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ค�าน�าจากสถาบันนโยบายศึกษา
เนื่องด้วยสภาพของสังคมไทยและสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเป็นโลกในยุคดิจิทัล ความเป็นอยู่ของแต่ละปัจเจก
ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ประเด็นและข้อถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
การคุม้ ครองสิทธิได้เปลีย่ นไปจากอดีตมาก เพราะผลทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่
มีบทบาทมากขึ้นในการด�าเนินกิจกรรมส่วนบุคคล และการด�าเนินการทาง
ธุรกิจ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและออกนโยบายหรือ
กฎหมายที่จะมาแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ที่เกิดขึ้น จึงต้องยกระดับ
การท�างานไปอีกขัน้ ดังเช่นในสังคมทีเ่ ริม่ ให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล
มากขึ้น หลังจากการมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศใน
เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และเป็นช่วงที่สถาบันนโยบายศึกษาได้
เตรียมโครงการ “การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง” ตัง้ แต่ปี 2561
เพื่อด�าเนินการในต้นปี 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ “พลเมือง” ได้
ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่ต้องรู้ถึงความส�าคัญของ “ข้อมูลส่วนตัว” ซึ่ง
เสมือนหนึ่งเป็น “สินทรัพย์ส่วนตัว” ด้วย ในโลกยุคใหม่ที่อุดมไปด้วย
“ข้อมูล” และข้อมูลทัง้ หลายก็ยงั ถูกน�าไปสร้างการเปลีย่ นแปลงสังคมและโลก
ได้ทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย
ด้วยความส�าคัญของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้
จัดท�าโครงการนีข้ นึ้ พร้อมๆ กับงานเขียนจากนักวิจยั 5 ท่าน คือ คุณอนุสษิ ฐ
คุณากร, ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์, คุณภัทระ ค�าพิทักษ์, รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
และคุณชวน หวังสุนทรชัย ซึง่ ได้นา� มาสูก่ ารตีพมิ พ์เพือ่ เผยแพร่แก่สงั คมไทย
ให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักในการใช้และดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเองอย่างปลอดภัย ไปพร้อมๆ กับการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาครัฐ ที่ตระหนักกับหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองความเป็น
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ส่วนตัว และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะในคราวเดียวกันด้วย
โดยเฉพาะในขณะที่ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ประเทศไทย
ก�าลังอยู่ในสถานการณ์ของการบริหารจัดการเพื่อต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ คือ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่เริ่มเรียกติดปากว่า โควิด-19 (COVID-19)
ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากคนสู่คน และแพร่กระจายได้ง่ายอย่างรวดเร็ว
สร้างความหวาดวิตกกับทุกๆ ภาคส่วนของสังคม นี่จึงเป็นมหันตภัยที่เขย่า
ความมั่นคงของสังคม (Public Security) ซึ่งต้องการความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติตนตามค�าเตือน ค�าแนะน�าของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับ
กลุ่มเสี่ยง จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามที่คณะแพทย์ต้องการ
เพื่อให้การรักษาได้ถูกต้องกับเวลาของอาการของโรคได้ทันท่วงที และ
เพื่ อ ลดภาวะการแพร่ ก ระจายให้ ไ ด้ เร็ ว ที่ สุ ด ขณะนี้ เรื่ อ งการคุ ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนตัวที่เราให้ความส�าคัญจึงต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของ
สาธารณะและสังคมไปด้วยในคราวเดียวกัน นับเป็นกรณีที่เราทุกคนจ�าเป็น
ต้องไม่เพียงถือเป็นบทเรียนครั้งส�าคัญ หากต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั อิ กี ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะช่วยกันรักษาสังคมไว้ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย และ
ขอเป็นก�าลังใจให้กบั ทุกคนทีช่ ว่ ยชาติในการร่วมฝ่าวิกฤติในครัง้ นีไ้ ปให้ได้ให้
เร็วที่สุด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อครอบครัว และเพื่อชาติ”
สถาบันฯ ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่าน และขอบคุณมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดท�าโครงการที่เป็นการเสวนาทั้ง
6 ครั้ง และการสัมมนาอีก 1 ครั้ง และเป็นที่มาของการจัดพิมพ์หนังสือ
“การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย” ในครั้งนี้ด้วย
สถาบันนโยบายศึกษา
เมษายน 2563
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บทบรรณาธิการ
สถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ และ องค์กรร่วมจัด คือ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
Privacy Thailand ได้จดั ท�าโครงการ “การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พลเมือง” เมือ่ ต้นปี 2562 ในขณะทีก่ ฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ออกมาด้วย จึงได้มีการศึกษาเพื่อเสนอชุดความรู้
และหลักคิด รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้วิจัยทั้ง 5 ท่าน ได้เสนอแง่มุมเรื่อง
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กลายเป็นสิ่งมีค่าในโลกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อทุกคน ไม่ว่าอยู่ใน
ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน หรือประชาชนทั่วไป
ผศ.ดร.นคร เสรีรกั ษ์ ผูบ้ กุ เบิกงาน “ความเป็นส่วนตัว” ได้ให้ขอ้ มูล
ความคิดพื้นฐาน เรื่อง มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
ผลกระทบต่อประเทศไทย ที่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างครบถ้วน
ถึงทีม่ าซึง่ มีพนื้ ฐานจากหลักสิทธิมนุษยชนอันเข้มแข็งในสังคมตะวันตก และ
มีพลวัตเป็นกฎหมายใช้อย่างเข้มแข็งในประเทศเยอรมันปัจจุบนั เพือ่ ปกป้อง
และคุ้มครองข้อมูลของพลเมืองเยอรมันทั่วโลก การมีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�าความเข้าใจถึงทีม่ านีด้ ว้ ย
พร้อมกันนี้ ผู้เขียนยังได้เสนอกรอบแนวทางปฏิบัติส�าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง เพื่อให้กฎหมายสามารถน�าสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น
แก่สาธารณะ อันเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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คุณอนุสษิ ฐ คุณากร เขียนเรือ่ ง “ข้อมูลส่วนบุคคลกับความมัน่ คง
สาธารณะ” ซึ่งความมั่นคงของรัฐเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ถูกก�าหนดขึ้น
เพื่อประโยชน์สาธารณะไว้ แต่ก็อาจจ�าเป็นต้องมีการล่วงละเมิดความเป็น
ส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ความเป็นส่วนตัวกับความมั่นคงของ
รัฐจึงมีเส้นแบ่งบางๆ เพราะหากเน้นความเป็นส่วนตัวมากกว่าความเป็นส่วน
รวมหรือประโยชน์สาธารณะ ก็จะท�าให้ความมัน่ คงของรัฐเสียไปและอาจจะ
ไปกระทบกับส่วนรวมได้ แต่หากเน้นความมั่นคงมากเกินไปจนประชาชน
สูญเสียความเป็นส่วนตัว ก็อาจจะท�าให้ประชาชนรู้สึกตัวเองสูญเสียความ
เป็นตัวตนหรือตกอยูใ่ นสายตาของรัฐมากเกินไป การก�าหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความมัน่ คงของรัฐจึงเป็นเรือ่ ง
ที่จ�าเป็นในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
คุณภัทระ ค�าพิทกั ษ์ ได้เขียนเรือ่ ง “สิทธิความเป็นส่วนตัว/บทบาท
ของสื่อและความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักต่อสังคม” เรื่อง
การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานของสื่อมวลชนที่จะไม่เป็นผู้
กระท�าการละเมิด ขณะเดียวกัน สื่อยิ่งต้องตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการไม่เสนอหรือเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลในข่าว
อันจะน�าความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน บทบาทของสือ่ จึงต้องตระหนัก และมีบทบาท
เผยแพร่ความรูน้ แี้ ก่ประชาชนโดยตรง เพือ่ เป็นองค์กรหลักส�าคัญในการวาง
พื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมอีกด้วย
รศ.คณาธิ ป ทองรวี ว งศ์ เขี ย นเรื่ อ ง “ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล :
กรอบระเบียบทางกฎหมายและการปฏิบตั ”ิ ประเทศไทยมีกฎหมายหลาย
ฉบับที่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานรัฐ “ได้มา หรือ เข้าถึง” ข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง้ ก�าหนดหน้าทีใ่ ห้ผคู้ วบคุมภาคเอกชนเก็บและเปิดเผยข้อมูลให้หน่วย
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งานของรัฐด้วย และเห็นว่า แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศไทยจะมีลักษณะคล้ายกับกฎหมายของยุโรป แต่ในบริบทของ
กฎหมายยุ โรปจะมี ก ารน� า หลั ก กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาชั่ ง น�้ า หนั ก
กฎหมายที่จ�ากัดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเสมอ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ของเยอรมันที่ให้ความส�าคัญกับหลักสิทธิ
มนุษยชนครอบคลุมทุกด้าน ถึง 19 มาตราแรกของกฎหมายพื้นฐาน
คุณชวน หวังสุนทรชัย เขียนเรือ่ ง “การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล/
ความตระหนักต่อการละเมิดทาง Online” ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
โลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น และดูไปพร้อมๆ กับตัวกฎหมายในเรื่องการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ยังมีการให้ความยินยอมตามกฎหมาย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิใน
การคัดค้าน การเก็บข้อมูลจึงต้องตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล อาจ
กล่าวได้วา่ กฎหมายฉบับนีม้ ขี นึ้ เพือ่ หยิบยืน่ สิทธิให้กบั บุคคลธรรมดาในการ
ไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และกฎหมายได้รับรองสิทธิให้
กับเจ้าของข้อมูล เพื่อให้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสัมฤทธิผลตาม
หลักการความส�าคัญในเรื่องนี้ คือ หลักให้ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลจะ
ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวออกไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในโลก
สังคมออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ( Human
Rights) และยังเป็นประเด็นร่วมของสังคมโลกด้วย ความส�าคัญในเรื่องนี้
จึงมีจดุ หลักคือ การสร้างความตระหนักใน 3 ส่วน คือ 1. การให้ความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องรู้ด้วยตนเองว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัว
ไปกับใคร เพื่ออะไร ต้องคิดก่อนยินยอมให้ข้อมูล 2. รัฐควรเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลได้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น หรือมีข้อจ�ากัดเท่านั้น และ 3. การใช้และ
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เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะต้องควบคุมได้
ยิง่ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเขียน
โปรแกรมควบคุมการท�างาน และน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน
ต่างๆ ต้องวางหลักเกณฑ์วา่ การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ควรใช้เพือ่ คุกคาม
ชีวิตมนุษย์และสิทธิส่วนบุคคล ความส�าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่มากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและดูแล เพื่อให้
“สิทธิ” ความเป็นส่วนตัวจะด�ารงอยู่ได้ภายใต้การก�ากับของรัฐ และสังคม
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ด้วย
สถาบันนโยบายศึกษาขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาสละเวลา
ในการเขียนบทต่างๆ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการปกป้องคุ้มครอง ทั้งนี้
ก็เพื่อยังประโยชน์แก่พลเมืองไทยที่จะสามารถเรียนรู้ไปกับโลกสมัยใหม่
เทคโนโลยีล�้าหน้า แต่เรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว ก็ยังจะเป็น
ประเด็นที่ต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดไป
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ผู้อ�านวยการ สถาบันนโยบายศึกษา
เมษายน 2563
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มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :
ผลกระทบต่อประเทศไทย1
นคร เสรีรักษ์ 2

บทน�า
ข้อมูลมีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน เนื่องจาก
สังคมสมัยใหม่เป็นทั้งสังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่งการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลจึงมีความส�าคัญทั้งต่อการวางแผน ระบบการท�างาน และการบริหาร
จัดการ การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน มีความ
จ�าเป็นต้องมีข้อมูลไว้ในครอบครองให้มากที่สุด ซึ่งในข้อมูลข่าวสารจ�านวน
มากมายมหาศาลที่มีการครอบครอง หรือมีการแลกเปลี่ยน หรือแย่งชิง
แข่งขันกันครอบครองนี้ มีข้อมูลส่วนหนึ่งเป็น อ สวน ุคค
1

เอกสารนี้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในโครงการ “การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง” ของสถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ โดยพัฒนาจากเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว Big ata และ DPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ” (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 22 สิงหาคม
2561), ได้มีการปรับปรุงเพื่อใช้ในการประชุมหลายครั้ง คือ การประชุมเรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล
ออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” (31 สิงหาคม 2561, จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) การประชุมเรื่อง “สิทธิความเป็นส่วนตัว: แนวคิดและการปกป้องโดยกฎหมาย”
(สถาบันนโยบายศึกษา, 28 มีนาคม 2562) การประชุมเรื่อง “ความเป็นส่วนตัว DPR และ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” (มหาวิทยาลัยแม่ ้าหลวง, 10 พฤษภาคม 2562)
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” (ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 25 กรกฎาคม 2562).
2
ผศ.ดร.นคร เสรีรกั ษ์ อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ผู้ก่อตั้งและผู้อ�านวยการ Privacy Thailan .
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ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเรื่ อ งการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนี้ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ท�าได้สะดวกและรวดเร็วมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะความสามารถในการจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารโดยอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การรับ-ส่ง
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไป
การสะสมข้อมูลไว้ในครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นมีมากขึ้น
และมีอยู่ในทุกๆ วงการธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ แต่
ผลกระทบต่อบุคคลที่เกิดขึ้นคือการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ประมวลผล
หรือเปิดเผย ท�าให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย เช่น
อาจมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
หรือการน�าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์โดยปราศจากการได้
รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ตลอดจนการท�าให้เกิดความเสียหาย
ต่อความเป็นอยู่ในชีวิตส่วนตัว รวมทั้งการสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ
ข้อมูลเป็นพืน้ ฐานในการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ในปัจจุบนั นีก้ ารติดต่อ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไม่ได้จา� กัดอยูเ่ ฉพาะในประเทศของตน และโดยเฉพาะ
ในโลกปัจจุบนั ทีก่ ารแลกเปลีย่ น รับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
สูงมาก ท�าให้การรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างไร้ขีดจ�ากัดและอยู่นอกเหนือข้อ
จ�ากัดทางเขตแดนของประเทศ รัฐต่างๆ จึงต้องก�าหนดมาตรการก�ากับดูแล
หรื อ ควบคุ ม การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล โดยเฉพาะข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ซึ่งต้องเป็นกติกาที่ไม่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินการทางการค้า
ระหว่างประเทศ จึงน�ามาซึ่งการจัดท�ามาตรการทางกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศในหลายเวที3
3

นคร เสรีรักษ์, “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อเสนอส�าหรับประเทศไทย”
(กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ ้า ่าม, 2558).
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานสากล
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศต่างๆ ตลอดจน
ในข้อตกลงระหว่างประเทศ แม้ในรายละเอียดของบทบัญญัตกิ ฎหมายจะมี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพปัญหาและกระบวนการการคุ้มครองทาง
กฎหมายทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละประเทศและเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
ภูมภิ าค แต่ในท้ายทีส่ ดุ แล้วหลักการส�าคัญก็เพือ่ ให้ความคุม้ ครองความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลในมิติของข้อมูลหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พลเมือง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักความยินยอม (Consent) เป็นส�าคัญ ซึ่ง
สาระส�าคัญของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางสากล
มีดังนี้
1. หลักความยินยอม
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมหรือมี
การแจ้งต่อเจ้าของข้อมูล ( ata sub ect) ก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ไม่สามารถขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลได้ ผู้
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลในเวลาใดๆ ที่สามารถท�าได้ และการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แต่ละ
ครัง้ ต้องมีการแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลทุกครัง้ และต้องใช้เท่าทีจ่ า� กัดเฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
2. หลักวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเจาะจง
แน่นอน และมีความชัดเจน การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผล
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคราวแรกที่มีการขอความยินยอม
การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
ห้ามมิให้ใช้ เปิดเผย ประมวลผล ข้อมูลข่าวสารในวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่
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จะได้มีการแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิก การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผล ดังกล่าวได้
3. หลักคุณภาพของข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความถูกต้อง
แน่นอน (Accuracy) มีความทันสมัย และอยูภ่ ายในขอบเขตของวัตถุประสงค์
ที่ก�าหนด
4. หลักสิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตน
สิทธิในการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับตนให้ถูกต้องและทันสมัย สิทธิที่จะรู้ว่าใครบ้างที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้บ้าง สิทธิในการรับรู้ถึงกระบวนการหรือ
วิธีการต่างๆ ในการใช้ ประมวลผล เผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับตน
5. หลักการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
หลักการคุ้มครองข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความอ่อนไหว
(Sensitive ata) เป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความส�าคัญและมีการ
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด แม้ว่าในค�าจ�ากัดความของข้อมูล
ส่วนตัวโดยเฉพาะจะไม่สามารถก�าหนดได้อย่างชัดเจนก็ตาม เช่น ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเมือง ลัทธิทางศาสนา แนวทางในการด�าเนินชีวิต การเป็น
สมาชิกสหพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศและประวัติ
อาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งการเก็บหรือการประมวลผล อาจมีได้โดยการให้
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน หรืออาจก�าหนดว่าไม่สามารถ
ทีจ่ ะส่งข้อมูลเหล่านีอ้ อกนอกประเทศได้ หรืออาจให้ความคุม้ ครองทีม่ ากกว่านี้
เช่น การก�าหนดห้ามมิให้มีการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เลย
เว้นแต่กฎหมายให้อ�านาจ
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6. หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หมายถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมายและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ กล่าวคือ การเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลในสถานทีป่ ลอดภัย มีความเข้มงวดการเข้าออกสถานทีเ่ ก็บข้อมูล
ดังกล่าว
7. หลักการแจ้งการด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศส่วนใหญ่ต้องมี
การบอกกล่าวหรือแจ้งต่อองค์กรทีม่ อี า� นาจกับก�าดูแล หรือในบางกรณีหมายถึง
การแจ้งต่อนายทะเบียนที่มีอ�านาจของรัฐ ซึ่งผู้ด�าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ( ata controller) จะได้รับใบอนุญาต (License) ให้
ด�าเนินการได้ และผูด้ า� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ มู้ อี า� นาจได้กา� หนด หากมีการฝ่าฝนอาจถูก
ถอดถอนใบอนุญาตชั่วคราวหรือเป็นการถาวรแล้วแต่กรณี
8. หลั ก ลงโทษและองค์ ก รที่ มี อ� า นาจบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย
การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
ได้แก่ การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด การขโมย การเข้าถึง หรือ
การส�าเนาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระท�าดังกล่าวได้มี
การน�าหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายแพ่งหรือหลัก
คอมมอนลอว์มาปรับใช้ในกฎหมายอาญาในส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการ
เปิดเผยความลับ ความรับผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น และในกฎหมาย
เฉพาะเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ภายใต้กฎหมาย
นี้ได้ให้อ�านาจบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งจัดตั้งเป็นองค์กรมีอ�านาจควบคุม
ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัตนิ ี้ (กล่าวรายละเอียดในค�าอธิบายว่าด้วย
เรื่ององค์กรผู้มีอ�านาจ)
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หลักส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักใหญ่ คือ
หลักการยินยอม (Consent) กฎหมายส่วนใหญ่มไิ ด้กา� หนดแบบการอนุญาต
ที่แน่นอนไว้ การอนุญาตโดยหลักการจะเป็นการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือโดยการท�าเป็นสัญญาหรือไม่กไ็ ด้ การอนุญาตโดยนัยหรือมีทา่ ทาง
แสดงให้ทราบว่าได้อนุญาต ในกฎหมายคอมมอนลอว์มหี ลักกฎหมายว่าด้วย
การรักษาความลับ (Law of Con ence) ภายใต้หลักการนี้บุคคลใดที่ได้
รับรู้ข้อมูลหรือได้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไว้ บุคคลผู้นั้น
มีหน้าทีต่ อ้ งรักษาความลับ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านัน้ แก่บคุ คลทีส่ าม
หรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หน้าที่ดังกล่าว
อาจเป็นหน้าที่ที่ได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ได้ หาก
ผูท้ ไี่ ด้รบั ข้อมูลมีเหตุสามารถรูห้ รือควรรูไ้ ด้วา่ เจ้าของข้อมูลไม่ตอ้ งการให้เปิดเผย
ผู้รับข้อมูลมีหน้าที่ในการรักษาความลับไว้ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
นับแต่ได้รบั รูข้ อ้ มูลดังกล่าว นอกจากนีห้ น้าทีใ่ นการรักษาความลับนีส้ ามารถ
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกด้วย หากในกรณีที่ว่าบุคคลภายนอกได้มีการรับรู้
ข้อมูลนัน้ มาอีกทอดหนึง่ บุคคลภายนอกย่อมเกิดหน้าทีใ่ นการรักษาความลับ
หรื อ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยแก่ บุ ค คลภายนอกภายใต้ ห ลั ก การเดี ย วกั น เคยมี
ค�าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินไว้ว่า ถึงแม้ว่าบุคคล
ภายนอกจะไม่ได้ผกู พันเป็นคูส่ ญ
ั ญา แต่ความรับผิดในหน้าทีท่ ตี่ อ้ งไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น หน้าที่ดังกล่าวมีผล
ไปถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นในเวลาต่อมาด้วย
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นอกจากหลักการให้
ความยินยอมเป็นหลักใหญ่แล้ว เนือ้ หาสาระส�าคัญของกฎหมายนีย้ งั ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ
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(Sensitive ata) โดยหลักกฎหมายห้ามมิให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารประเภทนีเ้ ว้นแต่มกี ฎหมายให้อา� นาจไว้อย่างชัดเจนและต้องปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด
กระบวนการต่างๆ ทีก่ า� หนดไว้ในบทบัญญัตกิ ฎหมายอาจแตกต่างกัน
ไปในรายละเอียดของกฎหมาย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพปัญหา กระบวนการทาง
กฎหมาย และนโยบายของรัฐ แต่โดยหลักการพืน้ ฐานในกฎหมายต่างประเทศ
และข้อตกลงระหว่างประเทศล้วนประกอบไปด้วยหลักส�าคัญข้างต้นเป็น
อย่างน้อย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในข้อตกลงระหว่างประเทศ4
กฎหมายระหว่ า งประเทศและข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ ป็ น
มาตรการควบคุมก�ากับการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ส�าคัญ มีดังนี้
3.1 การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการภายใต้ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3.2 การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางขององค์การเพือ่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (O CD ui elines on the Protection
of Privacy an Transbor er lows of Personal Data)
3.3 การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลง (Convention) ของ
รัฐสภาแห่งยุโรป
3.4 การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามข้ อ บั ง คั บ สหภาพยุ โรป
( uropean nion Directive 95/46/ C) ซึ่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
4

