เี ป็นผลพวงของการเรียนรู้ผ่านคุณค่า ทัศนคติ โลกทัศน์
ความเชือ่ ของสังคมทีต่ นเกิด เติบโตขึน้ มาและอาศัยอยู่
อาจไม่ผดิ นักหากผมจะเรียกว่านีค่ อื อคติเชิงสังคม-วัฒนธรรมทีเ่ รามิได้
ตระหนักถึงหรือสำ�นึกว่าเรามี ดังนัน้ ในฐานะนักเรียนมานุษยวิทยา ผมคิดว่า
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เราควรพิจารณาเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง และตัง้ คำ�ถามต่อวัฒนธรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เราต้องตัดสินใจเชิงจริยธรรม ว่าวัฒนธรรมของ
เรามีอคติอะไรบ้าง? ส่งผลต่อการกระทำ�ของเราอย่างไร? และผลลัพธ์ของ
การกระทำ�คืออะไร?
เชิิงอรรถ
1 อัันได้้แก่่
กฎข้้อที่่� 1 หุ่่�นยนต์์มิอิ าจกระทำำ�การใดใดที่่�เป็็นอัันตรายต่่อมนุุษย์์ หรืือนิ่่�งเฉยปล่่อย
ให้้มนุุษย์์ตกอยู่่�ในอัันตราย
กฎข้้อที่่� 2 หุ่่�นยนต์์ต้อ้ งเชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งที่่�ได้้รับั จากมนุุษย์์ ยกเว้้นว่่าคำำ�สั่่�งนั้้�นขััดแย้้งกัับ
กฎข้้อแรก
กฎข้้อที่่� 3 หุ่่�นยนต์์ต้อ้ งปกป้้องสถานะการมีีตัวั ตนของตนไว้้ ตราบเท่่าที่่�การกระทำำ�
นั้้�นมิิได้้ขััดแย้้งกัับกฎข้้อแรกหรืือกฎข้้อที่่�สอง – ดูู Mark Robert Anderson,
“After 75 years, Isaac Asimov’s Three Laws of Robotics need updating”,
in The Conversation. Academic rigour, journalistic flair, March 17, 2017
<https://theconversation.com/after-75-years-isaac-asimovs-three-lawsof-robotics-need-updating-74501> (สืืบค้้นข้้อมููลในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 15
กัันยายน 2563), คำำ�แปลของผม
2 Bonnie Gringer, “History of the Autonomous Cars” <https://www.titlemax.com/
resources/history-of-the-autonomous-car/> (สืืบค้้นข้้อมููลในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 21
กัันยายน 2563)
3 Center for Automotive Research, “Dr. Melissa Cefkin” <https://www.
cargroup.org/person/dr-melissa-cefkin/> และดูู Molly Shade, “Melissa
Cefkin / A Profile”, Profile Series, EPIC, Advancing the Value of Ethnography in Industry, November 23, 2015 <https://www.epicpeople.org/
melissa-cefkin-a-profile/> (สืืบค้้นข้้อมููลในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 20 กัันยายน 2563)
Melissa Cefkin คงไม่่ใช่่นักั มานุุษยวิิทยาคนแรกหรืือคนเดีียวที่่�ทำำ�งานในภาคเอกชน
เพราะในสหรััฐอเมริิกา นัักมานุุษยวิิทยาได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมกัับหรืือทำำ�งานให้้ภาค
ธุุรกิิจมานานหลายทศวรรษแล้้ว นำำ�ไปสู่่�การเรีียนการสอนวิิชามานุุษยวิิทยาธุุรกิิจ
(Business Anthropology) ในมหาวิิทยาลััยหลายแห่่ง
4 Stephen Edelstein, “An anthropologist will help Nissan design self-driving cars”, digitaltrends, August 11, 2016 <https://www.digitaltrends.
