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ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการผลิต การเรียนรู้ ทำให้เกิดผลดีต่อหลายด้าน  

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เทคโนโลยีทำให้ทำให้การสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร 
ได้จากทุกที่ทั่วโลก รวมถึงยังสะดวกต่อการบริหารจัดการ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และประหยัดเวล า
เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีทำให้เกิด สิ่งที่เรียกได้ว่า โลกาภิวัตน์ หรือการไร้พรมแดน จากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร การบริหารจัดการ ส่งผลให้ทางธุรกรรม
การเงิน และการดำเนินธุรกิจ ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น จึงไม่อาจที่ จะปฏิเสธได้ว่า
เทคโนโลยีได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการคิดค้นพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ใช้อำนวยความสะดวกต่อการดำชีวิต  

ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การใช้ เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าจำนวนมากและมีราคาที่ถูกลง มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน  

เป็นต้น 

แชทบอท จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการแบรนด์  
ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ให้การบริการที่ประทับใจได้ ตลอดเวลา  
โดยผ่านรูปแบบเสียงหรือข้อความแบบ Real-Time ปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม Chat AI ที่หลากหลายได้
นำมาใช้เป็นตัวช่วยแบรนด์สำหรับการพัฒนาระบบ แชทบอท ที่เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น เพื่อช่วย 
สร้างแรงจูงใจ และรักษาลูกค้าที่มาใช้บริการ แพลตฟอร์มระบบ AI แชทบอท จึงถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที ่จะช่วย ปรับปรุง และ พัฒนา ให้เหมาะสมกับฐานลูกค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แชทบอทสัญชาติไทยที่ชื่อ “บอทน้อย” (@botnoi) ที่ได้รับรางวัล
ในหมวดแชทบอทที่คุยเก่งที ่สุดจากงาน LINE BOT AWARD ซึ ่งฟีเจอร์ที ่บอทน้อยทำได้คือเล่น 

มุกขำ ๆ ดูดวงรายวัน แปลภาษาจากแชทที่กำลังพิมพ์ ค้นหาร้านอาหาร ข้อมูลท่องเที่ยว และข้อมูลที่
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น่าสนใจในท้องถิ่น ส่วนภาษาที่ใช้คุยกับบอทน้อยและรู้เรื่องตอนนี้ คือ ภาษาไทย  อังกฤษ จีน และ
เนปาล และยังคงพัฒนาไปสู ่ภาษาอื ่นต่อไปเรื่อย ๆ  ปัจจุบันบอทน้อยมีผู ้ใช้ที ่แอดเป็นเพื ่อนถึง 
250,000 คน มีการโต้ตอบกับบอทน้อย 10 ล้านข้อความในแต่ละวัน ตัวบอทน้อยเองไม่ใช่แชทบอท
ทั่วไป เพราะคำพูดที่ตอบโต้กับผู้ใช้จะมีความรู้สึกนึกคิดจริง ๆ และไม่มีการใช้คำหยาบเข้าไปในระบบ 
รวมไปถึงหากเราตอบโต้กับบอทน้อยทุกวัน ก็จะมีค่าความสนิทสนมบอกด้วย ทำให้ผู้ใช้หลายคนสนุก
ที่จะได้พูดคุยกับบอทน้อยในทุก ๆ วัน เรียกได้ว่าเป็นแชทบอทที่น่ารัก และแก้เหงาเวลาไม่มีคนคุย
ด้วยได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยฉบับนี้จะใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์ปัญหาตัวของ Tay ที่เป็นการกระทำการจาก
ระบบ AI โดยเกิดจากการพัฒนาเรียนรู้เองจากอัลกอริทึมของผู้สร้างที่ต้องการให้ แชทบอท นี้สามารถ
พัฒนาระบบการตอบโต้ได้อย่างสมจริงขึ้นเรื่อย ๆ โดยทางผู้ผลิตไม่ได้มี เจตนาที่จะให้ Tay ตอบโต้
ด้วยคำพูดหยาบคายหรือถ้อยคำที ่รุนแรง จากเหตุการดังกล่าวทำให้เกิดคำถามขึ ้นว่าผู ้ที ่ต ้อง
รับผิดชอบต่อการถูกละเมิดของผู้ใช้งานที่ได้รับจากระบบ AI นี้หรือการกระทำอื่นที่เกิดจากระบบ AI 