ศิรกิ ลุ ภูพ่ นั ธ์ และนคร เสรีรกั ษ์, “กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ” ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2544.
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มาเป็น Regulation ( ) 2016/679 ( eneral Data Protection
Regulation) ในปัจจุบัน
3.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางของสหประชาชาติ
3.6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางของ AP C
3.7 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิ ิก (Trans-Paci c Strategic conomic
Partnership Agreement: TPP)
แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกฏเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ซึ่งก�าลังเป็นที่
สนใจอย่างมากในปัจจุบัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับสห าพยุโรป
(European Union Directive 95/46/EC)5
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อบังคับสหภาพยุโรป 95/46/
C นับเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกสร้างขึ้นโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ก ารคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและเสรี ภ าพในการ
เคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งยังให้การรับรองว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกันตลอดทั้งตลาดร่วมยุโรป โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ คือ
ในมาตรา 2 ได้ให้ค�าจ�ากัดความของข้อมูลส่วนบุคคล (personal ata) ว่า
หมายถึงข้อมูลข่าวสาร (information) ใดๆ ทีช่ เี้ ฉพาะตัวบุคคล หรือสามารถ
บ่งชี้ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดา
(natural person) ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ( ata sub ect) การชี้เฉพาะตัว
บุคคลอาจเป็นไปโดยตรงหรือโดยอ้อม การอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
5

นคร เสรีรักษ์, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 4.
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หมายเลขประจ�าตัว ลักษณะส�าคัญทางกาย สรีระ จิตใจ สถานะทางการเงิน
สังคม วัฒนธรรม ซึง่ เป็นข้อมูลทีส่ ามารถชีเ้ ฉพาะตัวบุคคลได้ และในขอบเขต
ของการบังคับใช้ทั้งในการประมวลข้อมูลโดยวิธีการปกติ (manual) และ
การประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอัตโนมัติ
(electronic or automatic) ดังนั้น ประชาชนทุกคนในสหภาพยุโรป ทุก
หน่วยงานราชการ และในทุกบริษทั ห้างร้าน และองค์กรธุรกิจเอกชนทุกแห่ง
ต้องสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าได้มีการน�ากฎเกณฑ์การคุ้มครองไปปฏิบัติ
จริงในมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2
ประการ คือ เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวทางการบัญญัติ
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีส่ อดคล้องกัน และเพือ่ ให้มมี าตรฐานในการปฏิบตั ิ
ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศสมาชิก
ข้อบังคับฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ในแต่ละประเทศ เพือ่ ให้การคุม้ ครองประชาชนมากขึน้ ส�าหรับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในบริษัทเอกชนที่
ประกอบธุรกิจการค้า ต้องยึดหลักการที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้
1. การรักษาคุณภาพของข้อมูล
2. มาตรการของการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย
3. ข้อก�าหนดในการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนตัว
โดยเฉพาะหรือข้อมูลอ่อนไหว (sensitive ata)
4. สิทธิในการได้รับแจ้งการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล
5. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลของเจ้าของข้อมูล
7. การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล
8. การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
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นอกจากการควบคุมการส่งข้อมูลภายในประเทศสมาชิกแล้ว ส�าหรับ
ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หากจะท�าการติดต่อรับ-ส่งข้อมูล
กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ก็ต้องมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลที่
เหมาะสมเป็นทีพ่ อใจแก่สหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน ซึง่ มาตรการทีเ่ หมาะสมที่
สหภาพยุโรปได้ตั้งไว้ แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการค้าและการ
ลงทุนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากที่สุด และมีการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลข่าวสารมากทีส่ ดุ ก็ยงั มีรปู แบบการคุม้ ครองไม่เหมือนกับสหภาพยุโรป
เพราะสหรัฐอเมริกาใช้ระบบควบคุมตนเอง (self-regulation) โดยภาค
เอกชนก�าหนดการควบคุมข้อมูลขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการ
พยายามหาวิธีการประนีประนอมเพื่อเป็นทางออกและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย
ต่อมาการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยการออกข้อบังคับ Directive 2002/58/ C
เกี่ยวกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวในภาคการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2002 และมี
การออกข้อก�าหนด Regulation ( ) 611/2013 ซึง่ เป็นกฎระเบียบในการ
แจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ ห้บริการการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการสูญหาย ถูกขโมย หรือกรณี
อื่น ๆ ที่ถูกรุกล�้าอีกด้วย
นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้ออกมาตรฐานส�าหรับการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศทีส่ ามเพือ่ คุม้ ครองการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศที่สาม ซึ่งประเทศสมาชิกจะ
สามารถมั่นใจว่าบริษัทหรือหน่วยงานที่ใช้ค�าสั่งมาตรฐานเหล่านี้ ในการท�า
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามนั้น
มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว
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DPR เป็นกฎระเบียบของ ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนใน
กลุ่มประเทศ จากการที่ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วง
ละเมิ ด มากขึ้ น ในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้ อ มู ล เป็ นการปรั บปรุ ง
มาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเมื่อครั้งออกกฎ
Directive เมื่อปี 1995
ความเปลี่ยนแปลงจากข้อก�าหนดใน DPR ที่ส�าคัญและได้รับความ
สนใจ หรือตระหนกตกใจกันมาก น่าจะเป็นบทลงโทษที่ก�าหนดโทษปรับสูง
มาก โดยระบุวา่ การเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
ที่ไม่ปฏิบัติตาม DPR จะถูกปรับเป็นจ�านวนเงินถึง 20 ล้านยูโร หรือ 2-4
ของรายได้ต่อปีทั่วโลก ขึ้นอยู่กับว่าวงเงินใดมากกว่า กฎระเบียบนี้มีผลใช้
บังคับกับหน่วยงานที่อยู่ใน และรวมไปถึงหน่วยงานนอก
หลักการคุม้ ครองข้อมูลยังคงเป็นไปตามมาตรฐานของ Directive
โดยมีความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากข้อก�าหนดใน DPR ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้เชิงพื้นที่
DPR บังคับใช้ในทุกหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลพลเมืองที่อาศัยอยู่ใน ไม่ว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ไหน นั่นคือ DPR
บังคับใช้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลใน ไม่วา่ การประมวล
ผลจะท�าใน
หรือไม่ก็ตาม โดยจะบังคับใช้กับทุกกิจกรรมที่เป็นการ
จ�าหน่ายสินค้าและบริการแก่พลเมือง และทุกกิจกรรมที่มีลักษณะการ
6

Regulation ( ) 2016/679 of the uropean Parliament an of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regar to the processing
of personal ata an on the free movement of such ata, an repealing Directive
95/46/ C ( eneral Data Protection Regulation).
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ติดตามพฤติกรรมของพลเมืองที่เกิดขึ้นใน หากเป็นธุรกิจของประเทศ
อื่นที่ไม่ใช่สมาชิก (Non- Business) ก็ต้องด�าเนินการแต่งตั้งผู้แทน
ใน ด้วย
2. บทลงโทษ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลของข้อมูล (Data
Breach) หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจะถูกปรับเป็นจ�านวนเงินถึง
20 ล้านยูโร หรือ 2-4 ของรายได้ต่อปีขึ้นอยู่กับว่าวงเงินใดสูงกว่า ซึ่งเป็น
โทษปรับสูงสุดในกรณีร้ายแรง เช่น การไม่ขอความยินยอมที่เหมาะสมเพียง
พอในการประมวลผลข้อมูล หรือการปฏิบตั ขิ ดั หลักการ Privacy by Design
บางกรณีมีโทษปรับ 2 เช่น กรณีการไม่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การไม่แจ้ง Supervising Authority และเจ้าของข้อมูลเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล
หรือการไม่จัดท�า Privacy Impact Assessment
3. การให้ความยินยอม
หลักความยินยอมได้รบั การยืนยันเข้มแข็งมากขึน้ โดยระบุวา่ การ
ขอความยินยอมต้องด�าเนินการในรูปแบบที่เข้าใจได้และสามารถเข้าถึงได้
สะดวก (Intelligible an easily access) ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลข้อมูลในการขอค�ายินยอม โดยการขอความยินยอมต้องมีความ
ชัดเจน ใช้ภาษาทีง่ า่ ยต่อการเข้าใจ นอกจากนีก้ ารยกเลิกการให้ความยินยอม
ต้องก็ต้องด�าเนินการได้ด้วยความสะดวก
ภายใต้ DPR มีการก�าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่ชัดเจนมาก
ขึ้นดังนี้
1. สิทธิทจี่ ะได้รบั แจ้งเมือ่ เกิดความเสียหาย (Breach Noti cation)
ภายใต้ DPR ถือว่าการแจ้งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เมื่อเกิด
ความเสียหายหรือการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งเกิดผลกระทบมีความเสี่ยงต่อ
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สิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล ทัง้ นีก้ ารแจ้งต้องด�าเนินการภายใน 72 ชัว่ โมง
โดยผูป้ ระมวลผลต้องแจ้งต่อลูกค้าและผู้ควบคุมข้อมูลโดยไม่ชกั ช้าหลังจาก
เกิดความเสียหาย
2. สิทธิที่จะรู้และเข้าถึงข้อมูล (Right to Access)
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งจากผู้ควบคุมข้อมูลว่า
มี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล หรื อ ไม่ การประมวลผลด� า เนิ น การที่ ไ หน มี
วัตถุประสงค์อะไร และเมือ่ ร้องขอ ผูค้ วบคุมข้อมูลจะต้องจัดหาส�าเนาข้อมูล
ดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ข้อ
ก�าหนดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลและ
เป็นการยืนยันความเข้มแข็งของเจ้าของข้อมูล
3. สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล (Right to be orgotten/Right
to rase)
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ (1) ในการแจ้งให้ลบข้อมูล ระงับการ
เผยแพร่ หยุดการประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (2) มีสิทธิในการแจ้งให้ลบ
ข้อมูลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บครั้งแรก และ
(3) มีสิทธิในการลบข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้
ผู้ควบคุมต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิของเจ้าของข้อมูล
กับประโยชน์สาธารณะในการมีอยู่ของข้อมูลนั้น
4. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง (Data Portability)
สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ในรูปแบบที่สามารถใช้
งานได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ (machinerea able format)
5. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ต้น (Privacy by Design/
Privacy by Default)
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ก�าหนดให้มีการวางระบบความคุ้มครอง (Protection) ตั้งแต่ใน
โอกาสแรกของการออกแบบระบบ มากกว่าการมาเพิ่มการด�าเนินการใน
ภายหลัง โดยก�าหนดว่าต้องมีการใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารที่
เหมาะสม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและ
เป็นการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูล
ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บและและประมวลผลข้อมูลได้เพียงเท่าที่
จ�าเป็นเพื่อให้ภารกิจส�าเร็จ ( ata minimi ation) และต้องมีการจ�ากัดการ
เข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการประมวลผล
6. สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองโดยเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูล (Data
Protection Of cers: DPO)
ใช้ระบบการเก็บบันทึกข้อมูลภายในองค์กร (Internal Recor
eeping) แทนระบบการรายงานต่อ Data Protection Authorities (DPA)
และก�าหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (DPO) ส�าหรับผู้ควบคุม
ข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และมีภารกิจหลักในการติดตาม
และประมวลผลข้อมูลเป็นประจ�าและเป็นระบบ (Regularly an Systematic monitoring Data Sub ects)
การแต่งตัง้ DPO ต้องค�านึงถึงคุณสมบัตดิ า้ นวิชาชีพและความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาคปฏิบัติ โดยอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรหรือผู้ให้บริการภายนอก ต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อกับทาง DPA และ
ต้องมีทรัพยากรเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญของ DPO ทั้งนี้ DPO มีระบบรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และ
ต้องไม่ท�าหน้าที่อื่นที่อาจเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
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กับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของไทย
ความพยายามในการออกกฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นในปี 2540 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการจัดท�า
ร่างกฎหมายถึง 5 ฉบับ ผ่านรัฐบาลหลายคณะ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับแรกทีส่ ง่ ไปยังรัฐสภาคือฉบับทีจ่ ดั ท�าโดยส�านักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งรัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ
เดือนตุลาคม 2552 แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาของ
รัฐสภา จนมีการยุบสภาในเดือนพฤษภาคม 2554 ร่างนี้รัฐบาลในสมัย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เสนอไปยังรัฐสภาอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2556 แต่เกิดการรัฐประหารเสียก่อน
หลังการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรัฐประหาร
ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจะเร่งออกกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายส�าคัญที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วนต่อกระบวนการปฏิรปู ประเทศ รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้สง่ ร่างกฎหมายฉบับนีไ้ ปยังสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเมือ่ เดือนตุลาคม 2557
หลังจากนัน้ ไม่ถงึ สามเดือน สังคมไทยถูกท�าให้สบั สนมากขึน้ ด้วยการทีร่ ฐั บาล
ชุดเดียวกันได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกฉบับในชุด
กฎหมายขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง จั ด ท� า โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7
7

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
กฎหมายในชุดกฎหมายเพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ�านวน 8 ฉบับ ซึ่งมี ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. . อีกฉบับหนึ่ง
เสนอเพิ่มเติมไปอยู่ด้วย และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มีมติเห็น
ชอบให้ถอนร่าง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึง่ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้เสนอ จาก สนช. เพื่อให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน�ามารวมพิจารณาทบทวน
ร่วมกับร่างที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้เสนออีกครั้งหนึ่ง.
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ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. . ดังกล่าว ได้มีการปรับ
แก้หลายครัง้ จนกลายเป็นร่างล่าสุด ซึง่ ผ่านความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 25628
ประเด็นที่ต้องดูกันต่อไปคือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายนีจ้ ะมีมาตรฐานในระดับทีน่ านาประเทศรวมทัง้ ทาง จะยอมรับ
หรือไม่ ซึง่ เมือ่ พิจารณาแล้วประเด็นการส่งข้อมูลข้ามแดนซึง่ เป็นเรือ่ งส�าคัญ
ที่สุด เพราะการส่งข้อมูลของคนต่างชาติตามมาตรฐานสากลและข้อตกลง
ระหว่างประเทศจะห้ามส่งข้อมูลไปยังประเทศทีไ่ ม่มมี าตรการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือมีแต่ตา�่ กว่ามาตรฐานของประเทศผูส้ ง่ โดยทีบ่ ทบัญญัตขิ อง
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีแ่ ละอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ความ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ง่ หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึง่ การออกระเบียบ
และประกาศตามกฎหมายนีใ้ ห้ดา� เนินการให้เสร็จภายในหนึง่ ปี ซึง่ ขณะนีย้ งั
ไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด
โดยที่การออกประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ อาจต้องใช้เวลาอีกนานพอ
สมควร9 จึงยากที่จะคาดเดาได้ว่าหลักเกณฑ์ท่ีจะออกมาจะเป็นอย่างไร
จะเป็นตามมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ หรือไม่
ในชั้นนี้ถือได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว แต่
มาตรฐานนีจ้ ะเป็นทีย่ อมรับว่าพอเพียง หรือต�า่ กว่ามาตรฐานของประเทศอืน่ ๆ
รวมทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเปล่า และในระหว่างระยะเวลา
8

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
136/ตอนที่ 69 ก/หน้า 52 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562.
9
มาตรา 96 การด�าเนินการออกระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ดา� เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ.
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2-1 ปี10 ที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ ถ้าเกิดกรณีการแลกเปลี่ยนหรือมี
การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างไทยกับนานาประเทศหรือกับประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ทางสหภาพยุโรปจะเห็นว่ามาตรฐานของไทยภายใต้กฎหมาย
ฉบับนี้มีมาตรฐานเทียบเท่า DPR หรือไม่ เพียงใด

การออกมาตรการควบคุมการด�าเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายทีช่ ดั เจนในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วโดยบทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติก�าหนดให้คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีแ่ ละอ�านาจก�าหนดมาตรการหรือแนวทาง
การด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายนี้ และมีอา� นาจในการออกประกาศก�าหนดข้อปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ ซึ่งหลังจากมีการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแล้ว คาดว่าคณะกรรมการจะได้ด�าเนินการออกประกาศก�าหนด
หรือค�าแนะน�าต่างๆ ต่อไป ซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
ขณะเดียวกัน ในการพิจารณาจัดท�ากรอบแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานต่างๆ ในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็ควรมี
การก�าหนดในลักษณะแนวทางปฏิบัติหรือค�าแนะน�าในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ได้แก่ ไพรเวซีไทยแลนด์ (Privacy
Thailan ) เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Neti en Network) และสถาบัน
10

มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และความในมาตรา 95
และมาตรา 96 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.
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นโยบายศึกษา ได้เคยศึกษาและจัดท�าข้อเสนอ “แนวทางปฏิบัติส�าหรับ
การคุ้มครองข้อมูล (Data Privacy ui eline)” ไว้แล้ว และได้น�าเสนอต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง จนน� ามาสู่การก� าหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติส�าหรับการคุ้มครองข้อมูลภาครัฐโดยส�านักนายกรัฐมนตรี11
ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1. ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนว่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์การเก็บ ประเภทบุคคลหรือองค์กรที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้
รับการเปิดเผย ต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลและมาตรการที่จะใช้ในการ
จ�ากัดการใช้ การเปิดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข ทั้งนี้ต้องแจ้งก่อนหรือใน
ขณะที่เก็บ หรือเร็วที่สุดหลังการจัดเก็บ
2. ต้องมีการจัดเก็บอย่างจ�ากัดเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การเก็บ การเก็บต้องท�าโดยวิธีที่ถูกกฎหมาย และด้วยวิธีที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยได้แจ้งต่อและได้ขอค�ายินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว
3. ข้อมูลที่เก็บไว้จะเอาไปใช้ได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
เท่านั้น เว้นแต่ได้รับค�ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล
4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเลือกว่าจะยินยอมให้มีการเก็บ ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
5. ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั ตามความ
จ�าเป็นและตามวัตถุประสงค์การเก็บ
6. ต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันอันตราย
ทีอ่ าจเกิด ไม่วา่ จะเป็นการสูญหาย-เสียหาย-การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การท�าลายโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้-ปรับเปลี่ยนแก้ไข11

หนังสือส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0108/ ว 319 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562.
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เปิดเผย โดยมิชอบ
7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับรู้ว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตน
หรือไม่ และมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของตนเอง และมีสิทธิขอให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและขอให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือท�าลาย ข้อมูลของตน
8. ผูเ้ ก็บข้อมูลจะต้องรับผิดชอบจัดมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือองค์การอืน่ ๆ ไม่
ว่าภายในประเทศหรือส่งไปยังต่างประเทศ จะต้องได้รับค�ายินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล และจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมที่ประกันได้ว่าบุคคลหรือ
องค์กรที่ได้รับข้อมูลไปแล้วจะเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
9. ในกรณีทเี่ ป็นการด�าเนินการทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลของเด็ก เยาวชน
หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องค�านึงถึงการให้ค�ายินยอมที่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยตัวผู้เยาว์เอง หรือ โดยผู้ปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมาย รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของผู้ปกครองโดยพฤตินัย และสถาบันด้าน
การศึกษา
10. ในกรณีที่จะต้องมีการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานอืน่ (Thir party) ในลักษณะหน่วยให้บริการ (Service provi er)
ให้ทา� หน้าทีห่ รือจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือหน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่มาตรฐาน และจะต้องมีการจัด
ท�าข้อตกลงที่ชัดเจนว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว เมื่อได้รับและครอบครอง
ข้อมูลไปแล้วจะเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
แนวทางปฏิบตั สิ า� หรับการคุม้ ครองข้อมูลชุดนี้ มีเป้าหมายส�าคัญเพือ่
การรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองในเรือ่ งสิทธิความเป็นส่วนตัว เพือ่ ป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะ
เป็นความเสียหายทีเ่ กิดจากการเก็บ การประมวลผล การใช้ประโยชน์ และ
การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูล (collect-process-use- isclosure/transfer)
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ก็ตาม แนวทางปฏิบัติส�าหรับการคุ้มครองข้อมูลนี้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�าหรับการด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต

มาตรฐานสากล

: ผลกระทบต่อประเทศไทย

มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ ต่างมีกรอบทีใ่ ช้บงั คับเกีย่ วกับการส่ง
และรับข้อมูลระหว่างประเทศ โดยหลักการส�าคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่
ในข้อตกลงเหล่านี้ คือการก�าหนดว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะด�าเนินการได้
เฉพาะระหว่างประเทศทีม่ กี ฎหมายหรือมีมาตรการในการให้ความคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเพียงพอ
ประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงมาตรการสากลเหล่านี้โดยเฉพาะ DPR
ได้ยาก เพราะการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก และ
ในการด�าเนินธุรกิจ ซึง่ ทัง้ หมดด�าเนินการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูป้ ระกอบการตลอดเวลา ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล
มีมหาศาล ในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ย่อมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จ�านวนมาก ทัง้ ข้อมูลพลเมืองของประเทศผูซ้ อื้ และประเทศผูข้ ายสินค้าและ
บริการ พิจารณาจากภาคท่องเที่ยวและบริการเพียงส่วนเดียว นักท่องเที่ยว
จากยุโรปก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ท�ารายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย
แน่นอนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องมีการรับ-ส่งแลกเปลี่ยนกับผู้ให้บริการในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริษัทและหน่วยงานในประเทศเราจึงน่าจะมีผลกระทบจากกฎ
ระเบียบ DPR จ�านวนมาก ตัง้ แต่การเก็บข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศ
ธุรกิจสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โรงพยาบาลหรือสถาน
บริการสุขภาพ สถาบันการเงิน ธุรกิจการเงินการธนาคาร การแลกเปลี่ยน
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เงินตรา บัตรเครดิต การประกันชีวิต การประกันภัย บริษัทโทรคมนาคม
บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจธุรกรรมออนไลน์ และ -commerce ทั้งหมด
นอกจากนี้ฐานข้อมูลส่วนบุคคลในผู้ประกอบการด้านการจัดการ
ข้อมูลและการติดต่อสือ่ สารโทรคมนาคม โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลโดยตรง ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ระกอบการ
ด้านการประมวลผลข้อมูล การจัดการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ธุรกิจการบริการระบบจัดเก็บ (Server an Clou ) รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ล้วนจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาล ซึง่
ทุกหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ Data Controller หรือเป็น Data Processor ที่
จะเก็บและประมวลผลข้อมูลของพลเมืองจากประเทศในกลุม่
จึงยิง่ ต้อง
ค�านึงถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการ DPR ด้วยความระมัดระวัง
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลจากหลายฝ่ายที่เริ่มตระหนักถึงความ
ส�าคัญของ DPR โดยมองว่าถึงแม้ผู้ประกอบการไทยอาจไม่โดนด�าเนินคดี
ทางกฎหมายจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติขัดกับหลักการ DPR แต่
โดยที่ธรรมชาติของการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันอยูแ่ ล้ว หากฝ่ายผูป้ ระกอบการทางยุโรปเห็นว่าบริษทั คูค่ า้
ของไทยไม่สามารถปฏิบตั ติ าม DPR บริษทั ทางสหภาพยุโรปก็จะไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทในไทย ซึ่งก็จะส่งผลให้ไม่สามารถท�าธุรกิจ
ธุรกรรมกันได้ในที่สุด
นอกเหนือจากข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคทีจ่ ะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ระหว่างคู่ค้าในระดับผู้ประกอบการต่อผู้ประกอบการ เรื่องนี้อาจน�าไปสู่
ประเด็นปัญหาระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพราะสหภาพยุโรปอาจ
ใช้มาตรการแทรกแซงทางการค้าอื่นๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับการให้
“ใบเหลือง” ประเทศไทยจากกรณีปัญหา Illegal, nreporte an
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nregulate (I ) ishing เมื่อเดือนเมษายน 255812 โดยระบุว่าเป็น
ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
ได้ใช้มาตรการคว�่าบาตรการน�าเข้าอาหารทะเลจากประเทศที่เพิกเฉย
ต่อการแก้ไขปัญหา I
ishing ซึ่งจะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศในที่สุด
DPR มีผลบังคับใช้สองปีแล้ว13 ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 256214 เป็นที่
น่าสนใจว่า DPR และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เป็นที่รู้จักรับรู้ของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด การ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค� า แนะน� า เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์นี้มีการด�าเนินการแล้วมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะพลเมืองไทย
มีความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎระเบียบเหล่านี้หรือไม่ พลเมืองทั้งในฐานะผู้
บริโภคและในฐานะเจ้าของข้อมูลมีความตระหนักรู้เรื่องความส�าคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพียงใด การสร้างความตระหนักรู้สาธารณะเรื่อง
สิทธิความเป็นส่วนตัวจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งด�าเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะเพือ่ ให้
รับมือได้ทนั ต่อสถานการณ์การคุกคามความเป็นส่วนตัวและการล่วงละเมิด
ฉกฉวยใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ในขอบเขตที่ไร้พรมแดนของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