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com/cars/nissan-hired-an-anthropologist-to-help-design-self-drivingcars/> (สืืบค้้นข้้อมููลในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 22 กัันยายน 2563)
51 เป็็นข้้อเสนอของ Philippa Foot จากงานเขีียนชื่่�อ “Abortion and the Doctrine
of Double Effect” ตีีพิมิ พ์์ในปีี 1967 เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิวาทะเรื่่�องการทำำ�แท้้ง
และถููกพััฒนาขยายความโดยนัักปรััชญานาม Judith Jarvis Thomson ในเวลาต่่อ
มา “Trolley problem” เป็็นการตั้้�งคำำ�ถามต่่อจริิยธรรมของมนุุษย์์ และเป็็นตััวอย่่าง
ของแนวคิิดเชิิงปรััชญาที่่�เรีียกว่่า “consequentialism” ซึ่่�งเสนอคำำ�นิยิ ามว่่าจริิยธรรม
(morality) คืือผลลััพธ์์ของการกระทำำ�และผลลััพธ์์นั่่�นแหละที่่�สำำ�คัญ
ั จึึงเกิิดคำำ�ถาม
ต่่อเนื่่�องว่่าแล้้วมนุุษย์์ตัดั สิินใจกระทำำ�การด้้วยอะไร อย่่างไร? Josh Clark ผู้้�เขีียน
บทความนี้้�ยกตััวอย่่างว่่าสมมติิว่า่ คุุณกำำ�ลังั เดิินเล่่นตามทางรถรางอยู่่� ทัันใดนั้้�นคุุณ
ได้้ยินิ เสีียงคนร้้องเอะอะขอความช่่วยเหลืือ มีีรถรางที่่�แล่่นมาจากด้้านหลัังของคุุณ
เกิิดเบรคแตก หยุุดไม่่ได้้ มีีผู้้�โดยสารบนรถรางคัันนั้้�น 5 คน บัังเอิิญว่่าคุุณยืืนอยู่่�ใกล้้
ที่่�สัับรางรถรางและมีีกองทรายอยู่่�ข้้าง ๆ ถ้้าคุุณสัับราง รถรางก็็จะเปลี่่�ยนทิิศทาง
แล่่นไปชนกองทรายกองนั้้�น ผู้้�โดยสารทั้้�งห้้าบนรถจะปลอดภััย ทว่่า มีีผู้้�ชายคนหนึ่่�ง
ยืืนไม่่รู้้�อีโี หน่่อีเี หน่่อยู่่�ที่่�กองทราย ถ้้าคุุณสัับราง รถรางจะพุ่่�งชนชายคนนั้้�นและเขา
อาจเสีียชีีวิติ ได้้ คุุณจะตััดสิินใจเลืือกทำำ�อะไร? จะปกป้้องชายห้้าคนหรืือคนเดีียว?
(ดูู Josh Clark, “How the Trolley Problem Works”, howstuffworks,
<https://people.howstuffworks.com/trolley-problem.htm> (สืืบค้้นข้้อมููล
ในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 27 กัันยายน 2563) ยัังมีีรายละเอีียดอื่่�น ๆ อีีกที่่�ผมไม่่อาจ
อธิิบายในที่่�นี้้�ได้้หมด เพราะจะทำำ�ให้้บทความนี้้�มีีความยาวเกิินไป
6 Karen Hao, “Should a self-driving car kill the baby or the grandma?
Depends on where you’re from. The infamous “trolley problem” was
put to millions of people in a global study, revealing how much ethics diverge across cultures.”, MIT Technology Review, Tech policy / AI
Ethics, October 24, 2018 <https://www.technologyreview.
com/2018/10/24/139313/a-global-ethics-study-aims-to-help-ai-solvethe-self-driving-trolley-problem/> (สืืบค้้นข้้อมููลในอิินเตอร์์เน็็ต วัันที่่� 24
กัันยายน 2563) และดูู James Vincent, “Global preferences for who to
save in self-driving car crashes revealed” ซึ่่�งอ้้างอิิงถึึงบททดสอบเดีียวกััน
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