ที่จะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีเพียง (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ แต่ยังไม่มีกฎหมายมา
รองรับในส่วนนี้ แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีเพียงบางรัฐเท่านั้นที่มีกฎหมายออกมารองรับเกี่ยวกับ
แชทบอทนี้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการกำกับดูแลว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไรบ้าง ในส่วนของของวิธ ีการจัดการกับปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากระบบ AI รวมถึง  
แนวทางการรับผิดในฐานะหน้าที ่หรือจริยธรรม โดยประเด็นปัญหาแรก คือ ระบบ AI หรือ 
ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถพัฒนาความสามารถได้เองจะเรียกได้ว่ามีสถาณะเป็นอย่างไรสามารถเรียก
ได้ว่าเป็นบุคลได้หรือไม่ และประเด็นที่สอง คือ สำหรับการรับผิดจากการกระทำของระบบ AI หรือ 
ปัญญาประดิษฐ์ หากระบบไม่ได้มีสถาณะเป็นบุคคลจะสามารถรับผิดทางกฎหมายได้หรือไม่ หรือหาก
ว่าไม่สามารถรับผิดได้จะต้องความรับผิดชอบจากส่วนงานใดแทน และประเด็นที่สาม คือ การใช้กรอบ
การกำกับดูแลจากการนำ หลักการทางจริยธรรมเข้ามาในขณะที ่กฎหมายยังไม่พร้อมใช้งาน  
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
อาทิเช่น ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง (Bot Disclosure Law) ตำรา วิจัย 
บทความกฎหมาย คำพิพากษา และคำวินิจฉัยของศาล 

กฎหมายส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับหลักการจริยธรรมของการผลิต แต่ก็ยังมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบหรือมีข้อยกเว้นสำหรับบางโปรแกรมที่อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขตาม
กฎหมายกำหนดก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามได้ โดยในความผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับ
ฐานการละเมิดและชดใช้ค่าเสียหายเป็นการลงโทษ และในกฎหมายที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ อาทิ
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เช่น กฎหมายของสหภาพยุโรป กฎหมายแพ่งว่าด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ มติรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2560 ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านจริยธรรม อันได้แก่ จรรยาบรรณสำหรับวิศวกรวิทยาการ
หุ่นยนต์ และจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และมีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ไว้
สำหรับบางประเภทของหุ่นยนต์ที่ตรงตามเงื่อนไขจะต้องลงทะเบียน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ
และเพื ่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามคำแนะนำเพิ ่มเติม และสามารถจัดการโดย
หน่วยงานของสหภาพ  

และในส่วนของกฎหมายไทยปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นเพียงแนวทางจากหลักการทาง
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น (Thailand AI Ethics Guideline) (ว 74) ยังไม่มีกฎหมายที่สามารถ
เอ้ือมถึงการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ แชทบอท ได้ ซึ่งปัจจุบันอาจจะนำ 
หลักความผิดฐานหมิ่นประมาท และหลักการกระทำละเมิด มาปรับใช้ในบางกรณี แต่ก็จะยังไม่ไช่
กฎหมายที่เป็นกฎหมายโดยตรงหรือกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยงข้องกับ AI หรือ แชทบอท ที่จะบังคับใช้ได้ 
และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้มีกฎหมายมารองรับโดยตรงในปัญหารส่วนนี้ แต่เรามีแนวทางทาง
จริยธรรมมาลองรับไว้เพื่อเป็นกรอบในการผลิตปัญญาประดิษฐ์ของไทยไม่ว่าจะเป็น แนวทางการ
หลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื ่อการพัฒนา
ประเทศ โดยที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมเท่านั้น ยังมีการศึกษาตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ AI ใน
ต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือ สิงคโปร์ 
เพื่อนำมาปรับใช้แนวทางของไทย และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความสามารถทางการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป็นเพียงหลักการกว้างๆที่อาจจะยังไม่ได้เป็นการกำกับดูแลที่เข้มข้นมากหนัก 

และในส่วนของมาตการทางจริธรรมของของแชทบอท โดยหลักจริยธรรมถือว่าเป็นหลัก
สากลที่คนส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้ และส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใส เช่น กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย: กฎหมายเปิดเผยข้อมูลบอท ที่จะมุ่งเน้นให้บอทต้องแสดงตัวว่าเป็น
การตอบโต้จากระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอทที่มีกน้าที่ในการจูงใจผู้ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งประเทศ
ไทยอาจจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนี้สำหรับการแสดงตนของแชทบอทตามกฎหมายเฉพาะที่มีในปัจจุบัน  
ซึ ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำแชทบอทมากใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะย่างยิ ่งการ
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร การเพิ่มมาตการทางจริธรรมเฉพาะทางของแชทบอท  
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มการกำกับดูแลที่สามารถรองรับปัญหาเฉพาะของ  