12

ธนชาติ นุม่ นนท์, “กฎระเบียบ เรือ่ ง DPR ( eneral Data Protection Regulation)
กับความล่าช้าของหน่วยงานในไทย หรือเราจะเจอซ�้ารอย I
ishing”, https://tinyurl.com/
y9bf6329.
13
DPR มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2561.
14
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 28 พฤษภาคม
2562.
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อนุสิษฐ คุณากร

ข้อมูลส่วนบุคคลกับความมั่นคงสาธารณะ
อนุสิษฐ คุณากร1

ความน�า
“ความมัน่ คงของรัฐ” เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรง เนื่องจากข้อมูลไม่น้อยที่สามารถน�าไปสู่การค้นหาสาเหตุและ
หาตัวบุคคลผูก้ ระท�าความผิด หรือสามารถปกป้องภยันตรายต่อตัวบุคคลได้
หากสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย ภายหลังการ
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 จึงเกิดค�าถามส�าคัญว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลโดยตรง
ต่อความมั่นคงแห่งรัฐหลายประการจะต้องการมีการจัดการอย่างไร เพื่อไม่
ให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความมัน่ คงสาธารณะมีความขัดแย้ง หรือ
ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความมั่นคงสาธารณะมีความสอดคล้อง
ไปด้วยกันได้ เพราะหากการจัดการไม่ดีก็จะเกิดปัญหา และไม่ใช่ปัญหาที่
กระทบส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่กระทบระบบการจัดการของ
ประเทศหลายๆ ด้าน แนวคิดหนึง่ เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลกับความมัน่ คงของ
ชาติสามารถไปด้วยกันได้ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจึงมีความ
จ�าเป็นต้องเปิดเผย เพราะหากปกปิดจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม แต่ในทาง
ตรงข้าม กลับมองว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่ควรเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว นัน่
หมายความว่า ประโยชน์สว่ นตัวกับประโยชน์ของชาติบา้ นเมืองมีเส้นแบ่งที่
ยังไม่ชัดเจน จึงต้องหาความชัดเจน หรืออย่างน้อยต้องมีวิธีการที่จะท�าให้
1

นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.).
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ยอมรับกันให้ได้วา่ ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างทีไ่ ม่สามารถล่วงละเมิดได้ หรือข้อมูล
ส่วนตัวใดบ้างที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ และข้อมูลไหน
ต้องปกปิดเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของประเทศ และสามารถที่จะ
ยอมรับกันได้ด้วย
อย่ า งไรก็ ดี ความที่ น านาอารยประเทศทั้ ง หลายต่ า งยอมรั บ ใน
เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน กอปรกับกระแส
โลกาภิวัตน์จึงจ�าเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กับความมัน่ คงของรัฐเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ให้ได้ และสามารถที่
จะยอมรับกันได้ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลกับความมั่นคง
เป็นความส�าคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคลกับความมั่นคงของสาธารณะ เพราะเรื่องความมั่นคงได้
ขยายขอบเขตไปไกลเกินกว่าจะมาพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทหารเท่านัน้ เพราะความมัน่ คงแห่งรัฐในโลกสมัยใหม่มหี ลายมิติ หลายด้าน
ดังจะเห็นได้ว่า แม้แต่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ตลอดจนด้าน
สิ่งแวดล้อมก็ล้วนส่งผลต่อความมั่นคงของสังคมและรัฐทั้งสิ้น
เมื่อกล่าวถึงปัญหาความมั่นคงของชาติในบริบทใหม่อาจจะไม่ได้มี
แต่การน�าเอาศาสตราวุธเข้าห�้าหั่นกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัญหา
ด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ ปัญหาด้านสังคม ทั้งเรื่องยาเสพติด ความ
เลื่อมล�้าทางการศึกษา การบังคับใช้กฎหมาย การก่อความไม่สงบในพื้นที่
เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ พีเอ็ม 2.5
ที่กระจายไปทั่วไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เมือ่ น�าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาพิจารณาควบคูไ่ ปกับความ
มัน่ คงสาธารณะ ก็จะเห็นความส�าคัญปรากฏขึน้ หลายประการ ประการแรก
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คือการเป็นหลักฐานการค้นหาความจริงในเหตุการณ์ที่เป็นการบ่อนท�าลาย
ความมั่นคงของรัฐหรือสังคม (ซึ่งไม่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือเสถียรภาพ
ของรัฐบาล) จากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา
มีการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบค้นหาตัวผู้กระท�าความผิด โดยการน�า
ลายนิว้ มือทีป่ รากฏบนวัตถุในทีเ่ กิดเหตุมาหาตัวผูก้ ระท�าความผิด การบันทึก
ประวัติบุคคลที่เคยกระท�าความผิดในคดีอื่นๆ มาใช้ในการสืบค้นหาตัว
ผู้กระท�าความผิด ดังนั้น การจัดเก็บประวัติของบุคคลที่ด�าเนินการโดยฝ่าย
ความมั่นคงจึงเป็นความจ�าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประการที่สอง การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การยกเว้นให้กบั หน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ ม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังปรากฏอยูใ่ นมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“พระราชบัญญัตินีไม่ใช้บังคับแก่
การเกบรวบรวม ใช้ หรือ
เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีท่ า� การเกบรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ่ กิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนันเท่านัน
การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความมัน่ คง
ของรัฐ ึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความ
ปลอด ยั ของประชาชน รวมทังหน้าทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การ อกเงิน นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ หรือการรักษาความมัน่ คงปลอด ยั ไ เบอร์
บุคคลหรือนิติบุคคล ึ่งใช้หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�าการเกบ
รวบรวมไว้ เ พาะ เพื่ อ กิ จ การสื่ อ มวลชน งานศิ ล ปกรรม หรื อ งาน
วรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือเป็น
ประโยชน์สาธารณะเท่านัน ส าผู้แทนราษฎร วุ ิส า และรัฐส า
รวมถึงคณะกรรมาธิการทีแ่ ต่งตังโดยส าดังกล่าว งึ่ เกบรวบรวม ใช้ หรือ
เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ�านาจของ
ส าผู้แทนราษฎร วุ ิส า รัฐส า หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
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การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทังการ
ด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การด�าเนินการกับ
ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต และสมาชิ ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต การยกเว้นไม่ให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัตนิ ทัี งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บงั คับแก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดท�านองเดียวกับผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็น
พระราชก ษฎีกา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
และ และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น
ตามที่ก�าหนดในพระราชก ษฎีกาตามวรรคสอง ต้องจัดให้มีการรักษา
ความมัน่ คงปลอด ยั ของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย”
การยกเว้นไม่ให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด
หรือหน่วยงานใดท�านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เนื่องจาก
มีการก�าหนดว่า “เป็นไปเพื่อประโยชน์อื่นใด” แม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะยึด
หลักสิทธิมนุษยชนเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ไม่อาจให้มีการล่วงละเมิดได้ ซึ่ง
มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 32 ตามกฎหมาย 2560
“บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว การกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล
ตามวรรคหนึง่ หรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะในทาง
ใด จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึนเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
แต่ในบางกรณี ก็จา� เป็นต้องมีการจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดย
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ไม่จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอม แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการท�าเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ เพราะเหตุที่การแก้ไขปัญหาส่วนรวมอาจจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการด้วยความรวดเร็ว หรือไม่อาจขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ได้ ซึง่ หากเหตุดงั กล่าวเข้าข่ายเพือ่ ประโยชน์อนื่ ใด (ประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม) ก็เข้าข่ายข้อยกเว้น และประการสุดท้าย การสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชนในการควบคุมสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ข้อนี้อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันออกไป เพราะในสถานการณ์หนึ่ง
เจ้าหน้าที่รัฐอาจเห็นว่าเข้าข่ายเป็นความมั่นคงของรัฐ แต่อาจมีการโต้แย้ง
ว่าไม่ใช่ ดังนั้น การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ จึงอาจมีความ
จ�าเป็น ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสร้างความชอบธรรม หากจะมีการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวกับประชาชน

มุมมองต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอ้ อกมาเร็วมาก ในตอนทีไ่ ป
ชี้แจงที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... กับคณะกรรมการร่างกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และได้กล่าวถึงสภาพของสังคมไทยว่า ต่อไปนี้
ประเทศไทยควรเปลี่ยนหลักการในเรื่องของข้อมูลที่มีการจัดเก็บที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลอะไรที่เปิดเผยได้ ข้อมูลอะไร
ที่เปิดเผยไม่ได้ หรือยากจะเปิดเผย โดยการให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการบอกให้ต้องเปิดเผย ซึ่ง ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้มีทั้งที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล และทีเ่ ป็นข้อมูลสาธารณะรวมอยูด่ ว้ ย มีกฎหมายบางฉบับ
บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นจะไปกระทบกระบวนการยุติธรรมบ้าง
ความชัดเจนเหล่านีเ้ กิดจากกฎหมายก�าหนดไว้ แต่จากการติดตามพัฒนาการ
ของกฎหมายฉบับนี้มานานหลายปี ทราบว่าการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
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ฉบับนี้มีข้อจ�ากัดอยู่มากมาย ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมาย
ฉบับนี้อย่างแท้จริง สิทธิของประชาชนที่ถูกก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี
พ.ศ. 2560 มีกฎหมายล�าดับรองบัญญัติไว้เพียงใด ยังไม่มีความชัดเจน
มากนัก และหากกฎหมายลูกที่บังคับใช้อยู่ยังไม่สามารถทบทวน หรือแก้ไข
เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ผลของการเข้าถึงข้อมูล
ผลของการสร้างความโปร่งใสย่อมยังไม่บังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องอยากที่จะบอกว่าอะไรเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิด
อะไรเป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผย อะไรเป็นข้อมูลสาธารณะ และอะไรเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องปกปิด โครงสร้างของรัฐธรรมนูญก็ดูเหมือนว่า
จะมีครบ เพียงแต่กฎหมายล�าดับรองหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ยังไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง ในช่วงที่ผู้เขียนมีบทบาทในการท�าหน้าที่ใน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ก็ได้มีความพยายามที่จะท�าให้ประเทศมี
ความโปร่งใสด้วยการก�าหนดให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า
“รัฐต้องเปดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก”
แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเกิด
อย่างจริงจัง เพื่อน�ามาใช้แทนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะเปดประเทศให้โปร่งใส
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บับปจจุบนั คือต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลสาธารณะ ึ่งหมายความว่า ข้อมูล
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ข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นการครอบครองของรัฐต้องเปดเผยทังหมดโดยไม่มเี งือ่ นไข
ใดๆ ทั้งสิ้น รัฐธรรมนูญบอกว่า ยกเว้นข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความมั่นคง
หรือความลับของทางราชการที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 59 ของ
รัฐธรรมนูญ ประเดนกคือว่า ส าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอเรื่อง
ให้คณะรัฐมนตรีเหนชอบในหลักการ ส่งต่อให้สา� นักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี งึ่ เรือ่ งนีเป็นความส�าคัญของชาติบา้ นเมือง เมือ่ กล่าวถึงอนาคต
ประเทศ ซึง่ กล่าวได้วา่ จะต้องถูกปรับเปลีย่ นไปมากกว่าวันนี้ โครงสร้างของ
ประเทศเรายังติดกับอดีต ยังติดกับวิธกี ารคิดเหมือนเดิม ส่วนทีเ่ ป็นข้อมูล
ความลับในส าความมั่นคงแห่งชาตินันมีไม่มาก แต่ข้อมูลหลายอย่างก
ยังเป็นเรื่องที่ก�าหนดให้มีการปกปด อันนีคือข้อเทจจริง เรื่องเหล่านี
ประชาชนทังประเทศยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการบริหารข้อมูล
เหล่านีเพื่อประโยชน์ในการพั นาประเทศ การดูแลความมั่นคงของ
ประเทศเพือ่ ผลประโยชน์ของรัฐ ดังนันการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ ศ
จึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�าไปสู่
การพั นาในเรื่องดังกล่าว แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ ความเข้าใจของประชาชน
ต่อกฎหมายฉบับดังกล่าวและการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องที่
จะต้องเร่งรัดให้เกิดขึน้ โดยเร็ว ยกตัวอย่างในเรือ่ งของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมือ่ เริม่ ต้นประชาชนใช้อา� นาจตามกฎหมาย
และเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ จนก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในหลายหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แต่ในท้ายทีส่ ดุ การใช้ประโยชน์จากฎหมายฉบับนีก้ ไ็ ม่กว้างขวาง
เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีวิธีการที่ท�าให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นอุปสรรคต่อ
ความโปร่งใสของประเทศในภาพรวม
ฉะนั้น หากกลับมาดูที่โครงสร้างอ�านาจของประเทศ โดยพิจารณา
จากโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 การออกพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามมาตรา 32 ที่ก�าหนดเรื่องการกระท�าต่างๆ
“ต้องไม่กระทบสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เกียรติยศ ชือ่ เสียงและครอบครัว
ซึง่ ต้องมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เท่าทีจ่ า� เป็น” ประเด็นคือ เมือ่ รัฐธรรมนูญก�าหนด
ไว้อย่างนีแ้ ล้ว วิธกี ารออกกฎหมายซึง่ เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ ควรก�าหนด
ไว้แค่ไหนอย่างไร ซึ่งปรากฏในมาตรา 52
“รั ฐ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ึ่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ เอกราช
อธิปไตย บูรณ าพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
เกียรติ ูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เพือ่ ประโยชน์แห่งการนีรัฐต้องจัดให้มกี ารทหาร
การทูต และข่าวกรองทีม่ ปี ระสิทธิ าพ ก�าลังทหารให้ใช้เพือ่ ประโยชน์ใน
การพั นาประเทศด้วย”
ซึ่งสะท้อนไปยังส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ รัฐธรรมนูญก�าหนดว่า
“รัฐ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัต ริ ย ์ เอกราช อธิ ปไตย
บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยเกียรติภมู แิ ละ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เพือ่ ประโยชน์แห่งการนีร้ ฐั ต้องจัดให้มกี ารทหาร การทูตและการ
ข่าวกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ” มีประสิทธิ าพอย่างไรโยงกับการเข้าถึงข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล สาธารณะอย่ า งไร ประเดนเหล่ า นี ถู ก ก� า หนดไว้
รัฐธรรมนูญทังสิน มาตรา 59 ก�าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก การที่
รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เช่นนั้นดูเหมือนว่าต้องการให้มีการเปิดเผยทั้งหมด
ที่ไม่เปิดเผยคือข้อยกเว้นในส่วนที่เป็นข้อมูลความมั่นคง หรือความลับของ
ทางราชการเท่านั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการก�าหนดให้อ�านาจหัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
หรือก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูลได้แค่ไหนเพียงใด
นอกจากที่กฎหมายก�าหนดให้เปิดเผยไว้ในบางมาตรา

ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
รัฐธรรมนูญก�าหนดว่าประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร โดยมี
2 มาตราที่ระบุชัดเจน คือ มาตรา 56 และมาตรา 57 ดังนี้
“มาตรา บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนันจะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอด ยั ของประชาชน
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ทังนีตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“และมาตรา บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล ค�าชีแจง และเหตุผล
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
ก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อคุณ าพสิ่งแวดล้อม สุข าพอนามัย คุณ าพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส�าคัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชนท้องถิน่ และมีสทิ ธิแสดงความคิดเหน
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว
การวางแผนพั นาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวั นธรรม
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การก�าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส�าคัญ
ของประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับ งความคิดเหนของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ”
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สาระส�าคัญทีก่ า� หนดไว้นี้ แสดงให้เห็นว่าสาระการเปิดเผยข้อมูลกลาย
เป็นเรือ่ งใหญ่ของประเทศ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนจึงเป็นสาระส�าคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ทุกวันนีก้ ารทุจริตและประพฤติมชิ อบมีตวั เลขสูงมาก ความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารจัดการหรือการปกป้องเรื่องการทุจริต
ค่อนข้างมีจดุ อ่อน หากพิจารณากลับไปมองดูสภาพการณ์พนื้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปของ
ประเทศพบว่า เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทุจริตและประพฤติมชิ อบอยูท่ วั่ ไป แม้กระทัง่
วัด โรงเรียน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิ
ชอบในส่วนราชการ การบุกรุกที่สาธารณะ ฯลฯ ทุกที่มีการทุจริตอย่าง
กว้างขวาง แล้วถามว่าท�าไมทุจริตได้ เพราะข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะไม่มกี ารเปดเผย ท�าให้ขอ้ มูลเพือ่ การพิจารณา
ถูกเกบอยู่ในส่วนราชการต่าง และกลายเป็นข้อมูลที่ถูกน�าไปใช้เพื่อ
เอือประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล เช่น นายทุน นักธุรกิจ และนักการเมือง
โดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบและเข้าไม่ถึงข้อมูลสาธารณะเหล่านั้น หรือ
หากจะได้ข้อมูลก็ต้องมีการร้องขอหรือร้องเรียนซึ่งก็ต้องรอการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ก็ตอ้ งใช้เวลามากกว่าข้อมูลจะถูกเปิดเผยออกมา
การปกปดข้อมูลและปล่อยให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยไม่จา� เป็น
จึงนับว่าเป็นการเสียโอกาสของประเทศทีจ่ ะได้นา� ข้อมูลเหล่านันมาพั นา
ประเทศทังทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะขณะนีโลกได้พั นาไปใน
ทิศทางทีเ่ หนว่าข้อมูลเป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคลือ่ นและการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจไปแล้ว ฉะนัน้ มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงเป็นหัวใจ
ส�าคัญต่อกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการนี้ จึงต้องพิจารณาอีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ แค่ไหนจึงจะถือว่า
เป็นข้อมูลสาธารณะ มีค�าจ�ากัดความของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลค่อนข้างแคบ มีเพียงความหมายว่าเป็นข้อมูลแสดงสถานะของ
บุคคล
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มาตรา ในพระราชบัญญัตินี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความ
ว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล งึ่ ท�าให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเ พาะ
และข้อมูลอืน่ เราต้องปกป้องไหม ก็บอกว่าให้คณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปก�าหนด ผลสุดท้ายท�าให้ประชาชนก็ไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองอย่างแท้จริง เพราะมีรายละเอียดมากและมีกฎหมายอีกหลายฉบับ
ที่ยังมีความไม่ชัดเจนต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ

เปดเผยข้อมูลประเทศโปร่งใสไร้ทุจริต
มีการกล่าวกันว่าประเทศทีม่ กี ารทุจริตมักจะเป็นประเทศทีม่ คี วามไม่
โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลกระท�าได้ยาก การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีมาก กระบวนการตรวจสอบมีข้อขัดข้อง รวมทั้งบทบาทของประชาชนที่
จะเข้ามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างยากล�าบาก สาเหตุ
ทีส่ า� คัญประการหนึง่ คือ เป็นเพราะข้อมูลและข่าวสารทัง้ หลายในการปฏิบตั ิ
ราชการถูกเก็บง�าไว้ไม่มีการเปิดเผยออกมาให้สาธารณชนทราบ เพราะ
เมื่อใดที่มีการเปิดข้อมูลออกมาประชาชนก็จะสามารถมองเห็น ติดตาม
ตรวจสอบการท�างานได้ และในที่สุดการทุจริตและประพฤติมิชอบก็จะลด
ลงไปได้ เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ฯ เห็นว่า การทุจริตและประพฤติมชิ อบเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
ที่ต้องมีมาตรการทั้งการปลูกจิตส�านึก การป้องกันและการปราบปราม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการเสริมพลังอ�านาจให้กับประชาชนในการเป็นหู
เป็นตาโดยการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 63 ระบุไว้ว่า
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพ ติมิชอบทังใน าครัฐและ าคเอกชน
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และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิ าพเพือ่ ป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพ ติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทังกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือชีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
ซึง่ มาตรานี้ ป.ป.ช. ได้รบั เรือ่ งนีไ้ ปด�าเนินการในการทีจ่ ะให้ประชาชน
เข้าไปมีสว่ นร่วม อันนี้ถอื ว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี ส่วนวิธกี ารนัน้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก็กา� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลกับความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นปัญหาเรือ่ งความมัน่ คงของรัฐทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
การท�างานด้านความมัน่ คงก็มกี ารพิจารณาการจัดเก็บในหลายกรณีทจี่ า� เป็น
คือ การจัดเกบข้อมูลของบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยเข้า ออกนอกราชอาณาจักร
การจัดเกบข้อมูลของบุคคลที่เป็นข้าราชการในการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน/
หนีสิน การจัดเกบข้อมูลของบุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือมาเป็นพยานใน
การสอบสวนคดีทจุ ริต และการจัดเกบข้อมูลประวัตอิ าชญากร การจัดท�า
ฐานข้อมูลของบุคคลขององค์กรจัดการความมั่นคงของรัฐ การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยงานและองค์กร าครัฐด้านการจัดการความ
มั่นคง ข้อมูลที่จัดเกบในรูปแบบเวบไ ต์ หรือ แอปพลิเคชั่น อาจมีส่วน
ท�าให้เจ้าของข้อมูลต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการน�าข้อมูลไปใช้ในการ
ก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม หรือใช้ในการท�าทุจริตได้โดยไม่รู้ตัว
ซึง่ เป็นความจ�าเป็นทีด่ �าเนินการอยูแ่ ล้ว และหากพิจารณาถึง สถานการณ์ที่
บ่งชีถ้ งึ ภัยของความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มากมายในโลกสมัยใหม่
อีกทั้งข้อมูลของสิ่งที่เป็นภัยต่อสาธารณะต่างๆ ก็มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏ
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อยู่อีกด้วย ดังนั้นข้อมูลส่วนรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์สาธารณะ จะมีเส้นแบ่งอย่างไร หรือเส้นซ้อนทับกันอย่างไร
ระหว่างความเป็นส่วนตัวทีม่ ขี อ้ มูลของบุคคลอยูด่ ว้ ย และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วพันกับ
ประโยชน์ของส่วนรวม ก็ยงั เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณา ซึง่ ปรากฏในหลายกรณี
อาทิ ปัญหาเรื่องการก่อการร้าย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ข้อมูลการเข้า-ออกประเทศ ข้อมูลในการสนับสนุนเงิน ที่มีการกระท�าที่ผิด
กฎหมาย กระบวนการตรวจสอบติดตามการกระท�าความผิดควรมีวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร มีการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มก่อความไม่สงบ
ทีป่ ฏิบตั กิ ารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร แล้วข้อมูลเหล่านีส้ ามารถ
แชร์กันได้หรือไม่ แลกเปลี่ยนกันได้ไหม เรื่องยาเสพติด ประเด็นยาเสพติด
กับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเหล่านี้ หน่วยงานของรัฐ
สามารถเข้าไปสืบค้นได้แค่ไหนอย่างไร หรือสืบแล้ว เป็นการละเมิดสิทธิ
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ไม่ เรื่ อ งเหล่ า นี้ มี ห ลายกรณี ที่ เรา
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่สามารถท�างานต่อได้ ท�าให้ไม่
สามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับสาธารณะได้ ประเด็นคือการเข้าถึง
ข้อมูล เข้าถึงได้แค่ไหน ประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคลเป็น
อย่างไร มีขอบเขตแค่ไหน และถ้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เข้าใจเรื่องนี้ หรือไม่ลงไปในรายละเอียด อาจท�าให้ท้ายที่สุด ประโยชน์
สาธารณะอาจจะได้รบั ผลกระทบ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกล่วงละเมิด
มากเกินความจ�าเป็น ยกตัวอย่างในกรณีการร้องเรียนเรื่องการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ที่ภูเก็ต และที่เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง
ซึง่ ศาลมีคา� สัง่ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ อกมาโดยไม่ชอบ ณ วันนีใ้ นหลายกรณี
ยังไม่สามารถด�าเนินการเพิกถอนได้ ซึง่ อาจเกิดจากการบุกรุกกระท�ามานาน
มีการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยสุจริต การที่รัฐจะเข้าไปเพิกถอนอาจจ�าเป็นต้อง
มีการชดใช้ต่อผู้ที่เข้าไปซื้อที่ดินดังกล่าวที่ด�าเนินการโดยสุจริต ที่ส�าคัญคือ
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หากปล่อยให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยความโปร่งใส
ความเสียหายก็จะเกิดขึน้ ต่อไป และขยายตัวมากขึน้ จนก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประเทศก็ได้
ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความโปร่งใส และให้สามารถ
เข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐได้อย่างเต็มที่ ปัญหาการ
ลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมากมาย CPI ถูกประเมินต�่าลง
โรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อที่เกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยได้หรือไม่ บางคนมี
โรคติดต่อต่างๆ ทั้งไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ เชื้ออีโบล่า เอดส์ ฯลฯ สิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อมูลเหล่านี้ต้องชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบจะ
เข้าไปก�ากับดูแลได้หรือไม่ หรือถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยแล้วเขา
จะได้รับความเสียหาย จะถูกสังคมรังเกียจ ระหว่างสังคมรังเกียจกับ
การก�ากับดูแลเรื่องการระบาดของโรคที่มีความร้ายแรงเส้นแบ่งอยู่แค่ไหน
เราต้องพิจารณาเรือ่ งนีใ้ ห้ชดั เจน ซึง่ ควรพิจารณาในมุมมองของผลประโยชน์
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ หรือความมั่นคงของประเทศด้วย ซึ่งมีประเด็น
มากมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีหลักการส�าคัญ 3 เรื่อง ซึ่งใน
หลักการทั้ง 3 เรื่อง เป็นข้อมูลที่ต้องขยายผลไปในระยะต่อไป ไม่ใช่เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ทันทีทันใด
ความชัดเจนอาจจะต้องท�างานต่อไปอีกมากพอสมควร ตัวอย่าง
การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าออกนอกราชอาณาจักร
สภาความมั่นคงแห่งชาติพยายามสร้างชุดข้อมูลชุดหนึ่งเพื่อก�ากับดูแล
การเข้าออกทั้งในและนอกราชอาณาจักร ข้อมูลอาชญากรต่างๆ ระบบ
ข้อมูลของอาชญากรรมทีส่ า� นักงานต�ารวจแห่งชาติดแู ลอยู่ เรือ่ งเหล่านีท้ า� ได้
ยากมาก ด้วยเหตุผลของความเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
หนี้สิน เป็นเรื่องที่ ส.ส. ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ต้องแจ้ง
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ถ้าบัญชีทรัพย์สินเหล่านั้นถูกเปิดเผยอยู่แล้ว ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส่วนรวม ทุกอย่างต้องสอดคล้องกันแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาด
ยกเว้ น ส่ ว นใดที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส ่ ว นตนโดยเ พาะและไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประโยชน์ส่วนรวม เรื่องเหล่านี้ต้องสร้างความชัดเจน ถ้าเมื่อใดบอกว่า
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ได้โดยสิน้ เชิง ก็อาจจะท�าให้ขอ้ มูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ของส่วนรวมเสียหายได้ เรื่องเหล่านี้ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
และมีความเหมาะสมต่อส่วนรวมจริงๆ ซึ่งค�าว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ
ประโยชน์สาธารณะของทุกคน และเมื่อทุกคนมารวมกันแล้วเป็นประโยชน์
ส่วนรวม
อนึ่ง ภาพการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ
ซึง่ ปัจจุบนั รัฐธรรมนูญได้กา� หนดให้ภาคประชาสังคม ร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐท�างานด้วยกันในหลายเรื่อง ปรากฏว่าในช่วงสิบกว่าปีนี้ เราเดินไปด้วย
กันได้ดีพอสมควร ดังจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับ
ความมั่นคงพูดกันคนละทิศทาง จนผลสุดท้ายเราท�างานด้วยกันมากขึ้นๆ
เป้าประสงค์ทสี่ า� คัญทีส่ ดุ คือผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ของรัฐทัง้ สิน้
เพียงแต่ว่าถ้ามีเวทีแล้วคุยด้วยกันไปเรื่อยๆ และหาทางออกให้กับสังคม
ความเข้าใจตรงนี้เป็นทางออกที่ถูกต้องแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้
รัฐธรรมนูญนี้มีมาก แต่ว่าจะท�าให้เกิดกระบวนการเหล่านั้นได้อย่างไรและ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมว่าผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง บางครั้งถูกกอบโกย
เบียดบังด้วยเหตุที่ว่าเราไม่สร้างความโปร่งใสให้กับชาติบ้านเมือง สิ่งส�าคัญ
ทีส่ ดุ ก็คอื ความโปร่งใสจะเป็นกระจกป้องกันเหมือนเอากระจกใสๆ ไปครอบ
พอใสก็มองเห็น ตรงไหนที่มองไม่เห็นก็เปิดช่องว่างให้ด้านนอกเข้าไป
ตรวจสอบได้ สร้างระบบกฎเกณฑ์ที่สามารถจะใช้เครื่องมือได้อย่างแท้จริง
ขณะนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ต้องสร้างพลังของสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และตรวจสอบได้
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ความมั่นคงของรัฐไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาล
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีม่ คี วามขัดแย้ง มีการใช้อา� นาจทีม่ ชิ อบในระยะ
เวลาที่ผ่านมา เรื่องเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มบาง
พวก ซึ่งมีทั้งคนดีคนเลว มีคนที่ปกป้องรัฐบาล คนที่ปกป้องพวกพ้อง แต่
ประเด็นส�าคัญทีค่ วรเห็นพ้องกันคือ ถ้าเมือ่ ไรทีเ่ ราคิดถึงหลักการของประเทศ
ผลประโยชน์ของชาติ การออกกฎหมายหรือการท�าหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต ที่ก�าลังจะไปวางหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
ว่าเราจะต้องท�าอะไรบ้าง ก็จะมีความชัดเจนในแง่ที่ไม่ไปละเมิดความเป็น
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการ
ท�างานของสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีหลักคิดเรื่องการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ มีหลักคิดอย่างนี้ การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ก็จะเกิด
ความเหมาะสมกับความเป็นไปได้ และสามารถที่จะด�าเนินการได้อย่าง
แท้จริง

บทส่งท้าย
ความมั่นคงของรัฐเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยและประโยชน์สาธารณะไว้ แต่ก็อาจจ�าเป็นต้องมีการ
ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ความเป็นส่วนตัว
กับความมั่นคงของรัฐจึงมีเส้นแบ่งบางๆ เพราะหากเน้นความเป็นส่วนตัว
มากกว่าความเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ก็จะท�าให้ความมั่นคง
ของรัฐเสียไปและอาจจะไปกระทบกับส่วนรวมได้ แต่หากเน้นความมั่นคง
มากเกินไปจนประชาชนสูญเสียความเป็นส่วนตัว ก็อาจจะท�าให้ประชาชน
รู้สึกตัวเองสูญเสียความเป็นตัวตนหรือตกอยู่ในสายตาของรัฐมากเกินไป
การก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัว
กับความมั่นคงของรัฐจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและการสร้างแนวทางปฏิบัติที่

อนุสิษฐ คุณากร

39

เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน ที่ส�าคัญประโยชน์ส่วนตัวต้องสอดคล้อง
กับประโยชน์ส่วนรวม คือ ประโยชน์ของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์
ของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์ หรือ
ประโยชน์สว่ นรวมเสียไป การทีเ่ ราได้ประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียวนัน้ เป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ทแี่ ท้จริง คือ ประโยชน์สว่ นรวมก็ตอ้ งมา
จากประโยชน์สว่ นตัวของแต่ละคนด้วย ถ้าแต่ละคนได้รบั ประโยชน์สว่ นตัว
หมดทุกคน ก็ท�าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์นั้นด้วย ถ้าประโยชน์ส่วนตัวนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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คณาธิป ทองรวีวงศ์

ข้อมูลส่วนบุคคล :
กรอบระเบียบทางกฎหมายและการปฏิบัติ1
คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2

บทน�า : ความเป็นส่วนตัว i
ของข้อมูล e i

กับ ความมัน่ คงปลอด ยั

โดยทั่วไป ความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
อันสะท้อนให้เห็นจากกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil an Political Rights - ICCPR) ข้อ มีหลักว่า
บุคคลจะถูกแทรกแ งความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน
หรือการติดต่อสือ่ สารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูก
ลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้
ถูกแทรกแ งหรือลบหลู่เช่นว่านัน
จะเห็นได้ว่า สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวมีขอบเขตกว้างกว่ากรณี
ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ของสิทธิในความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ หากพิจารณาเจาะจงเฉพาะ
1

บทความนีเ้ ขียนขึน้ เพือ่ ใช้สา� หรับประกอบการสัมมนาของสถาบันนโยบายศึกษา และเป็น
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น.
2
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ อาจารย์ประจ�าคณะนิตศิ าสตร์ และ ผูอ้ า� นวยการสถาบันกฎหมาย
สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลก็จะพบว่า มีขอบเขตกว้างกว่าการรักษาความลับ
แต่รวมถึงการควบคุมข้อมูลของเจ้าของข้อมูล กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลต้องมี
สิทธิตัดสินใจว่า จะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ ภายใต้
เงื่อนไขใด ฯลฯ
จะเห็นได้วา่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว แตกต่างจากการคุม้ ครองความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการทางเทคนิค
เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลหรือล่วงละเมิดข้อมูล
ในกรอบของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการทีส่ า� คัญแบ่ง
เป็นสองส่วน คือ การคุม้ ครองความมัน่ คงปลอด ยั ของข้อมูล โดยก�าหนด
หน้าทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการซึง่ เป็นผูค้ วบคุมข้อมูล ต้องจัดให้มมี าตรการป้องกัน
ความปลอดภัยที่เหมาะสม (มาตรา 37) หลักการส่วนนี้ไม่ใช่การคุ้มครอง
สิทธิส่วนตัว และ หลักการห้ามเกบ ใช้ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากความยินยอม (มาตรา 19) ซึ่งหลักการส่วนนี้อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะชี้ให้
เห็นว่า พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึง่ ในบทความ
นีอ้ าจเรียกโดยย่อว่า “กฎหมายไทย”) มีขอ้ จ�ากัดหลายประการส�าหรับหลัก
การส่วนที่สอง

หลักความยินยอม : หลักส�าคัญของการคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว
หลักความยินยอม เป็นเงือ่ นไขส�าคัญของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล อันสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้จ�ากัด
เฉพาะการคุ้มครองข้อมูลในแง่ความมั่นคงปลอดภัย (Data security) แต่
แสดงถึงการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy) เนื่องจากให้สิทธิ
เจ้าของข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะให้บคุ คลอืน่ เก็บ ใช้ หรือประมวลผลข้อมูล
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ของตนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลักความยินยอมมีข้อจ�ากัดหลายประการ
โดยเฉพาะความยินยอมที่ไม่เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระ
ในหลายกรณี เจ้าของข้อมูลตกลงอย่างชัดแจ้งให้ผู้อื่น เก็บ ใช้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน แต่การตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก
การตัดสินใจโดยอิสระ เนื่องจากเหตุต่างๆ เช่น การจูงใจ การกดดัน
สภาพความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลทางอ�านาจต่อรอง (Imbalance of power)
ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับผู้เก็บและใช้ข้อมูล เช่น ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ
กฎหมายยุโรปฉบับเดิม แม้ก�าหนดไว้ว่าความยินยอมต้องให้โดยอิสระ
( reely given) แต่มิได้ก�าหนดชัดเจนว่า ความยินยอมที่ต้องให้โดยอิสระ
นั้นมีขอบเขตอย่างไร3 แต่ตาม DPR ก�าหนดรายละเอียดว่า4 ความยินยอม
จะไม่สมบูรณ์หากเจ้าของข้อมูลไม่มีทางเลือกที่แท้จริงและอิสระ หรือไม่
สามารถปฏิเสธหรือถอนความยินยอมได้โดยปราศจากผลเสีย นอกจากนี้
ยังมีเงื่อนไขอื่นอีก เช่น ความยินยอมต้องแสดงออกโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ
ไม่สามารถก�าหนดให้ยินยอมโดยปริยายหรือโดยการนิ่ง เป็นต้น
ตัวอย่างของความยินยอมที่ผู้ให้มิได้มีความเป็นอิสระแท้จริง เช่น
กรณีความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีอ�านาจเหนืออีกฝ่าย เช่น กรณีความยินยอม
จากลูกจ้าง ดังนั้น ในการพิจารณาว่าความยินยอมนั้นให้โดยอิสระแท้จริง
หรือไม่ จะต้องประเมินว่าในกรณีความยินยอมส�าหรับการประมวลข้อมูลที่
ถูกก�าหนดเป็นเงื่อนไขของสัญญานั้น ความยินยอมดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือ
จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติตามสัญญานั้นหรือไม่
ส�าหรับกฎหมายไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก�าหนดหลักความยินยอมโดยมีเงือ่ นไขคล้ายคลึงกับกฎหมายยุโรป กล่าวคือ
ความยินยอมต้องเป็นกรณี “โดยอิสระ” ( reely given) รวมทัง้ ยังได้กา� หนด
3
4

Directive 95/ C, article 2 (h).
DPR , article 7 (4).
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ว่าความยินยอมที่เป็นการสร้างเงื่อนไข (Con itional) เป็นความยินยอมที่
ไม่ชอบ ดังจะเห็นได้จากมาตรา 19 ที่กา� หนดว่า “ในการเข้าท�าสัญญาซึ่ง
รวมถึงการให้บริการใดๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ�าเป็นหรือเกี่ยวข้อง
ส�าหรับการเข้าท�าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้นๆ”
ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาหลักของความยินยอมในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
คือการทีเ่ จ้าของข้อมูลไร้ซงึ่ ทางเลือก และความยินยอมให้ผอู้ นื่ เก็บ ใช้ ข้อมูล
ของตนนั้น ถูกน�าไปผูก (Tying) ในลักษณะเงื่อนไข (Con itional) กับการ
ใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้น หลักความยินยอมตามกฎหมายยุโรปและ
มาตรา 19 ของไทย จึงสะท้อนถึงการให้สิทธิควบคุมข้อมูลแก่ตัวเจ้าของ
ข้อมูล อันเป็นการรองรับสิทธิในความเป็นส่วนตัวในระดับหนึง่ ตามแนวการ
ตีความของยุโรป หากเจ้าของข้อมูลปฏิเสธการให้ความยินยอมและจะน�าไป
สู่การปฏิเสธสินค้าหรือบริการ (Denial of goo s or service) ก็จะขัดต่อ
หลักความยินยอมและส่งผลให้ความยินยอมที่ให้นั้น ไม่ใช่ความยินยอมโดย
อิสระ
แม้วา่ ในส่วนของหลักความยินยอมตามกฎหมายไทยจะสอดคล้องกับ
กฎหมายยุโรป และเป็นหลักการทีส่ นับสนุนสิทธิในความเป็นส่วนตัว แต่หลัก
การดังกล่าว ถูกจ�ากัดและถูกยกเว้น โดย “เหตุอนื่ ” ทีส่ ามารถท�าให้ผคู้ วบคุม
ข้อมูล สามารถเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องอาศัยความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด “เหตุอนื่ ” เหล่านัน้ มีขอบเขตและการ
ตีความที่กว้าง ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
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เหตุที่กฎหมายเปดช่องให้กระท�าต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้โดย
ไม่ต้องอาศัยความยินยอม
แม้ว่าโดยหลักแล้ว กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยจะ
ก�าหนดห้ามเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม นอกจากนี้ “ความยินยอม” ก็จะต้องเป็นไปโดยอิสระดังกล่าวมา
แล้ว แต่กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นหลายประการดังนี้
มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่
(1) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท� า เอกสาร
ประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ หรือทีเ่ กีย่ วกับการ
ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล
(3) เป็นการจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือเพือ่ ใช้ในการด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญานั้น
(4) เป็นการจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด�าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ใช้อ�านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็นการจ�าเป็นเพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วน
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บุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส�าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะเห็นได้วา่ หากผูค้ วบคุมข้อมูลกกระท�าการเข้ากรณี ข้อยกเว้น
(1) (6) กรณีใดกรณีหนึง่ จะท�าให้สามารถเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูอ้ นื่ ได้โดยไม่ตอ้ งค�านึงถึงความยินยอมของเจ้าของข้อมูล กล่าวคือ หาก
เข้าเหตุดังกล่าว เจ้าของข้อมูลจะไม่สามารถควบคุมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้เลย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของ “สิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว”
แม้ว่ามาตรา 24 จะแปลมาจากกฎหมายยุโรป (Art. 6 DPR Lawfulness of processing) กล่าวคือ กฎหมายยุโรปก�าหนดว่าผู้ควบคุมข้อมูล
สามารถประมวลข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ต้องขอความยินยอมหากเข้าเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมาย (Lawful groun ) ดังกล่าวนี้ แต่ลักษณะและสภาพแวดล้อม
ของกฎหมายไทย ส่งผลให้ขอ้ ยกเว้นเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบในเชิงจ�ากัดสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวในแง่ของการควบคุมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลในลักษณะ
ที่กว้างกว่าข้อยกเว้นตามกฎหมายยุโรป โดยเฉพาะ กฎหมายอื่น นอกเหนือ
จาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะกล่าวต่อไป

“กฎหมาย” ทีใ่ ห้อา� นาจเกบข้อมูล : ข้อจ�ากัดทีส่ า� คัญของหลัก
“ความยินยอม”
เมือ่ พิจารณาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในภาพรวมของไทย จะพบ
ว่า นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกฎหมายเฉพาะอื่น
หลายฉบับที่ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
กลไกสองด้าน คือ
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ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายนั้น ท�าการ เก็บ
ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในด้านนี้ หน่วยงานรัฐที่ท�าการดังกล่าวโดย
อาศัยอ�านาจตามกฎหมายนัน้ ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักการของ พ.ร.บ คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก มาตรา 4(2) ก�าหนดว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้
บังคับกับ “การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การ อกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”
(2) ก�าหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งเป็นภาคเอกชน มีหน้าที่ เก็บ
ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ในด้านนี้ กฎหมายเฉพาะหลายฉบับ
ก�าหนดหน้าทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการเอกชน เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และส่งให้หน่วยงานรัฐ ตัวอย่างเช่น กฎหมายภาษี
(ประมวลรัษฎากร) ก�าหนดให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลรายการธุรกรรมของ
ลูกค้าที่มีการฝากหรือรับโอนตามจ�านวนครั้งและจ�านวนเงินที่ก�าหนด
กฎหมาย อกเงินก�าหนดให้สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบการอืน่ ในขอบเขต
กฎหมายนี้ เช่น ผู้ค้าอัญมณี ฯลฯ ท�าการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้า
( C) และส่งให้หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้อ�านาจหน่วยงานตามกฎหมายนี้ขอ
หมายศาลเพื่อสั่งให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม พลังงาน สถาบันการเงิน ส่งข้อมูลที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระ
ทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วย ส�าหรับกลไกด้านนี้ มาตรา 24(6) ก�าหนดว่า
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จากหลักกฎหมายและข้อยกเว้นทั้งสองด้าน กล่าวได้ว่า หลักความ
ยินยอม ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวในแง่ของการควบคุม
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ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลนัน้ ไม่อาจใช้ได้ หากมีกฎหมายให้อา� นาจหน่วยงาน
รัฐและก�าหนดหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลในการกระท�าต่อข้อมูลของประชาชน
แม้ว่าหลักการดังกล่าว เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายยุโรป กล่าวคือ
มาตรา 6 ของ DPR ยกเว้นส�าหรับการทีผ่ คู้ วบคุมข้อมูลต้องประมวลข้อมูล
ตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมายก�าหนด (compliance with a legal obligation (Art.
6 DPR Lawfulness of processing) และ ยกเว้นให้กับการเก็บและใช้
ข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐเพื่อรักษาความมั่นคง (Art. 2 DPR, prevention
of threats to public security)
แต่ประเด็นส�าคัญคือ ตามกฎหมายยุโรป การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มิได้พิจารณาและบังคับใช้เฉพาะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
( DPR) แต่กฎหมายดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาประกอบกับอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 8 ทีว่ า่ ด้วยการคุม้ ครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว (Article 8 of the uropean Convention on uman Rights Article 8 Right to respect for private an family
life) สิทธิตามมาตรา 8 นี้ กว้างกว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และแม้วา่ มาตรา
8 มีข้อจ�ากัดว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวจะถูกจ�ากัดโดย “กฎหมาย” ได้ แต่
กฎหมายดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทางด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ
ซึ่งศาลยุโรปและศาลภายในประเทศสมาชิกยุโรป ได้วางหลักการตีความไว้
หลายคดี ทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับ “กฎหมาย” ภายในรัฐสมาชิกทีม่ หี ลักการล่วง
ละเมิดหรือจ�ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัว โดยศาลน�ากฎหมายเหล่านั้นมา
ชั่งน�้าหนักตามหลักสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในหลายคดี “กฎหมาย” ที่จ�ากัด
สิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นถูกศาลตัดสินว่าขัด
แย้งกับอนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ลักษณะและสภาพของกฎหมายยุโรป
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้รฐั ไม่อาจอ้าง “ความมัน่ คง” อย่างกว้างเพือ่ ตรากฎหมาย
จ�ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพทางกฎหมายของไทยจะพบว่า
“กฎหมายอื่น” ที่ตราขึ้นเพื่อส่งผลให้เกิดการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
จากทั้งสองด้านดังกล่าวข้างต้น มีจ�านวนมากและมีหลักการที่อาจไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ หากเปรียบเทียบกับแนววินจิ ฉัย
ของศาลในยุโรปดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