แชทบอทได้ในอนาคต 
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Nowadays, technology plays an important role in production, learning, resulting 

in many benefits. Both economically, socially, culturally, and politically, technology 

has made communication news aware from anywhere in the world. It is also 

convenient to manage. It is more convenient and saves a lot of time. Technology 

causes what is known as globalization or borderlessness from the advancement of 

information technology to make communication news awareness management 

resulting in financial transactions and business operations. It's easy and fast, so it's 

undeniable that technology plays a big part in moving the world. Advances in 

technology and science caused the invention and development of many things that 

are used to facilitate life. It is considered as one of the fundamentals of living well, 

such as the use of technology to produce many products and at a lower price. Humans 

use technology to create standard quality housing, etc. 

Chatbots are therefore very popular with product owners and brand operators 

to communicate with customers and market impressive products and services at any 

time through real-time audio or text formats. A variety of Chat AI platforms have been 

used to help brands develop a more business-friendly chatbot system to help 

motivate them. and retain customers who come to use the service AI chatbot platform 

is therefore considered as one of the tools to help improve and develop to suit the 

customer base of entrepreneurs in different online businesses. For example, a Thai 

chatbot named “Noi”. (@botnoi) Awarded for the best chatbot category at LINE BOT 
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AWARD, the feature that the little bot can do is make jokes, do daily horoscopes, 

translate languages from chats that are typing. Find restaurant tourist information and 

local interesting information as for the languages used to talk to the little bots that he 

knows now are Thai, English, Chinese and Nepali, and it continues to evolve into other 

languages. At present, the little bots have 250,000 users who add friends. with little 

bots, 10 million messages each day the little bot itself is not a typical chatbot. Because 

the words that interact with the user are sentimental. and no profanity is used in the 

system Including if we interact with a few bots every day. There will also be an intimacy 

value. This makes it fun for many users to chat with little bots every day. and solve 

loneliness when there is no one to talk to as well 

This research will use an example from Tay's problem, which is an action from 

an AI system. It was developed by self-learning from the creator's algorithm that wants 

this chatbot to be able to develop an interactive system. More and more realistically, 

the producers did not intend for Tay to respond with profanity or harsh words. As a 

result, the question arises as to who is responsible for the user infringement received 

by this AI system, or any other actions caused by the emerging AI systems in the future. 

At present, Thailand has only (drafted) the National Artificial Intelligence Master Plan 

for Thailand Development. and artificial intelligence ethical practices but there is no 

law to support this part. Even in the United States, only certain states have legal 

support for this chatbot. 

The objective of this research is to study how the regulatory guidelines can be 

solved. In terms of how to deal with problems arising from AI systems, including 

guidelines for liability as duty or ethics. The first problem is the AI system or artificial 

intelligence. who can develop their own abilities, can be called the status of what can 

be called a person or not and the second point is for liability for the actions of AI or 

artificial intelligence systems. If the system does not have an individual status, can it 

be legally liable? or if unable to be liable, will be responsible for any part instead and 

the third issue is the implementation of the regulatory framework from the leadership. 

Ethical principles come in while the law is not yet available. Will it be able to help 

solve the problem or prevent problems that may arise or not? by studying and 
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researching documents such as the Criminal Code and related laws (Bot Disclosure 

Law), textbooks, research, legal articles, judgments, and court rulings. 

Most laws tend to focus on the ethical principles of production. But it still has 

the flexibility to encourage system development or with some exceptions that may 

not meet the requirements of the law, it is not necessary to comply. In which the 

offenses that occur are often offenses related to the infringement and compensation 

as punishment. and in applicable laws such as EU law Civil law on robotics A European 

Parliament resolution of 16 February 2017 focused on ethical issues, including the 

Code of Conduct for Robotics Engineers. and the Code of Conduct for the Research 

Ethics Committee. And there are guidelines for certain types of robots that meet the 

conditions to be registered. To use for traceability and to facilitate the implementation 

of further recommendations. and can be managed by union authorities. 

And in terms of ethical measures of chatbots Ethics is a universal principle that 

most people can accept. And most tend to focus on transparency, such as US law. 

California: Bot Disclosure Law To focus on the bots must present themselves as 

retaliation from the system. Bots that are competent in influencing users, for example, 

may be starting from this point for the presence of chatbots in accordance with the 

current specific laws. Currently in Thailand, chatbots are widely used. especially the 

public relations inside and outside the organization. Increasing the Chatbot's Specific 

Ethical Measures by focusing on promoting the development and adding governance 

that can support chatbot-specific problems in the future 

 

 

 