เกณ ์ของกฎหมายยุโรปในการชั่งน�าหนักกฎหมายที่จ�ากัด
สิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย น�าหลักการ
มาจากกฎหมายยุโรปหรือ DPR แต่สภาพแวดล้อมของกฎหมายไทย
มี “กฎหมายอื่น” หลายฉบับที่ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐกระท�าการต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลและให้อา� นาจหน่วยงานรัฐสัง่ ให้ภาคเอกชนกระท�าการต่อข้อมูล
ส่วนบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายยุโรป จะพบว่า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของกฎหมาย (mere e istence) ที่ให้
อ�านาจเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเพียงเงื่อนไขขั้นต้น แต่ยังไม่เพียง
พอที่จะสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวยังต้อง
สอดคล้องกับ เกณ ์ านคุณภาพด้วย ( uality of the law)5 ซึ่งจะ
พิจารณาได้จากเนื้อหาสาระของกฎหมายนั้น ว่ามีกลไกในการปกป้องสิทธิ
(Safeguar ) จากการใช้อ�านาจโดยมิชอบหรือตามอ�าเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้อ�านาจหรือไม่ เกณฑ์ด้านคุณภาพนี้จึงอาจจ�าแนกเป็นเกณฑ์ย่อยๆ ได้
อีกหลายประการ โดยในบทความนี้ เลือกน�าเกณฑ์บางข้อมาเป็นตัวอย่าง
และแนวทางการชั่งน�้าหนักกฎหมายเท่านั้น6
5

หลักจากค�าพิพากษาในคดี Liberty An Others v nite ing om, No. 58243/00,
Ct R 568, 1 uly 2008.
6
คณาธิป ทองรวีวงศ์, เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนส�าหรับการประเมินความสอดคล้อง
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เกณ ์ความคาดหมายได้ e ee ili
กฎหมายให้อ�านาจเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกโดย
ใช้ค�ารวมว่า “การสอดแนม” (Surveillance) ต้องมีลักษณะที่คาดหมายได้
( oreseeability) กล่าวคือ ต้องระบุเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้อ�านาจอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนคาดหมายได้ เนื่องจากหลักการ
นี้อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดว่า หากอ�านาจของฝ่ายบริหารสามารถเกิดขึ้น
อย่างลับ จะน�าไปสู่ความเสี่ยงของการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ (Arbitrary)7
ซึง่ ต้องมีความชัดเจนในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งมีความซับซ้อน8 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายภายในที่ให้อ�านาจหน่วยงานของรัฐ
สอดแนมข้อมูลการสื่อสารของประชาชน จะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ
(Suf ciently clear) ต้องมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ักษณะ
ควา ิ ที ะน�า ปสการ ชอ�านา สอ น การนิยา ประเภทหรอก ุ อง
ุคค ทีอย น อ เ หรอเปาห าย องการสอ น อ า� กั านระยะ
เว า องการสอ น กระ วนการภายห ังการสอ น ก าวคอ การ
ั การกั อ ที า ากการสอ น เชน การ ั เก การสง อ การ ช
การท�า าย อ การปกปองคุ ครอง คุ ค ทีสา ทีเกียว องกั การสอสาร
หากน�าหลักดังกล่าวมาพิจารณา กฎหมายอื่นๆ ของไทยที่ให้
อ�านาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่มี
แนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้ เช่น
ของหลักกฎหมายที่ให้อ�านาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีแ่ ก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560,
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561), ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
7
Rotaru v Romania, No 28341/95, Ct R, 2000.
8
Valen uela Contreras v Spain,. Application No. 27671/95, Ct R, 1998.
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- พระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เกีย่ วกับอ�านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 ให้อ�านาจสืบสวนและสอบสวน และ
การแก้ไขกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2560 มีการขยายขอบเขตการใช้อ�านาจไป
ถึง ความผิ ด อื่ น นอกจากพระราชบัญญัติความผิ ด เกี่ ย วกั บคอมพิ วเตอร์
กล่าวคือ “ รร าควา ิ อา า อก ห ายอน ง ชระ คอ พิวเ อร์
อ คอ พิวเ อร์หรออุปกรณ์ที ชเก อ คอ พิวเ อร์เปนองค์ประกอ
หรอเปนสวนหนง นการกระท�าควา ิ หรอ ี อ คอ พิวเ อร์ทเกี
ี ยว อง
กั การกระท�าควา ิ อา า า ก ห ายอน (มาตรา 18 วรรคสอง)
จะเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้ก�าหนดตารางหรือบัญชีที่แสดงฐานความผิด
ตามกฎหมายอื่นที่อาจน�ามาสู่การใช้อ�านาจดังกล่าว ประกอบกับสภาพ
ข้อเท็จจริงที่ว่า การกระท�าความผิดดั้งเดิมชนิดต่างๆ ในปัจจุบันมักมีการ
เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ขอบเขตของความผิ ด อื่ น นอกจากพระราชบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ที่อาจเข้ามาสู่กระบวนการใช้อ�านาจตามมาตรา 18 นั้น จึง
กว้างและบุคคลทั่วไปไม่อาจคาดหมายได้ว่ารวมถึงความผิดใดบ้าง
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีหลักการซึง่ ประชาชน
อาจไม่สามารถคาดหมายได้ เช่น มาตรา 60 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
วิกฤติหมายถึง ภัยคุกคาม “ทีเกิ ากการ รี ะ คอ พิวเ อร์ นระ ั
ทีสง นกวาภัยคุกคา ทาง เ อร์ นระ ั ราย รง ยสง กระท รุน รง
อ ครงสรางพนฐานส�าคั ทางสารสนเทศ องประเทศ น ักษณะทีเปน
วงกวาง ส�าหรับภัยคุกคามระดับวิกฤติ มีการน�า “ผลกระทบ” มาขยาย
ค�านิยาม เช่น “..อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย.. ” และ
น�า “เหตุผลความจ�าเป็น” มาขยายความนิยาม เช่น “...จ�าต้องมีมาตรการ
เร่งด่วนเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย...” รวมทัง้ น�าถ้อยค�า
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“ความมั่นคง” มาก�าหนดระดับภัยคุกคาม (มาตรา 60(3)(ข)) ท�าให้เป็น
การยากที่ จ ะคาดหมายถึ ง ขอบเขตที่ ชั ด เจน ซึ่ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ
ศาลยุโรปที่ตัดสินว่า กฎหมายที่ระบุเหตุ “คุกคามความมั่นคงของชาติ”
มีลักษณะกว้างและไม่สามารถคาดหมายได้ 9 นอกจากนี้ การใช้อ�านาจ
บางกรณีเชือ่ มโยงอ�านาจตามกฎหมายอืน่ ทีก่ ว้างและยากทีจ่ ะคาดหมาย เช่น
ภัยคุกคามระดับวิกฤติ อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (มาตรา 67) โดยกฎหมายเกี่ ย วกั บ สภา
ความมั่นคงแห่งชาติก�าหนดให้อ�านาจไว้กว้าง อีกทั้ง ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า
“กฎหมายอื่น” ครอบคลุมกฎหมายใดบ้าง ท�าให้ไม่อาจคาดหมายได้ถึง
รายละเอียดการใช้อ�านาจ
เกณ ์ความเ พาะเจาะจงในแง่เหตุแห่งการใช้อ�านาจ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ย�้าหลักการว่ากฎหมายจะต้องระบุ
ปัจจัยส�าคัญ (I enti cation of triggering factor) ส�าหรับการสอดแนม
หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมิให้น�าไปสู่การใช้อ�านาจที่กว้างเกินไปและ
เป็นตามอ�าเภอใจ นอกจากการระบุปัจจัยหรือเหตุแห่งการใช้อ�านาจแล้ว
เหตุหรือปัจจัยดังกล่าวยังต้องมีความเฉพาะเจาะจงด้วย โดยกฎหมายจะต้อง
มีการก�าหนดขอบเขตในแง่ของความผิดที่เข้าข่ายจะถูกสอดแนมหรือเหตุ
แห่งการสอดแนมอย่างชัดเจน หลักการนี้มีความสัมพันธ์กับหลักความ
คาดหมาย ( oreseeability) เพื่อมิให้กฎหมายกว้างเกินไปจนน�าไปสู่การ
ใช้อ�านาจโดยมิชอบ
หากน�าหลักดังกล่าวมาพิจารณา กฎหมายอื่นๆ ของไทยที่ให้
อ�านาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่มี
แนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้ เช่น
9

enne y v the nite ing om, No. 26839/05, Ct R, 18 ay 2010.
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- พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ การขยายขอบเขตอ�านาจการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 18
วรรคสอง น�าไปสู่การใช้อ�านาจการเข้าถึง ตรวจสอบ หรือได้มาซึ่งข้อมูล
เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดซึ่งไม่จ�ากัดเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงหรือ
ความผิดทีย่ อมความไม่ได้เท่านัน้ จึงเห็นว่าเป็นการให้นา�้ หนักกับการสืบสวน
สอบสวนมากกว่าการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว และไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนในแง่ความเฉพาะเจาะจงในแง่เหตุแห่งการใช้
อ�านาจ10
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การ
ใช้อ�านาจในหลายมาตรา ก�าหนดเหตุในลักษณะกว้าง เช่น “เมื่อปรากฏแก่
กกม. ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง...”
(มาตรา 61) “ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับ
ร้ายแรง...” (มาตรา 64) “ในกรณีที่เป็นเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน” (มาตรา 68)
จะเห็นได้ว่า ตัวบทไม่ได้ระบุตัวชี้วัดหรือเกณฑ์พิจารณาเงื่อนไขแห่งการใช้
อ�านาจทีช่ ดั เจน นอกจากมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักความเฉพาะเจาะจง
แล้วยังมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับหลักความคาดหมายได้
เกณ ์ความเ พาะเจาะจงในแง่เป้าหมาย
e
หลักการนี้เป็นการจ�าแนกระหว่างการดักรับหรือสอดแนมใน
วงกว้าง ( ass or in iscriminate surveillance) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็น
การขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับการดักรับหรือสอดแนมเฉพาะเจาะจงบุคคล
10

คณาธิป ทองรวีวงศ์, เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนส�าหรับการประเมินความสอดคล้อง
ของหลักกฎหมายที่ให้อ�านาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีแ่ ก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560,
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561), ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ที่ต้องสงสัยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งอาจท�าได้ภายใต้
เงื่อนไขและเกณฑ์ประการต่างๆ ศาลยุโรปเคยตัดสินว่า กฎหมายภายในซึ่ง
ให้อา� นาจเจ้าพนักงานดักรับข้อมูลโดยก�าหนดกลุม่ เป้าหมายว่า “ผูต้ อ้ งสงสัย
จ�าเลย หรือ บุคคลอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดอาญา”11
เป็นกฎหมายที่กว้างเกินไป ขาดลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะกรณี
“ คุ ค อน ทีอา เกียว องกับการกระท�าความผิดอาญา” จึงไม่สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ มาตรา 812
หากน�าหลักดังกล่าวมาพิจารณา กฎหมายอื่นๆ ของไทยที่ให้
อ�านาจเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล จะพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับทีม่ แี นวโน้ม
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้ เช่น
- พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้อ�านาจ
ในกรณีเรียกให้ผใู้ ห้บริการส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และข้อมูลผูใ้ ช้บริการ
(มาตรา 18(2)(3)) แม้วา่ จะต้องเป็นกรณีมเี หตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีการกระท�าผิด
แต่หากพิจารณาประกอบกับมาตรา 26 ทีก่ า� หนดหน้าทีใ่ ห้ผใู้ ห้บริการจัดเก็บ
ข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดและทุกรายโดยไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัย จึงอาจ
พิ จ ารณาว่ า การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้ อ มู ล ผู ้ ใช้ ง าน
ตลอดจนการให้อ�านาจเรียกข้อมูลดังกล่าวนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักความ
เฉพาะเจาะจงในแง่บคุ คล13 นอกจากความเจาะจงในแง่บคุ คลแล้ว ศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปยังวางหลักว่า คุม้ ครองข้อมูลการสือ่ สารของบุคคลบางจ�าพวก
11

Article 156 , 1 of the Criminal Co e.
Ior achi An Others v ol ova , no.25198/02, Ct R , 2009.
13
คณาธิป ทองรวีวงศ์, เกณฑ์การปกป้องสิทธิมนุษยชนส�าหรับการประเมินความสอดคล้อง
ของหลักกฎหมายที่ให้อ�านาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสารของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีแ่ ก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560,
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561), ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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เป็นพิเศษ (Privilege communication) เช่น ข้อมูลการสื่อสารระหว่าง
ทนายกับลูกความ ข้อมูลการสื่อสารของสื่อมวลชน ( ournalist) ซึ่งจะต้อง
ได้รับการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าข้อมูลการสื่อสารทั่วไป14 อย่างไรก็ตาม
พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ก�าหนดแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเป้าหมายทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ พิเศษ
เหล่านี้
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสวนหรือจับกุมผู้กระท�าผิด จึงก�าหนดเป้าหมายในแง่
เนื้อหาข้อมูลที่สอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ป้องกันและรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เช่น อ�านาจขอข้อมูล เอกสาร “..อันเป็นประโยชน์แก่การ
ด�าเนินการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผล
กระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ” (มาตรา 62) อ�านาจเข้าถึง “ข้อมูล...
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ” (มาตรา 66 (2)) จะเห็นได้วา่ ข้อมูลเป้าหมายมีขอบเขตกว้างกว่า
ข้อมูลที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�าความผิด และอาจ
กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ น่ื ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์
ในลักษณะของผู้ใช้งาน ( ser) ทั่วไป
เกณ ์ ค วามจ� า เป็ น และได้ สั ด ส่ ว น e e
n
i n e
ความจ�าเป็น (Necessary) พิจารณาจากเหตุผลของกฎหมายที่
ให้อา� นาจ ซึง่ เชือ่ มโยงกับประโยชน์สา� คัญทีก่ ฎหมายมุง่ คุม้ ครอง เช่น ความ
มั่นคงของรัฐ การต่อต้านการก่อการร้าย ฯลฯ นอกจากความจ�าเป็นแล้ว
14

Council of urope, ass surveillance - ho is watching the watchers
Council of urope. 2016, p-154-156.
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ยังต้องชั่งน�้าหนักประโยชน์ส�าคัญดังกล่าวว่าได้สัดส่วน (Proportionate)
กับการจ�ากัดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ตัวอย่างคดีทศี่ าลน�าเกณฑ์นมี้ าชัง่ น�า้ หนักกฎหมาย เช่น ศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปตัดสินว่า กฎหมายที่ให้อ�านาจรัฐใช้เทคโนโลยีสอดแนมเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้ายนั้นมีความจ�าเป็น แต่มาตรการมีลักษณะเป็นการ
ดักรับข้อมูลในวงกว้าง จึงไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน15 ส�าหรับ
กฎหมายที่ให้อ�านาจตรวจสอบข้อมูลเพื่อความมั่นคง หรือการข่าวกรองนั้น
แม้ว่ามีความจ�าเป็นแต่ศาลในสหราชอาณาจักรตัดสินว่า การให้อ�านาจดัก
รับข้อมูลวงกว้างโดยไม่มีเงื่อนไขข้อจ�ากัดในรายละเอียด เป็นกฎหมายที่
จ�ากัดสิทธิมากไป จึงไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน16
หากน�าหลักดังกล่าวมาพิจารณา กฎหมายอื่นๆ ของไทยที่ให้
อ�านาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่มี
แนวโน้มไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อนี้ เช่น
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ น�าหลักความจ�าเป็น
และได้สัดส่วนมาก�าหนดไว้ในลักษณะเงื่อนไขของการใช้อ�านาจในหลาย
มาตรา เช่น อ�านาจ กกม. ตามมาตรา 64 ในการด�าเนินการป้องกัน รับมือ
ลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขว่า มาตรการทีน่ า�
มาใช้ตอ้ งเป็น “มาตรการทีจ่ า� เป็น” อ�านาจ กกม. ในการออกค�าสัง่ ให้บคุ คล
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กระท�าการต่างๆ
ตามมาตรา 65 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า “ออกค�าสั่งเฉพาะเท่าที่จ�าเป็น” ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ล�าพังการระบุถ้อยค�า “เฉพาะที่จ�าเป็น” อาจไม่เพียงพอที่จะ
15

S ab an Vissy v ungary 37138/14 Ct R 579, 2016.
Privacy International, Claimant v Respon ents, The Investigatory Power
Tribunal, 2016 .
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สอดคล้องกับเกณฑ์ขอ้ นี้ ดังจะเห็นได้จากศาลในสหราชอาณาจักร17 ตัดสิน
ว่า แม้กฎหมายทีใ่ ห้อา� นาจเข้าถึงข้อมูล ระบุหลักความจ�าเป็นและได้สดั ส่วน
ไว้ในตัวบท แต่ก็เป็นเพียงถ้อยค�าที่กว้าง ต้องพิจารณารายละเอียดของ
กฎหมายด้วยว่ามีหลักจ�ากัดขอบเขตการใช้อ�านาจอย่างได้สัดส่วนหรือไม่
โดยต้องน�าเกณฑ์ปกป้องสิทธิประการอืน่ มาประกอบการชัง่ น�า้ หนัก ในแง่นี้
จะเห็นถึงความกว้างของตัวบทในหลายแง่มมุ ดังกล่าวมาแล้ว เช่น ความกว้าง
ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น มาตรา 60(3)(ข) ตัวบทไม่ระบุโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�าคัญทางสารสนเทศ เมือ่ พิจารณาประกอบกับนิยามของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อาจท�าให้การใช้อา� นาจขยายไปถึงภัยคุกคามต่อระบบหรือข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในวงกว้างแต่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ ความกว้าง
ของวิธีการหรือมาตรการที่ไม่ได้ระบุเจาะจง ความกว้างของเป้าหมายของ
การใช้อา� นาจทีไ่ ม่จา� กัดเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานส�าคัญ ฯลฯ จึงมีแนวโน้มไม่
สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน
จากการน�าเกณฑ์ชงั่ น�า้ หนักด้านสิทธิมนุษยชนบางเกณฑ์มาประเมิน
หลักกฎหมายอื่นของไทยบางฉบับที่ให้อ�านาจเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วน
บุคคล จะเห็นถึงแนวโน้มการให้น�้าหนักกับความมั่นคง (Security) โดย
เฉพาะความมั่นคงของรัฐ มากกว่าการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคล
นอกจากกฎหมายที่ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฯลฯ กฎหมายเหล่านี้มี
บทบัญญัติที่ให้อ�านาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลอันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วย แต่หลักการตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถใช้
17

Davi Davis an others v Secretary of State for the ome Department 2015
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กับกรณีตามกฎหมายดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มี “กฎหมายให้
อ�านาจ” ส�าหรับประเด็นทีว่ า่ กฎหมายเหล่านัน้ สอดคล้องกับเกณฑ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ จะต้องพิจารณาในมิติอื่นนอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ชื่อเสียง e
i n

i

แตกต่างจากสิทธิใน

การล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและผลเสียหายที่เกิดจากการล่วง
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จ�าต้องเกี่ยวข้องกับความเสียหายในแง่ชื่อเสียง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การล่ ว งละเมิ ด ข้ อ มู ล ในสภาพแวดล้ อ มดิ จิ ทั ล นั้ น
ความเสียหายหรือผลกระทบส�าคัญคือการน�าข้อมูลไปประมวลผล วิเคราะห์
ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป จึงเน้นการวางหลัก
ควบคุมพฤติกรรมการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย โดยปราศจากฐานทาง
กฎหมายรองรับ ซึง่ การฝนหลักการดังกล่าวน�าไปสูค่ วามรับผิดทางกฎหมาย
ได้ แม้จะไม่เกิดผลเสียหายทางชื่อเสียงแก่เจ้าของข้อมูลเลยก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย มาตรา 19 วางหลักทั่วไป ห้ามเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอม จะเห็น
ได้ว่า การฝ่าฝนหลักการนี้น�าไปสู่ความรับผิดได้ แม้จะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางชื่อเสียงต่อเจ้าของข้อมูลก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกับ “สิทธิที่จะถูกลืม” (Right to be forgotten)
ตามกฎหมายยุโรป จะพบหลักการที่ให้สิทธิเจ้าของข้อมูลขอให้ผู้ควบคุม
ท�าการลบหรือท�าลายด้วยเหตุต่างๆ เช่น18
- ข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไปส�าหรับวัตถุประสงค์ที่
ข้อมูลนั้นถูกเก็บหรือประมวลผล
18

Article 17 Right to erasure ( right to be forgotten ).
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- เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม และไม่มีเหตุผลอันชอบด้วย
กฎหมายอื่นในการประมวลข้อมูลนั้นต่อไป
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลข้อมูลและไม่มีเหตุ
ตามกฎหมายส�าหรับการประมวลข้อมูลนั้น
- มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรับมาตรา 33 ของกฎหมายไทย จะเห็นได้วา่ มีหลักการคล้ายคลึง
กับสิทธิที่จะถูกลืมตามกฎหมายยุโรปดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า19
- สิทธิที่จะถูกลืมไม่จ�ากัดเฉพาะการควบคุมข้อมูลเท็จ ( alse) จาก
กฎหมายยุโรปจะเห็นได้ว่า สิทธิที่จะถูกลืมเป็นมิติการควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลที่กว้างกว่าการควบคุมเนื้อหาข้อมูลบางประเภทที่อาจท�าให้เสียหาย
เช่น ข้อมูลเท็จ ( alse) แต่ยงั ครอบคลุมถึงข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลนัน้ ทีเ่ จ้าของ
ข้อมูลไม่ประสงค์จะให้ผอู้ นื่ ด�าเนินการเกีย่ วข้องด้วย ดังทีศ่ าลในคดี oogle
Spain ได้อธิบายไว้ว่า สิทธิที่จะถูกลืมรวมถึงสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลที่
“ไม่เพียงพอ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ เกินขอบเขต (ina e uate, irrelevant or
e cessive)” ซึ่งจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ “วัตถุประสงค์” ของการ
เก็บและจัดการข้อมูลด้วย ส�าหรับข้อมูลเท็จที่กระทบถึงสิทธิของบุคคลจึง
เป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของสิทธิที่จะถูกลืมเท่านั้น
- ในกรอบของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการควบคุม
ข้อมูลของบุคคลมีขอบเขตที่กว้างกว่าสิทธิในชื่อเสียง (Reputation) แต่
ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ให้ท�าการ
เผยแพร่ หรือการเผยแพร่นน้ั ขัดต่อหลักการตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลด้วย
19

คณาธิป ทองรวีวงศ์, สิทธิทจี่ ะถูกลืม (Right to be forgotten) ในมิตขิ องพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, วารสาร
วิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ.
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ในแง่นี้สิทธิที่จะถูกลืมจึงมีขอบเขตที่แตกต่างกับกฎหมายอาญาฐานหมิ่น
ประมาท
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ “ใช้” และ “เปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายไทยมาตรา 27 วางหลักทั่วไปในการห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม นอกจากนี้ ถ้าการ “ใช้” และ “เปิดเผย”
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการกระท�าต่อข้อมูลชนิดพิเศษหรือละเอียด
อ่อน (Sensitive ata ) ตามมาตรา 26 เช่น “เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิด
เห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ” จะน�าไปสู่โทษอาญาตามมาตรา 79 ซึ่งก�าหนด
ว่า “ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ ดฝ่าฝนมาตรา 27 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26
โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้อื่นเกิ ควา เสียหาย เสียชอเสียง ก ห ิน
กเก ีย ชัง หรอ รั ควา อั อาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
จะเห็นได้วา่ ถ้อยค�า “ความเสียหาย เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียด
ชัง หรือได้รับความอับอาย” สะท้อนถึงองค์ประกอบเช่นเดียวกับกฎหมาย
อาญาฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในความ
ผิดฐานตัดต่อดัดแปลงภาพผู้อื่นตามมาตรา 16
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายยุโรปจะพบว่า ไม่ได้มีการน�าเงื่อนไข
หรือปัจจัยเกีย่ วกับ “ชือ่ เสียงหรือความอับอาย” มาก�าหนดเป็นองค์ประกอบ
ดังนั้น การก�าหนดเงื่อนไขตามมาตรา 79 ของกฎหมายไทย จึงแสดงให้
เห็นว่ามีการน�าเอาแนวคิดและหลักการของ “หมิ่นประมาท” มาก�าหนดไว้
ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ การน�าข้อมูลละเอียดอ่อน
ตามมาตรา 26 มาใช้หรือเปิดเผย อันจะเป็นความผิดอาญา จะต้องเป็นกรณี
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ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม หากการกระท�าดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบต่อชือ่ เสียง แม้เป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อน
ก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าทีป่ ระกอบด้วยข้อมูลภาพจ�าลองใบหน้าไปให้ผปู้ ระกอบ
การอีกรายหนึ่งท�าการวิเคราะห์โดยปราศจากความยินยอม ดังนี้เป็นการ
“ใช้ และ เปิดเผย” อันฝ่าฝนมาตรา 27 ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลตามมาตรา 26
แต่เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์แสดงความ “เสียหายต่อชื่อเสียง” จึงไม่เข้า
องค์ประกอบความผิดมาตรา 79 จะเห็นได้วา่ มาตรา 79 ร่างขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของการ “เปิดเผย” ในลักษณะเดียวกับการ “น�าเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์” ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ซึ่งถูกน�ามาใช้บังคับกับ
การโพสต์ การแชร์ “เนื้อหา” (Content) และกระทบต่อบุคคลในแง่ของ
ชื่อเสียงและความอับอาย จนกระทั่งมีการแก้ไขมาตรา 14(1) เพื่อแยก
ความผิดลักษณะนี้ออกไป เนื่องจากซ�้าซ้อนกับกฎหมายหมิ่นประมาทที่
ครอบคลุมพฤติกรรมนี้อยู่แล้ว
การก�าหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับความเสียหายต่อชื่อเสียงตาม
มาตรา 79 จึงสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญกับสภาพปัญหาการ “โพสต์แชร์”
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบชื่อเสียงของบุคคล ซึ่งนอกจากซ�้าซ้อนกับฐาน
ความผิดหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาเดิมอยู่แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง
ความคลาดเคลื่อนของหลักการและแนวคิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งควรเป็นกฎหมายเฉพาะใช้ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการส่ง
(Transfer) ข้อมูลโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายและอาจกระทบสิทธิในแง่อื่น
ของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจากสิทธิในชื่อเสียง โดยไม่ค�านึงว่าการกระท�า
เช่นนั้นจะกระทบต่อสิทธิในชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม ผู้เขียนจึงเห็นว่า หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ “ใช้” และ “เปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมายไทย มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถู ก น� า มากล่ า วอ้ า งและบั ง คั บ ใช้ กั บ
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พฤติกรรมการเผยแพร่ขอ้ มูลเนือ้ หาทีก่ ระทบชือ่ เสียงบุคคลเช่นเดียวกับหมิน่
ประมาท ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่มีความจ�าเป็นต้องตรากฎหมายเฉพาะ
เนื่องจากมีกฎหมายอื่นใช้บังคับได้อยู่แล้ว

สิทธิในความเป็นส่วนตัว ในส าพแวดล้อมการเกบข้อมูล
ที่ไร้ทางเลือก
นอกจากการเก็บข้อมูลโดยภาครัฐที่มีกฎหมายให้อ�านาจอันเป็นข้อ
จ�ากัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว หากพิจารณาใน
ส่วนของการเก็บข้อมูลโดยผู้ประกอบการภาคเอกชนก็จะพบข้อจ�ากัด
หลายประการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะยกตัวอย่างใน
หัวข้อนี้
แม้ว่าหลัก ความยินยอม ตามกฎหมายยุโรปและกฎหมายไทย
มาตรา 19 จะมีเงื่อนไขว่าความยินยอมต้องเป็นไปโดยอิสระ ดังนั้น การที่
เจ้าของข้อมูลต้องยอมให้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูล เนื่องจากการไม่ยินยอมจะ
น�าไปสู่การปฏิเสธบริการ (Denial of service) จะไม่ถือว่าเป็นการยินยอม
โดยอิสระก็ตาม
แต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความคุ้มครอง
ความยินยอมเจ้าของข้อมูลในสภาวะไร้ทางเลือกสินค้าและบริการที่ไม่เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ สินค้าและบริการถูกผลิตหรือน�าออกให้บริการ
โดยเงื่อนไขที่ต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
- เจ้าของข้อมูลต้องการซื้อรถ แต่รถที่ถูกผลิตมาขายมีสภาพบังคับ
ให้ตอ้ งสัง่ การและเชือ่ มโยงโดยระบบคอมพิวเตอร์ และเจ้าของข้อมูลต้องน�า
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปสู่ระบบนั้น หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะให้มีการ
เก็บและประมวลข้อมูลก็อาจไม่มีทางเลือกหากผู้ผลิตรถยนต์นั้นทุกรุ่นและ
ผู้ผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อต่างผลิตรถออกมาในเงื่อนไขนี้
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- เจ้าของข้อมูลต้องการซื้อบ้าน แต่บ้านที่โครงการผลิตขึ้นก�าหนด
ให้เชื่อมโยงสั่งการอุปกรณ์ในบ้านด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องมีการน�า
ข้อมูลระบุตัวตนเข้าสู่ระบบ หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะให้มีการเก็บ
และประมวลข้อมูล ก็อาจไม่มที างเลือกหากผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายบ้านนัน้ และ
ผู้ผลิตรายอื่นในตลาดต่างผลิตบ้านออกในเงื่อนไขนี้
ในสภาพดังกล่าว กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกคุม้ ครอง
เพียงแค่การรักษาความปลอดภัย (Data security) เช่น หน้าที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลในการป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล (มาตรา 37) แต่ไม่มีกลไกในการ
คุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวส�าหรับผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูลทีไ่ ม่ประสงค์ให้
เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ไร้ทางเลือก
ดังกล่าวได้

สรุป

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักการที่ส�าคัญแบ่งเป็นสอง
ส่วน คือ การคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยก�าหนดหน้าที่ให้
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม หลักการส่วนนี้ไม่ใช่การคุ้มครองสิทธิส่วนตัว และ
หลักการห้ามเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอม
หลักการส่วนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม บทความนี้ชี้ให้เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 มีข้อจ�ากัดหลายประการส�าหรับหลักความยินยอม
โดยเฉพาะข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลตาม “กฎหมายอื่น” ซึ่ง
แม้ว่ากฎหมายเหล่านั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันรักษาความมั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมัน่ คงในแง่ความมัน่ คงของรัฐ (National security)
แต่เมื่อน�าเกณฑ์การชั่งน�้าหนักกฎหมายของสหภาพยุโรปมาวิเคราะห์
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ข้อมูลส่วนบุคคล กรอบระเบยบทางก มาย ละการป บต

กฎหมายอื่นของไทยแสดงให้เห็นแนวโน้มความไม่สอดคล้องของหลัก
กฎหมายเฉพาะอื่นๆ เหล่านั้นภายใต้เกณฑ์สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังมีขอ้ ยกเว้นและข้อจ�ากัดอีกหลายประการ ผูเ้ ขียน
จึงเห็นว่า ส�าหรับหลักการในส่วนของการคุม้ ครองข้อมูลในแง่ของการให้สทิ ธิ
เจ้าของข้อมูลควบคุมข้อมูลโดยก�าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องขอความ
ยินยอมก่อนนั้น มีข้อจ�ากัดหลายประการ จึงเปรียบเทียบว่าหลักการส่วนนี้
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาจพิจารณาว่า
เป็นเพียงการสร้างความรับรู้ในลักษณะของ “ภาพลวงตาของความเป็น
ส่วนตัว”

65

ภัทระ ค�าพิทักษ์

สิทธิความเป็นส่วนตัว/บทบาทของสื่อและ
ความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักต่อสังคม
ภัทระ ค�าพิทักษ์ 1

บทน�า
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้นมา
บังคับใช้เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 แต่ยังก�าหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายนี้ไว้ในมาตรา 4 ก็อาจ
เนือ่ งด้วยค�านึงถึงสภาพความพร้อมของสังคม ถึงแม้วา่ กิจการสือ่ มวลชนจะ
ไม่ถกู รวมอยูใ่ นการบังคับใช้คราวนี้ ก็มไิ ด้หมายความว่า กฎหมายฉบับนีจ้ ะ
ไม่มผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของสือ่ มวลชน เพราะถึงอย่างไรสือ่ มวลชนก็ตอ้ งมี
ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ตามกฎหมาย
และถ้าน�าไปใช้โดยไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบตามมา และถึง
ไม่ถกู ก�าหนดให้ตอ้ งรับผิดชอบเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ก็ก�าหนดขอบเขตของการคุ้มครองไว้ที่การใช้เสรีภาพใน
การเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามจริยธรรมของสื่อ
1

นายภัทระ ค�าพิทักษ์
• อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
• อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
• อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
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และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น ถ้าหากการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น
เกินขอบเขตก็ต้องมีความรับผิดทั้งทางด้านจริยธรรมอันเกิดจากกลไกการ
ควบคุมกันเองของสื่อมวลชน ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งก็มีไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 จะไม่ได้มีบทบัญญัติถึงเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
สื่อมวลชนใช้หรือห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่เรื่องนี้ก็เป็นเป็นแก่น
แกนที่เป็นฐานที่ส�าคัญของหลักประชาธิปไตย เกี่ยวพันกับมิติของกฎหมาย
ศีลธรรม เป็นทั้งสิทธิ ทั้งคุณค่าของชีวิต รวมทั้งมีบัญญัติไว้ในจริยธรรมของ
สื่อมวลชนโดยตรง สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพ ผู้ประกอบการ
สือ่ มวลชน หรือสือ่ มวลชนในฐานะปัจเจกชนจึงต้องศึกษาและตระหนักเรือ่ ง
นี้ให้ดี และต้องมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความตระหนักรู้ให้แก่สังคม โดยมี
ภาระที่ต้องท�าทั้งในส่วนกระบวนการภายในและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกับภาคีอื่นๆ ในสังคม
ข้อมูลส่วนบุคคลและเสรีภาพสื่อมวลชนต่างเป็นสิทธิที่ได้รับการ
รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยหลักการแล้วสิทธิทงั้ สอง
ควรจะเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน แต่เนือ่ งจากไม่ได้มกี ารตรากฎหมายไว้เป็นการ
เฉพาะทั้งสองกรณี ที่ผ่านมาจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง กลายเป็น
ประเด็นสาธารณะทีส่ งั คมไทยได้ถกเถียงกันหลายครัง้ หลายคราว หลังมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับ
ใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จึงน่าสนใจว่า โดยผลแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล จะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิ
เสรีภาพของสือ่ มวลชน ซึง่ ทัง้ สองเรือ่ งเป็นสิทธิทสี่ า� คัญของพลเมืองและเป็น
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สิ่งส�าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื้อหาดังต่อไปนี้จะแสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดดังกล่าว

สิทธิและเสรี าพของชนชาวไทย สิทธิและเสรี าพของบุคคล
หากทบทวนประวัตศิ าสตร์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะพบ
ว่า แต่เดิมนั้น เรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนมักจะถูกเขียนไว้ปนกันในเนื้อหาส่วนที่เรียกว่า สิทธิเสรีภาพของ
บุคคลบ้าง หรือสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยบ้าง สุดแต่รฐั ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใดจะบัญญัติ ต่อมา เมือ่ มีการจัดหมวดหมูข่ องเนือ้ หา
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาทั้งสอง
เรือ่ งนีม้ กั จะปรากฏอยูด่ ว้ ยกันในส่วนทีเ่ รียกว่า หมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ก่อนที่จะไปดูว่า เรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งจะครอบคลุม
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงและสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน มีพัฒนาการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
อย่างไร และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ หรือเกื้อกูล หรือก�้าเกินกันอย่างไร
จ�าเป็นทีต่ อ้ งทบทวนดูความหมายและพัฒนาการของหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยหรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเสียก่อน เพราะจะเกีย่ วข้อง
กับความหมาย สถานะ และพัฒนาการของเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
และสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างมาก
แต่เดิมนั้น แม้จะมีการเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หรือ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยยกขึ้น
เป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการจัดหมวดหมู่เพื่อความ
ชัดเจนเท่านั้น และเนื้อหาที่ตราไว้ก็เป็นเพียงการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั ก รไทย โดยคิ ด ว่ า เมื่ อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว บทบัญญัติ
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เหล่ า นั้ น ก็ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ได้ จ ริ ง และไม่ มี ป ั ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ มื่ อ ยกมา
กล่าวอ้างขึ้นต่อสู้เวลามีปัญหา แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองและเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงมีการบัญญัติมาตรา 26 ถึง
มาตรา 30 ขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนั้น เพื่อให้
บทบั ญ ญั ติ เ หล่ า นี้ มี ค วามหมายและใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในทางปฏิ บั ติ ดั ง ปรากฏ
เจตนารมณ์ตามถ้อยค�าดังนี้
“มาตรา 26 การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง
โดยปริยาย หรือโดยค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้ สามารถ
ยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีเ้ พือ่ ใช้สทิ ธิทางศาลหรือยกขึน้ เป็นข้อต่อสูค้ ดี
ในศาลได้
มาตรา 29 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรอง
ไว้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้ และเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น และจะกระทบ
กระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมาย
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ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้น
ด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น�ามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อ
บังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม”
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้
มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
แม้การตรามาตรา 26 ถึงมาตรา 30 เป็นความพยายามที่ส�าคัญที่จะ
ท�าให้เนือ้ หาว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทีถ่ กู รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยให้มีผลผูกพันจริงในทางปฏิบัติ แต่ว่าที่จริงแล้วก็ยัง
เป็นแต่เพียงการก�าหนดให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรทีใ่ ช้อา� นาจ “ต้องตระหนัก”
ถึงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวเท่านั้น
เมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ขึ้นใหม่ เนื้อหาในลักษณะท�านองเดียวกับมาตรา 26 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็มิได้ปรากฏให้เห็นอีก
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อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้วางหลักในเรื่องนี้ใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใด กล่าวคือ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 25
ซึ่งเป็นมาตราแรกเมื่อขึ้นต้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ซึ่งมีอยู่ด้วยกันรวมทั้งสิ้น 24 มาตรา ว่า
า รา สิทธิ ะเสรีภาพ องปวงชนชาว ทย นอก ากที ั ั ิ
คุ ครอง วเปนการเ พาะ นรัฐธรร น ว การ ที ิ หา หรอ �ากั ว
นรัฐธรร น หรอ นก ห ายอน คุ ค ยอ สี ทิ ธิ ะเสรีภาพที ะท�าการ
นัน ะ รั ควา คุ ครอง า รัฐธรร น รา เทาทีการ ชสิทธิหรอ
เสรีภาพเชนวานัน กระท กระเทอนหรอเปนอัน ราย อควา ันคง อง
รัฐ ควา สง เรีย รอยหรอศี ธรร อัน ี องประชาชน ะ ะเ ิ สิทธิ
หรอเสรีภาพ อง ุคค อน
สิทธิหรอเสรีภาพ ทีรัฐธรร น หเปน ป า ทีก ห าย ั ั ิ
หรอ หเปน ป า ห ักเกณ ์ ะวิธีการทีก ห าย ั ั ิ ยัง ีการ
ราก ห ายนัน น ช ังคั ุคค หรอชุ ชนยอ สา าร ชสิทธิหรอ
เสรีภาพนัน า เ นาร ณ์ องรัฐธรร น
ุ ค ค ง ก ะเ ิ สิ ท ธิ ห รอเสรี ภ าพที รั ควา คุ ครอง า
รัฐธรร น สา าร ยก ท ั ั ิ หงรัฐธรร น เพอ ชสิทธิทางศา หรอ
ยก นเปน อ อสค ี นศา
ุคค ง รั ควา เสียหาย ากการ ก ะเ ิ สิทธิหรอเสรีภาพ
หรอ ากการกระท�าควา ิ อา า อง ุคค อน ยอ ีสิทธิที ะ รั การ
เยียวยาหรอชวยเห อ ากรัฐ า ทีก ห าย ั ั ิ
บทบัญญัตนิ ี้ มิเพียงขยายและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ออกไปในมิตใิ หม่ซงึ่ กินความอย่างกว้างขวาง หากแต่บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติ
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เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ด้วย และหากได้รับ
ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท�า
ความผิดอาญาของบุคคลอืน่ ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือ
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติได้ด้วย
ดังนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกรับรองไว้ 3 แห่ง
ด้วยกัน กล่าวคือ
1. หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มีทงั้ สิน้ 24 มาตรา
คือมาตรา 25 - มาตรา 49
2. ส่วนทีอ่ ยูใ่ นมาตรา 25 วรรคแรก ดังความทีว่ า่ “นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัติ
คุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอืน่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะท�าการ
นั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”
3. โดยผลของมาตรา 51 “หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น
เป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ รวมตลอดทั้ง
้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งเนื้อหาใน
ส่วนนี้มีทั้งสิ้น 12 มาตรา ที่เป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
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สรุปว่า โดยเนือหาสาระทังหมดนี ย่อมมีผลต่อเรื่องสิทธิและ
เสรี าพส่วนบุคคล งึ่ จะครอบคลุมเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงและสิทธิ
เสรี าพของสื่อมวลชนอย่างมีความหมาย

สิทธิของบุคคลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
ส่ ว นเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 32 ความว่า
า รา
ุคค ยอ ีสิทธิ นควา เปนอยสวน ัว เกียร ิยศ ชอ
เสียง ะครอ ครัว
การกระท�าอันเปนการ ะเ ิ หรอกระท อสิทธิ อง คุ ค า วรรค
หนง หรอการน�า อ สวน ุคค ป ชประ ยชน์ วา นทาง
ะกระท�า
ิ เวน ยอาศัยอ�านา า ท ั ั ิ หงก ห ายที รา นเพียงเทา
ที �าเปนเพอประ ยชน์สาธารณะ
เนื้อความที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 นี้ ได้ก�าหนดชัดเจนว่า “การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพียงเท่าทีจ่ า� เป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ”
ซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ คี วามเข้มข้นขึน้ กว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับที่ผ่านมา
หากทบทวนดูจะพบว่า ค�าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพิ่งปรากฏเป็น
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความว่า
า รา
สิ ท ธิ อง ุ ค ค นครอ ครั ว เกี ย ร ิ ย ศ ชอเสี ย ง
อ นควา เปนอยสวน วั ยยอ รั ควา คุ ครอง การก าวหรอ าว
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พรห าย ง อควา หรอภาพ วา วยวิธี ปยังสาธารณชน อันเปนการ
ะเ ิ หรอกระท งสิทธิ อง ุคค นครอ ครัว เกียร ิยศ ชอเสียง หรอ
ควา เปนอยสวน วั ะกระท�า ิ เวน กรณีทเปนประ
ี
ยชน์ อสาธารณะ
ุคค ยอ ีสิทธิ รั ควา คุ ครอง ากการ สวงประ ยชน์ ย
ิชอ าก อ สวน ุคค ทีเกียวกั น ทังนี า ทีก ห าย ั ั ิ
ก่อนหน้านัน้ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในเรือ่ งนีม้ กั จะเขียน
คลุมอยูใ่ นมาตราทีว่ า่ ด้วยเสรีภาพในการสือ่ สารและสิทธิบคุ คลในครอบครัว
ดังปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
มาตรา 40 ความว่า
“มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางไปรษณีย์
หรือทางอืน่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือ การเปิดเผยจดหมาย
โทรเลข โทรศัพท์ หรือสิ่งสื่อสารอื่นใดที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท�าได้แต่
ก็โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคในการใช้การสื่อสารที่จัดไว้เป็นบริการ
สาธารณะ”
“มาตรา 43 สิทธิของบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับการคุ้มครอง”
หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ก็ได้มีการบัญญัติ
เรื่องดังกล่าวในท�านองนี้เรื่อยมา
เมื่อเทียบเนื้อหา มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กับ มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 แล้ว มีพัฒนาการที่ส�าคัญอย่างมากในเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคล คือ มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ก�าหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวง
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ” แต่เนื้อหา มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช 2560 ก�าหนดชัดเจนว่า “ การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพียงเท่าทีจ่ า� เป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ”
ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ในมาตรานี้ เป็นการยกระดับความส�าคัญของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน จากเดิมทีเ่ พียงแต่ “ให้การคุม้ ครอง” แต่ได้เปลีย่ น
เป็น “ห้าม” กล่าวคือ ห้ามน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทาง
ใดๆ เว้นเสียแต่มีกฎหมายเปิดให้ท�าได้ และกฎหมายนั้นก็ต้องตราขึ้นเพียง
เท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ขณะที่ของเดิมในมาตรา 35
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น เห็นความส�าคัญ
ของเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคล จึงก�าหนดให้มกี ารคุม้ ครองว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิ
ได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน”
ความต่างนี้ส�าคัญมาก ยิ่งผนวกเข้ากับความมุ่งหมายในมาตรา 25
ซึ่ ง เป็ น หลั ก การใหญ่ ใ นเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทยของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเดียวกัน ก็เชื่อว่า หากเกิดปัญหา
เรื่องการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกิดมากขึ้น
เรื่ อ ยๆ และมี ค วามอ่ อ นไหวอย่ า งมากอั น เนื่ อ งมาจากการเติ บ โตของ
เทคโนโลยี บทบัญญัติเหล่านี้ก็จะเป็นหลักการที่จะยังประโยชน์ให้กับการ
ปกป้องดูแลตลอดจนช่วยให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งนี้ของทุกฝ่ายได้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ได้ตราขึ้นในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
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เสรี าพในการแสดงความคิดเหน เสรี าพ และจริยธรรม
สื่อมวลชน
เสรี ภ าพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรี ภาพที่ ถู ก รั บรองไว้ ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาฉบับนี้เกิด
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งสองซึ่งสร้างความเสียหายและสูญเสียชีวิตผู้คนไป
จ�านวนมหาศาล ประเทศต่างๆ จึงได้ตกลงกันทีจ่ ะจัดท�าปฏิญญาดังกล่าวขึน้
เพือ่ วางหลักในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีม่ นุษย์แต่ละคนพึงมีและได้รบั การเคารพ
ในสิทธินั้น
หนึ่งในหลายข้อนั้นคือ “ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และสามารถรับส่งข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านสื่อใดๆ ก็ได้
โดยปราศจากการแทรกแซง”
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพันธกรณีกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จ�านวน 6 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil an Political Rights : ICCPR) ซึ่งมีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นอยู่ในข้อบทที่ 19 ความว่า
1. บุคคลทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง
เสรีภาพทีจ่ ะแสวงหา รับและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท
โดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
การตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพิเศษควบคูไ่ ปด้วย การใช้สทิ ธิดงั กล่าวอาจมีขอ้ จ�ากัดในบาง
เรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ�ากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ�าเป็นต่อ
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(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือ
การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
ประเทศที่ได้เข้าเป็นภาคีพันธกรณีกับปฏิญญาและกติกาเหล่านี้ต้อง
อนุวัติการตาม เว้นแต่มีข้อสงวนในบางประเด็น ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้
ปฏิบัติเช่นนั้น และเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกันใหม่
ในชัน้ หลังๆ ก็มกั จะมีการน�าปฏิญญาและกติกาเหล่านีม้ าพิจารณาประกอบ
ด้วยเสมอๆ ส่งผลต่อแนวคิดในการก�าหนดเนื้อหาในเรื่องเสรีภาพการแสดง
ความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
เท่าที่ตรวจสอบพบว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของปวงชน
ชาวไทยมักถูกบัญญัติไว้รวมกับเสรีภาพของสื่อมวลชน อาจเพราะเสรีภาพ
ทั้ ง สองนี้ เ ป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ส� า คั ญ ของระบอบประชาธิ ป ไตย เช่ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ความว่า
“มาตรา 39 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโ ษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็น
อยูส่ ว่ นตัวของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันหรือระงับความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน
การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
เพือ่ ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ามิได้ การให้นา� ข่าวหรือบทความ
ไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนน�าไปโ ษณาในหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ วิทยุกระจาย
เสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะกระท�าในระหว่างเวลาที่
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ประเทศอยูใ่ นภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องกระท�าโดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชนอืน่ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การให้เงิน หรือทรัพย์สนิ อย่างอืน่ อุดหนุนหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชน
อื่นของเอกชน รัฐจะกระท�ามิได้”
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก็แยกเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูดและอื่นๆ ออกมา
เป็นการเฉพาะ โดยได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 34 มีความว่า
“มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์การโ ษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ากัด
เสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้น
ต้องไม่ขดั ต่อหน้าทีข่ องปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น”
ส่ ว นเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนนั้ น ถู ก แยกไปเขี ย นไว้ ใ นมาตรา 35
ความว่า
“มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ามิได้
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การให้น�าข่าวสารหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
จัดท�าขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน�าไปโ ษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ
จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะกระท�าในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน่ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สือ่ มวลชนอืน่ ของเอกชน รัฐจะกระท�ามิได้ หน่วยงานของรัฐทีใ่ ช้จา่ ยเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ให้สอื่ มวลชนไม่วา่ เพือ่ ประโยชน์ในการโ ษณาหรือประชาสัมพันธ์
หรือเพื่อการอื่นใดในท�านองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนดและประกาศให้
ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อื่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึง่
แต่ให้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย”
โดยรวมแล้วเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์การโ ษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และเสรีภาพของ
สือ่ มวลชนในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นนัน้ ต่างถูกรับรอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นการรองรับอย่างมีกรอบ
กล่าวคือ เสรีภาพทั้งสองต้องมีขอบเขต
การจ�ากัดเสรีภาพประการแรกนัน้ จะท�ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นด้วยเหตุ 3 ประการคือ 1. กฎหมายที่
ตราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ 2. กฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 3. กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน
ทั้งนี้ ก็เพื่อมิให้การใช้สิทธิ เสรีภาพนั้นเกินขอบเขตจนไปก�้าเกินสิทธิ
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เสรีภาพของบุคคลอื่นจนกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้
ส่วนเสรีภาพทางวิชาการนัน้ ก็เช่นกัน แม้ได้รบั ความคุม้ ครอง แต่การ
ใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น ซึ่ง
ประการนี้ก็บัญญัติขึ้นเพราะสภาพสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา
เสรี ภ าพของสื่ อ ที่ ถู ก รั บ รองไว้ ก็ เ ป็ น เฉพาะเสรี ภ าพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเท่านัน้ หากสือ่
ใช้เสรีภาพเพื่อเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างเดียวโดย
การเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เป็นเครื่องก�ากับหรือเป็นขอบเขตแห่งการใช้เสรีภาพก็จะไม่ได้รับการ
คุม้ ครองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะการท�าหน้าทีข่ องสือ่
นั้นเป็นไปอย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ คือ สื่อสร้างโลกและท�าลาย
โลกได้
ประวัตศิ าสตร์ทางด้านสือ่ มวลชนของประเทศไทยและประวัตศิ าสตร์
ทางการเมืองแสดงให้เห็นว่า สื่อไทยได้ใช้เสรีภาพอยู่บนฐานการควบคุม
กันเองของสื่อมวลชน (Self Regulation) และความรับผิดชอบในตัวเอง
(Self Responsibility) เมื่อกระท�าความผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายหลาย
ฉบับ หากแต่ไม่ได้ควบคุมโดยกฎหมาย
สื่อไทยมีประวัติการรวมตัวและควบคุมกันเองมาตั้งแต่ประเทศไทย
ยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ได้ตราข้อบังคับทางด้านจริยธรรมขึ้นมาใช้เป็นหลักในการ
ควบคุมตรวจสอบกันเองมากว่าหกทศวรรษ และตลอดเวลานั้นสื่อไทยก็ได้
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาทางการเมืองอย่าง
ส�าคัญมาตามล�าดับ แต่เมื่อสื่อไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว มีการ
ขยายตัวของสือ่ ตามเทคโนโลยี จนเกิดทฤษฎีทางสือ่ มวลชนใหม่ๆ ตลอดจน
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บทบาทของสื่อที่เปลี่ยนไป เช่น ทุกคนก็เป็นสื่อได้ ฯลฯ ท�าให้ระบบการ
ควบคุมกันเองถูกท้าทายว่า จะมีประสิทธิภาพอยู่อีกหรือไม่ และควรจะ
ควบคุมสื่อโดยกฎหมายหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งปัญหานี้ยังจะไม่ได้ข้อยุติ เพราะ
เทคโนโลยี ท างด้ า นการสื่ อ สาร ท� า ให้ ภู มิ ศ าสตร์ ท างการสื่ อ สารได้
เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก อีกทั้งความผันผวนทางการเมืองและการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศก็ยังไม่ได้มั่นคงดีนัก
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 “มาตรา 35 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ...” นั้น เท่ากับว่า การควบคุมสื่อมวลชนนั้น ยังวางอยู่บนฐานแห่ง
หลักการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน (Self Regulation) นั่นเอง

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสื่อมวลชน
หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ
ใช้บังคับได้หนึ่งปีกว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2562 โดยระบุหลักการและเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ว่า
“โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ
แม้พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล แต่มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และ
มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดย
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เพราะตรากฎหมายฉบับนีอ้ อกใช้
บังคับก็เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มี
มาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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แม้การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จะมีขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ยกเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายนี้แก่ 6 กรณีดังต่อไปนี้ คือ
“มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ทีท่ า� การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ่ กิจกรรม
ในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น
(2) การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การ อกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�าการ
เก็ บ รวบรวมไว้ เ ฉพาะเพื่ อ กิ จ การสื่ อ มวลชน งานศิ ล ปกรรม หรื อ งาน
วรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็น
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
(4) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าวซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการพิจารณาตามหน้าทีแ่ ละอ�านาจของสภาผูแ้ ทนราษฎรวุฒสิ ภา รัฐสภา
หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
(5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�าเนินงานของเจ้า
หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้ง
การด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(6) การด�าเนินการกับข้อมูลของบริษทั ข้อมูลเครดิตและสมาชิกตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
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การยกเว้นไม่ให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด
หรือหน่วยงานใดท�านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) และ (6)
และผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามทีก่ า� หนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย”
ด้วยมาตรา 4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 นี้เอง
การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายฉบับนีจ้ งึ ครอบคลุมถึงกิจการสือ่ มวลชนด้วย
แต่ทงั้ นีก้ เ็ ช่นเดียวกับการให้การคุม้ ครองเสรีภาพสือ่ มวลชนโดยรัฐธรรมนูญ
การยกเว้นการใช้บังคับนี้ก็ต้องมีขอบเขต และขอบเขตที่ว่าก็คือ การใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ า� การเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพือ่ กิจการสือ่ มวลชน
อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้กิจการสื่อมวลชนจะได้รับการยกเว้นการใช้บังคับ
ด้วยมาตรา 4 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แต่สอื่ มวลชน
เองก็ต้องระมัดระวังการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เพราะกฎหมายฉบับนี้ได้
อนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของ
ข้อมูลในสองมาตรา คือ มาตรา 24 และมาตรา 26 อยู่ด้วย
หากสื่อได้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
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บุคคลในท�านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้
รับการยกเว้นในสองมาตราดังกล่าวมา แล้วน�ามาใช้หรือเปิดเผยโดยท�าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความ
อับอายก็ต้องได้รับโทษอยู่ดี และท�าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
เกี่ยวข้องในมาตรานั้นๆ ต้องรับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนก็ต้องท�าความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดี
มิใช่คิดว่าได้รับการยกเว้นการใช้บังคับตามาตรา 4 แล้ว ไม่ต้องสนใจศึกษา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
อนึ่ง มีข้อน่าสังเกตว่า การยกเว้นการใช้บังคับนี้แก่กิจการสื่อมวลชน
ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 นั้น ความใน
(3) ได้ก�าหนดขอบเขตไว้สองประการด้วยกัน คือ 1. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการ
สื่อมวลชน อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือ 2.เป็น
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
หากทบทวนถึงการคุม้ ครองเสรีภาพสือ่ มวลชนในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย ก็จะพบถ้อยค�าอันแสดงถึงขอบเขตของการคุ้มครองทั้งสอง
ประการนี้ปรากฏอยู่อย่างน่าสนใจดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35
“บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือ
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ”
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อมวลชนนั้นจะไม่มีค�าว่า “ประโยชน์สาธารณะ”
ปรากฏอยู่ แต่ค�านี้ได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 มีความว่า
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“มาตรา 35 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในครอบครั ว เกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง
ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวยย่อมได้รับความคุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด
ไปยั ง สาธารณชนอั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ กระทบถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท�ามิได้ เว้น
แต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดย
มิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ค�าว่า จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และค�าว่า ประโยชน์
สาธารณะ จึงเป็นสองค�าทีม่ คี วามหมายอย่างยิง่ ในการศึกษาเรือ่ งข้อมูลส่วน
บุคคลกับบทบาทของสื่อมวลชน

ล�าดับและพั นาการของจริยธรรมสื่อมวลชน : สิทธิส่วนบุคคล
ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า สื่อมวลชนไทยได้ควบคุมกันเองโดยใช้
ข้อบังคับของสมาคมสื่อและจริยธรรมสื่อที่ร่วมกันตราขึ้นกว่าหกทศวรรษ
ก่อนประเทศไทยจะเข้าร่วมกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองเสียอีก แต่หมุดหมายที่ส�าคัญหลักหนึ่งของสื่อไทยใน
เรื่องนี้ที่ควรจะเอ่ยถึงคือ การรวมตัวกันจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ในปีพุทธศักราช 2541
ในปีพุทธศักราช 2540 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ครั้งใหญ่ เกิดกระแสการปฏิรูปการเมือง และรัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ระหว่างที่มีการด�าเนินการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นัน่ เอง หนึง่ ในประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงกัน
ว่า ควรจะบัญญัติเรื่องนี้อย่างไรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ
เรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน
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สือ่ มวลชน ซึง่ ขณะนัน้ สือ่ มวลชนซึง่ เป็นนักหนังสือพิมพ์อนั เป็นสือ่ ที่
มีบทบาทต่อเนื่องและโดดเด่นมาอย่างยาวนานในสังคมไทย ได้ยืนหยัดใน
เรือ่ งการควบคุมกันเอง ขณะทีค่ ณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็พิจารณาว่า ควรจะให้เป็นเช่นนั้น หรือควรก�าหนดให้มี
กฎหมายควบคุมสื่อเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ อีกหลายวิชาชีพ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบการควบคุมกันเองที่ชัดเจน สื่อมวลชนจึง
รวมตัวกันจัดตั้งสภาการหนังสอพิ พ์ หงชา ิขึ้นในปีพุทธศักราช 2541
พร้อมทั้งได้ตราข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2541 ขึ้นใช้บังคับแก่สมาชิก และได้
ปรับปรุงอีกครัง้ เมือ่ ปี 2559 โดยในหมวด 2 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2559 ได้ก�าหนด
เรื่ อ งที่ เ ป็ น แกนหลั ก จริ ย ธรรมทั่ ว ไปของสื่ อ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติไว้ 4 ประการ คือ 1. ความถูกต้องและข้อเท็จจริง
2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ความสมดุลและเป็นธรรม 4. การเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็น
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิสว่ นบุคคลและขอบเขตของการได้รบั การคุม้ ครอง
ในเรื่องการใช้เสรีภาพนั้น ปรากฏว่า ในเรื่องประโยชน์สาธารณะได้บัญญัติ
ไว้สองประการ ส่วนเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มีบัญญัติไว้หกประการดังนี้
“ประโยชน์สาธารณะ
ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ต้องน�าเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหา
ทั่วไป ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ
ข้อ 9 หนังสือพิมพ์พงึ เสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนือ้ หาทัว่ ไป
โดยตระหนักถึงความส�าคัญและอรรถประโยชน์ของข่าวต่อสาธารณะ และ
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ไม่เสนอข่าวในท�านองชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจในเรื่องที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ตอ้ งเสนอข่าวโดยค�านึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่าง
เคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ ต้องไม่เป็นการ
ซ�้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม
ข้อ 14 หนังสือพิมพ์ตอ้ งไม่เสนอภาพข่าวทีอ่ จุ าด ลามกอนาจาร หรือ
น่าหวาดเสียวโดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน
ข้อ 15 หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่
กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ 16 หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น
หรือเนื้อหาทั่วไป ต่อสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือมีความรุนแรง อันจะ
เป็นการสร้างหรือเพิ่มความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือสังคม
ข้อ 17 หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น
หรือเนื้อหาทั่วไป อันเป็นการไม่เคารพต่อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์
ข้อ 18 หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการใช้ค�าที่ไม่สุภาพ หรือภาษา
ที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัย
เชิงลบ”
ด้านสือ่ วิทยุและโทรทัศน์นนั้ ก็มกี ารออกข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ พุทธศักราช
2553 แม้จะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรือ่ งประโยชน์สาธารณะกับการเคารพ
สิทธิสว่ นบุคคลและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไว้เป็นการเฉพาะแต่กม็ กี ารระบุ
โดยจ�าแนกไว้เป็นข้อ เช่น
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“หมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์
ข้อ 6 วิทยุและโทรทัศน์ต้องน�าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น”
ในระยะต่อมาเมือ่ สือ่ มวลชนได้เติบโตและขยายตัวตามเทคโนโลยีการ
สื่อสาร รวมทั้งสภาพการณ์ของสังคม สื่อออนไลน์ที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ และได้ออกแนวปฏิบัติใน
การน�าเสนอข่าวและภาพของสมาชิกสมาคม โดยระบุใน ข้อ 4 ของแนว
ปฏิบัติดังกล่าวว่า
“สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทยโดยเคร่งครัด”
ในเรื่องจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้น สื่อแต่ละประเภทได้มีการก�าหนด
และประกาศใช้จริยธรรมทีช่ ดั เจน จึงไม่เป็นเรือ่ งยากนักหากจะมีการตรวจสอบ
หรือพิจารณาว่าการใช้เสรีภาพของสือ่ นัน้ ๆ เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หรือไม่ แต่ในเรื่อง “ประโยชน์สาธารณะ” นั้น แม้จะเป็นข้อยกเว้นอยู่ใน
มาตรา 4 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และปรากฏถ้อยค�า
นีอ้ ยูข่ อ้ บังคับจริยธรรมสือ่ มวลชนดังความทีป่ รากฏข้างต้นนี้ แต่ในจริยธรรม
สื่อเองก็ไม่ได้ก�าหนดหรือนิยามว่า ประโยชน์สาธารณะ มีความหมายหรือ
ขอบเขตเพียงไร ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับแวดวงกฎหมายที่มีการใช้ค�าๆ นี้ใน
กฎหมายหลายฉบับ และใช้กันทั่วไปในหลายประเทศ แต่ก็เป็นที่ยอมรับกัน
ว่าเป็นถ้อยค�าในกฎหมายทีไ่ ม่ตายตัว มีความเป็นพลวัตสูง จึงไม่ควรก�าหนด
ความหมายไว้อย่างตายตัว
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สิทธิส่วนบุคคลกับประโยชน์สาธารณะ
โดยประสบการณ์ของผู้เขียนบทความนี้ เห็นว่า เรื่องสิทธิส่วนบุคคล
ซึง่ เกีย่ วพันโดยตรงกับเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคลมักจะปรากฏอยูใ่ นพืน้ ทีข่ า่ วของ
สื่อไทยสามประเภท คือ พื้นที่ข่าวบันเทิง พื้นที่ข่าวอาชญากรรม และพื้นที่
ข่าวการเมือง
มีข่าวที่เป็นข่าวเด่นดัง ที่สื่อมวลชนเสนอไปแล้วเป็นที่โจษจันของ
ประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็มักจะมีค�าถามถึงเรื่องจริยธรรมของสื่อและ
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวเหล่านั้นประกอบกันด้วย
เสมอ
ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ข่าวบันเทิง ก็เช่น ดารานักร้องนักแสดงชาย
ประสบอุบัติเหตุจนตกอยู่ในอาการวิกฤติ ประชาชนจึงสนใจติดตามและ
เอาใจช่วยเพือ่ ให้พน้ จากระยะอันตราย สือ่ มวลชนจึงพยายามหาแง่มมุ ต่างๆ
มาเสนอโดยบางครั้งก็ใช้ถ้อยค�าที่ไม่เหมาะสม เช่น พาดหัวข่าวว่า เชื้อรากิน
สมอง หรือมีเนื้อหารุกล�้าก�้าเกินความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว, ข่าวรสนิยมทางเพศของดารานักร้องนักแสดง ข่าวการมีบตุ ร
ธิดาของคนในวงการบันเทิงโดยไม่ได้เปดเผย ฯลฯ
เรื่องราวเหล่านี้มักปรากฏขึ้นบ่อยครั้งและเมื่อเปนที่สนใจหรือมี
ปัญหาขึน้ เมือ่ ไหร่ ก็มกั จะมีคา� ถามในเรือ่ งจริยธรรมและประโยชน์สาธารณะ
เสมอ
ในพื้นที่ข่าวอาชญากรรมนั้น การรายงานข่าวโดยบ่งบอกพฤติกรรม
การกระท�าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาอย่างละเอียดก็ดี หรือการน�าตัวผู้เสีย
หายมาแถลงข่าวก็ดี ได้ถูกตั้งค�าถามว่า เป็นการข่มขืนซ�้าหรือการแนะแนว
ให้เกิดอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่ หรือการรายงานข่าวใน
ลักษณะชี้น�าว่ามีการกระท�าผิดหรือตัดสินไปล่วงหน้าแล้วต่อมาปรากฏว่าผู้
ถูกกกล่าวหาไม่ได้ท�าผิด การรายงานข่าวเช่นนั้นได้กลายเป็นค�าพิพากษา
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นอกศาลซึง่ ส่งผลต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
เหล่านั้นอย่างรุนแรงโดยหาคนรับผิดชอบไม่ได้ ฯลฯ หรือแม้แต่ปัญหาใหม่
เช่น การเสนอข่าวแล้วปรากฏอยูใ่ นโลกออนไลน์ชวั่ นาตาปีสามารถสืบค้นได้
โดยไม่จ�ากัดเวลา หากมีข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปถ้าไม่มีการ
แก้ไขข้อมูลเดิมจึงท�าให้คนเหล่านั้นยากที่จะมีโอกาสตั้งต้นชีวิตได้ใหม่ ซึ่ง
ระยะหลังปรากฏว่ามีผไู้ ด้รบั ผลกระทบได้ขอให้มกี ารแก้ไขจ�านวนมาก ฯลฯ
เหล่านีก้ ล็ ว้ นแต่เป็นประเด็นในเรือ่ งจริยธรรมและประโยชน์สาธารณะทัง้ สิน้
ส�าหรับพื้นที่ข่าวการเมืองนั้น หลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ปรากฏข่าว
พฤติกรรมทางเพศของผู้บริหารประเทศ นักการเมืองคนส�าคัญซึ่งบางกรณี
ก็เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะอยู่บ้าง เช่น การรายงานข่าวว่า หลังอดีต
นายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งถึงแก่อสัญกรรม ครอบครัวได้มีความขัดแย้งกันเรื่อง
การแบ่งทรัพย์มรดกซึง่ มีจา� นวนมหาศาล ท�าให้นา� ไปสูก่ ารตรวจสอบและยึด
ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะตรวจสอบแล้ว พบว่าได้มาโดยทุจริต
คอร์รัปชั่น สื่อได้ตามไปเสาะหาข้อเท็จจริงมารายงานว่า อดีตผู้บริหาร
ประเทศรายนี้มีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหลายคน แต่ละคนได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างไร ฯลฯ ซึ่งโดยหลักแล้วการรายงานเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ แต่การรายงานอย่างละเอียด สืบไปกระทั่งชื่อเสียงเรียงนามและ
สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้น ก็ถูกตั้งค�าถามได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ แต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้น
แนวความคิดเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคลและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ยงั ไม่ได้เกิดขึน้
ในสังคมไทยเหมือนในปัจจุบัน แต่เรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่น่าศึกษา เพราะต่อมา
บุคคลส�าคัญทางการเมืองและเป็นผู้น�าประเทศก็ถูกเปิดเผยในเรื่องท�านอง
นี้เช่นเดียวกันอีกหลายคน
เมื่อเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏเป็นข่าว มักจะมีการปะปนของเรื่อง
ประโยชน์สาธารณะ กับสิทธิสว่ นบุคคลหรือศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์คละเคล้า

90

สท ความเปนส่วนตว บทบาทของสอ ละความรบผ อบ
ในการสร้างความตระ นกต่อสงคม

กันไปอยู่เสมอ แต่น่าสังเกตว่า เมื่อแนวความคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ปรากฏชัดเจนขึน้ ในสังคมไทย ก็มผี ลต่อความคิดของ
คนในสังคม วิธีการวินิจฉัยประเด็นปัญหา ทัศนคติและทิศทางการรายงาน
ข่าวของสื่ออย่างน่าสนใจ ดังกรณีนักการเมืองอาวุโสมีสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสนับสนุน
ทางการเมืองเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลนัน้ อาจจะท�าให้สงั คมเข้าใจเบือ้ งหลัง
การเคลื่อนไหวหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองในหลายกรณีที่รับรู้กันนั้นว่า
อาจจะเกิ ด ขึ้ น เพราะเหตุ จู ง ใจอื่ น นอกจากการมี ทั ศ นะหรื อ จุ ด ยื น ทาง
การเมืองเหมือนกัน แต่สังคมก็ไม่ยอมรับวิธีการน�าเสนอข้อมูล หรือวิธีการ
ได้มาซึ่งภาพ คลิป หรืออื่นใดที่ได้มาด้วยวิธีที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เป็นต้น
ระยะหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหลายอย่างในสังคมไทย ซึ่ง
ส่งผลต่อการน�าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไทยและมีผลต่อเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อย่างมีความหมาย
การเปลีย่ นแปลงค่านิยมดังกล่าว เช่น เรือ่ งรสนิยมทางเพศของคนใน
วงการบันเทิงหรือบุคคลสาธารณะ ดูเหมือนจะเคลื่อนไปในทางที่เปิดเผย
และบ่อยครั้งถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งแทนที่จะเป็นเรื่อง
ปกปิดและสื่อรายงานแบบในอดีต กลับมีปัญหาในเชิงจริยธรรมอื่นในทาง
กลับกัน เช่น ปัญหาในทางจริยธรรมเรือ่ งความเหมาะสมในเรือ่ งการใช้ถอ้ ยค�า
หรื อ ภาพหรื อ การสื่ อ ความที่ ห มิ่ น เหม่ ไ ปในทางลามกอนาจารหรื อ ไม่
เหมาะสมกับการแพร่ภาพและเสียงในบางช่วงเวลาหรือไม่ ฯลฯ
แต่ไม่วา่ จะมีความผันผวนในเรือ่ งค่านิยมอย่างไร และพระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะยกเว้ น การใช้ บั ง คั บ แก่ สื่ อ มวลชน และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้วางหลักในเรื่องการให้การคุ้มครอง
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สิทธิส่วนบุคคลและการใช้เสรีภาพของบุคคลและสื่อมวลชนไว้ดังที่กล่าวมา
ทัง้ หมดข้างต้นแล้ว แต่หากสือ่ มวลชนได้ใช้เสรีภาพเกินขอบเขตก็ตอ้ งรับผิด
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้
กฎหมายเหล่านี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราช
บัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว และวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐาน
หมิ่นประมาท กฎหมายแพ่งว่าด้วยความผิดฐานละเมิด พระราชบัญญัติ
กฎอั ย การศึ ก พ.ศ. 2475 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พระราชก�าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
การประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะ
เป็นแรงกระตุ้นให้สื่อมวลชนตระหนักถึงความส�าคัญของเรื่องข้อมูลส่วนตัว
หรือข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรสื่อ หรือผู้ประกอบการสื่อมวลชน ตลอดจน
สือ่ มวลชนในฐานะปัจเจกชน ควรจะให้ความสนใจเรือ่ งดังกล่าว เพราะเรือ่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นแกนส�าคัญแกนหนึ่งของเสรีนิยม เป็นฐานที่ส�าคัญ
ของประชาธิปไตย เกีย่ วพันกับทัง้ ทางมิตขิ องกฎหมาย ศีลธรรม เป็นทัง้ สิทธิ
ทั้งคุณค่าของชีวิต ซึ่งถ้าได้ท�าความเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วพันธะของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหลายสิบฉบับข้างต้นก็มิใช่เรื่องยาก และปัญหาเรื่อง
จริยธรรมก็จะน้อยลง หรือการแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์สาธารณะ
หรือไม่เพียงใด ถึงจะเป็นประโยชน์สาธารณะก็จะเป็นเรือ่ งทีพ่ อจะมีขอบเขต
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ที่จะวินิจฉัยด้วยตนเองหรือคณะได้
แน่นอนว่า หากสือ่ มวลชนตระหนักถึงความส�าคัญของเรือ่ งข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวแล้ว ย่อมมีผลให้ประชาชนตื่นรู้มากขึ้น แต่ไม่ว่าสื่อมวลชน
ไม่ว่าองค์กรสื่อ ผู้ประกอบการ หรือสื่อในฐานะปัจเจกชนจะตระหนักหรือ
ไม่ ก็ ต าม เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ได้ เ พิ่ ม พลั ง ในการตรวจสอบสื่ อ ให้ กั บ
ประชาชนแล้ว หลายกรณีเมือ่ เกิดกรณีทนี่ า่ สนใจเป็นข่าวใหญ่ขนึ้ มาในสังคม
ประชาชนจะตรวจสอบการท�างานของสือ่ มวลชนเสมอและเป็นการตรวจสอบ
ที่รวดเร็วกว่ากลไกการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนเสียอีก ดังที่จะเห็นได้
จากกรณีสื่อมวลชนรายงานข่าวเยาวชน 13 คนและโค้ชติดอยู่ในถ�้าหลวง
จ.เชียงราย การถ่ายทอดสดการ า่ ตัวตายในหลายกรณี ฯลฯ ซึง่ ทุกเหตุการณ์
จะมีเรื่องความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จริยธรรมสื่อ ประโยชน์
สาธารณะ ฯลฯ มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
เหล่านี้เป็นสัญญาณว่า ถ้าสื่อใดไม่ปรับตัว ก็จะถูกลดทอนความน่า
เชือ่ ถือในสายตาของสาธารณชนลงอย่างได้อย่างง่ายๆ และในทุกการสือ่ สาร
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยู่เสมอ และหากความน่าเชื่อถือและวางใจได้
ซึ่งคือคุณค่าสูงสุดของสื่อถูกกระทบหรือถูกบั่นทอนลงย่อมมีผลกระทบต่อ
สื่อนั้นอย่างยิ่ง
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ท�าให้สื่อจ�านวนหนึ่งได้ต่ืนตัวจัดท�าจริยธรรม
ระดับองค์กรและมีการตั้งตัวแทนผู้บริโภคเข้าไปร่วมกับคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยปัญหาเมื่อองค์กรของตนได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความน่าเชื่อ
ถือให้แก่ผู้บริโภคซึ่งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในหมู่สื่อที่มีมาตรฐาน
เหล่านี้เป็นสัญญาณว่า ถึงสื่อใดไม่ตระหนักก็จะเป็นภาระอันหนักที่
ต้องเผชิญอย่างแน่นอน
ถึงสังคมจะได้เปลีย่ นค่านิยมบางประการซึง่ มีผลดีตอ่ การพัฒนาเรือ่ ง
สิทธิส่วนบุคคล ผู้บริโภคเข้มแข็งขึ้น มีผู้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนหรือลุกขึ้น
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มาปกป้องสิทธิของตนมากขึน้ โซเชียลมีเดียท�าให้ประชาชนมีพลังในการร่วม
กันทีจ่ ะปกป้องสิทธิของบุคคลและตรวจสอบสือ่ มากขึน้ และมีมาตรการทาง
กฎหมายใหม่ๆ ออกมาเพิ่มขึ้น สื่อมวลชนมีความระแวดระวังในเรื่องการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึน้ ฯลฯ แต่การเติบโตและการแพร่ขยายอย่างน่าวิตก
ของข่าวไม่จริง การสร้างความเกลียดชังด้วยประทุษวาจา ความรุนแรง ฯลฯ
ซึ่งเป็นด้านลบที่มากับเทคโนโลยีการสื่อสาร ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ความไม่โปร่งใสของผูจ้ ดั ท�าระบบโซเชียลมีเดีย สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบอย่าง
มากต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของสือ่
ต่อสังคมในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากปัจจุบันภูมิศาสตร์สื่อมวลชนได้เปลี่ยนไปมาก และเชื่อ
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยังจะด�าเนินต่อไปอีก ฉะนั้น การจะท�าให้เรื่องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักในสังคมจึงต้องท�าควบคู่กันไป
ระหว่างการสร้างความตระหนักในสังคม โดยอาจจะให้น�้าหนักกับกลุ่มผู้
บริโภคและภาคประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน
ในส่วนองค์กรวิชาชีพสือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนและผูป้ ระกอบ
การสื่อสารมวลชนนั้น นอกจากองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาทางด้าน
สื่อมวลชน นักวิชาการด้านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้บริหารองค์กรสื่อและผู้
ประกอบวิชาชีพต้องให้ความสนใจด้วยเหตุข้างต้นแล้ว ควรจะผนวกเรื่องนี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ
จริยธรรมและกฎหมายที่ต้องตระหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยทั้งฝ่าย
วิชาการและวิชาชีพซึ่งมีกลไกสัมพันธ์กันอยู่แล้ว อาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัวนี้ได้
ด้วยสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ
สื่อมวลชนทั้งหลายควรจะจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของตนเอง เพื่อใช้
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เป็นหลักการและแนวปฏิบัติของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการความเสี่ยงด้านการสื่อสารแล้ว ยังสะท้อนถึงเจตจ�านงของผู้
ประกอบการและเจ้าของสื่ออีกด้วย และในมาตรฐานจริยธรรมนั้นควรจะมี
แนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบและขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย
อย่างชัดแจ้ง ทัง้ นี้ กลไกของรัฐ เช่น กองทุนสือ่ สร้างสรรค์อาจจะใช้มาตรการ
ในทางบวกจูงใจให้ผปู้ ระกอบการได้ดา� เนินการเรือ่ งนีเ้ ป็นแบบอย่าง เพือ่ ให้
เกิดกระแสสังคมเพื่อกดดันให้มีการเอาเยี่ยงอย่างที่เป็นมาตรฐานที่ดีของ
สังคมต่อไป
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของผู ้ บ ริ โ ภคและการส่ ง เสริ ม การ
ควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมผ่านโซเชียลมีเดียนั้น จะเป็นเครื่องมือที่ต้องให้
ความส�าคัญสูงสุดเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิสว่ นบุคคล
และข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการสามารถท�าได้โดยหน่วยงานของรัฐ
และกลุ่มประชาชนที่สนใจเรื่องนี้ ตลอดจนคณะกรรมการตามกฎหมายใน
เรื่องนี้ โดยให้ความรู้เรื่องหลักคิด แนวปฏิบัติ ตัวอย่าง หรือกฎเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าสามารถเพิ่มความ
เข้มแข็งของผู้บริโภค สร้างกลไกให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวังหรือจับตาการละเมิดสิทธิ หรือการตรวจสอบสื่อ ร่วมกับองค์กร
สื่อมวลชน สภาวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีความร่วมมือกับรัฐและเอกชนอื่น
ก็ยิ่งจะมีความเข้มแข็ง
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การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล/
ความตระหนักต่อการละเมิดทาง Online
ชวน หวังสุนทรชัย1

บทน�า
ท่ามกลางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งของเทคโนโลยี และการแข่งขันของ
ตลาด ส่งผลให้ขอ้ มูลกลายเป็นเชือ้ เพลิงหลักในการใช้วเิ คราะห์ เพือ่ ตัดสินใจ
ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เก็บข้อมูลเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ไปจนถึงสามารถออกแบบ
โ ษณาเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันไปตามตัวบุคคลได้
(Personalise a vertisement) ในการนี้ จึงเกิดค�าถามทีว่ า่ การออกแบบ
โมเดลธุรกิจลักษณะนี้ ควรมีการก�ากับดูแลหรือไม่ (มิพักต้องค�านึงถึงว่า
จะมีการน�าข้อมูลเหล่านั้นไปขาย ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นสินค้า
เพื่อการซื้อขายที่อาจมีมูลค่าได้) หรือแม้กระทั่งประเด็นที่ว่าบุคคลธรรมดา
อาจไม่ตอ้ งการบริการเหล่านัน้ ก็เป็นได้ ซึง่ ท้ายสุดอาจเป็นเรือ่ งทีบ่ คุ คลหนึง่
ควรจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง
ในการนี้ ได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้
บังคับเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย2 คือ พระราชบัญญัติ
1

ชวน หวังสุนทรชัย จบการศึกษาชั้นปริญญาโทด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลจาก
มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยด้านกฎหมายอยู่ที่สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).
2
การพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เรื่องใหม่เสียที
เดียว เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แต่เนื่องจากกรอบการคุ้มครองข้อมูล
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
ขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยกฎหมาย แม้จะประกาศใช้แล้ว ก็ยังคงไม่มี
ผลใช้บังคับ การบังคับใช้กฎหมายจึงอาจยังไม่มีความแน่ชัด ทั้งอาจยังไม่มี
การสือ่ สารเกีย่ วกับกลไกของกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนฉบับใหม่
นีใ้ ห้กบั ประชาชนเท่าใดนัก โดยเฉพาะกับบุคคลธรรมดาทัว่ ไป ผูซ้ งึ่ ไม่มพี นื้ เพ
ความเชี่ยวชาญในการท�าความเข้าใจและตีความกฎหมายเช่นนักกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความประสงค์ที่จะเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อชวนผู้อ่าน
มองไปข้ า งหน้ า ด้ ว ยกั น ว่ า กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ประเทศไทยฉบับนีจ้ ะสามารถหยิบยืน่ สิทธิให้กบั ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งจะตอบค�าถามที่ว่า ายใต้กรอบ พ.ร.บ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเกบข้อมูลของผู้ให้บริการในปจจุบัน
เป็นการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว งานเขียนนี้จะเรียงวิเคราะห์ตามล�าดับ โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ก�าลังจะมี
ผลใช้บังคับในเวลาอันใกล้นี้ เพื่อพิจารณาว่าการกระท�าในลักษณะใดจึงจะ
ถือเป็นการละเมิด และการใดไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย จากนัน้ จะน�าหลัก
การทีไ่ ด้ไปปรับใช้กบั ข้อเท็จจริง โดยมุง่ พิจารณาจากสถานการณ์ทมี่ กั จะเกิด
ขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบริการออนไลน์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
และพิจารณาฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักวิชาการ
ว่าการกระท�าในแต่ละกรณีเป็นการละเมิดหรือไม่
ส่วนบุคคลจะมีมาก่อนแล้วนั้น มีอยู่ในเฉพาะกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามี
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป จนมาถึงพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้.
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อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากยั ง ไม่มี แ นวการตี ค วามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ การหาแนวปฏิบัติโดยทั่วไปจึงยังคงไม่มีอยู่
ส่งผลให้ผู้เขียนอาจต้องใช้หลักการตีความตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้แล้วในภูมิภาคอื่นแทน (เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล General Data Protection Regulation หรือ GDPR
ของสหภาพยุโรป เป็นต้น) จากนั้น จะน�าผลจากการวิเคราะห์มาสู่ข้อสรุป
ว่าบุคคลธรรมดาจะสามารถน�ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ปกป้องการล่วงละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด
นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ขอบเขตของงานเขียนกว้างจนเกินไป ผู้เขียน
จ�าเป็นต้องจ�ากัดกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะเหตุการณ์ทั่วไปใน
โลกออนไลน์เท่านั้น ดังนั้น การวิเคราะห์ตามงานเขียนนี้จึงไม่ครอบคลุมถึง
สถานการณ์เฉพาะหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินอืน่ ๆ เช่น เหตุขอ้ มูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล
(personal ata breach) เป็นต้น

หลักการของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ความชอบด้วย
กฎหมายของการเกบ ใช้ เปดเผย ึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนแรกนี้ ผูเ้ ขียนจะพาผูอ้ า่ นไปท�าความรูจ้ กั กับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยพยายามจะไม่เน้นเนือ้ หาสาระในส่วน
ที่เป็นรายละเอียดหรือนิยามตามกฎหมายมากจนเกินไป เพียงแต่ต้องการ
อธิบายถึงหลักการเพื่อน�าไปใช้พิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนต่อไปเท่านั้น
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับในวันที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่ ให้มมี าตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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จากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทีบ่ ญ
ั ญัติ
3
ไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก�าหนดให้การเก็บ ใช้ และเปิดเผย
เป็นไปตามหลักการทั่วไป ดังนี้
การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเกบรวบรวม ใช้ เปดเผย
กฎหมายไทยก�าหนดให้ผเู้ ก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลจ�าเป็นต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการกระท�าเหล่านั้นต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งในที่นี้
คือ บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
โดยการแจ้งวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมีความชัดเจน ไม่เป็นการหลอกลวง
หรือชวนให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว4 ก่อน หรือในขณะทีเ่ ก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น5
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ เปิดเผย นั้น จะท�าได้เพียง
เท่าที่จ�าเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น6 เช่น หากผู้
เก็บรวบรวมมีเหตุให้เก็บชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ผูเ้ ก็บรวบรวมก็ยอ่ มไม่มเี หตุโดยชอบด้วยกฎหมายทีจ่ ะเก็บข้อมูลอืน่
เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับทีอ่ ยู่ หรือภาพถ่าย ฯลฯ ของบุคคลผูน้ นั้ (แต่สา� หรับ
ค�าว่า “วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นเนื้อหาส�าคัญส�าหรับ
บทความนี้ และจะอธิบายต่อไป)
ทั้งนี้ ผู้อ่านพึงทราบว่า การ “แจ้งวัตถุประสงค์” ที่เพิ่งกล่าวมานี้
มี ค วามหมายแตกต่ า งจาก “การขอความยิ น ยอม” เพราะ การแจ้ ง
3

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, (2562, 27 พฤษภาคม), ราชกิ
านุเ กษา เล่มที่ 136, ตอนที่ 69 ก, หน้า 52.
4
มาตรา 19 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
5
มาตรา 23 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
6
มาตรา 22 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
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วัตถุประสงค์นั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องได้รับการยินยอมตอบกลับจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสมอไป กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ เพราะผู้เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยอยู่
แล้ว จึงไม่มคี วามจ�าเป็นต้องได้รบั ความยินยอมแต่อย่างใด เพียงแต่มหี น้าที่
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเท่านั้น
ระยะเวลาในการเกบข้อมูล
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลว่าจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด โดยอาจเป็นเวลาที่
ชัดเจน หรือเป็นก�าหนดเวลาทีค่ าดหมายได้กไ็ ด้7 การทีก่ ฎหมายก�าหนดเช่น
นี้ส่งผลให้ผู้เก็บข้อมูลจ�าเป็นต้องตัดสินใจให้ได้แน่ชัดเสียก่อน ว่าจะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปเพื่อการใด เพื่อที่จะสื่อสารออกไปสู่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้อย่างชัดเจนต่อไป

ความชอบด้วยกฎหมายในการเกบรวบรวม ใช้
และเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือจากการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บข้อมูลเพือ่ กระท�าการเกีย่ ว
กับข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการปลีกย่อยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลยังต้องมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลเหล่า
นัน้ โดยผูเ้ ขียนเห็นว่าส่วนนีเ้ ป็นส่วนส�าคัญในการตอบปัญหาวิจยั ในงานเขียน
นี้ เนื่องด้วยว่าเหตุเหล่านี้ แม้เพียงอันใดอันหนึ่ง จะส่งผลให้กิจกรรมหนึ่งๆ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรับการความชอบด้วยกฎหมายนี้ เมือ่ พิจารณาจากกฎหมายแล้ว
จะพบว่าสามารถแจกแจงออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีเหตุโดยชอบด้วย
7

มาตรา23 (3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
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กฎหมาย และกรณีมีการให้ความยินยอมตามกฎหมาย
เห ุ ดยชอ ดวยก ห าย
พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลวางหลักเกีย่ วกับเหตุโดยชอบด้วย
กฎหมายอันเป็นผลให้ผู้เก็บข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้
โดยไม่เป็นการละเมิด โดยกฎหมายบัญญัติไว้ทั้งหมด 6 กรณี ดังนี้
(1) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท� า เอกสาร
ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล
(3) เป็นการจ�าเป็นเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือ เพือ่ ใช้ในการด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญานั้น
(4) เป็นการจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด�าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ใช้อ�านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส�าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้น
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล8
8

มาตรา 24 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของหลักการที่ยกขึ้นข้างต้น จะ
เห็นได้ว่าข้อก�าหนดเหล่านี้แม้จะกล่าวถึงกรณีที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง แต่
ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้ตคี วามได้คอ่ นข้างกว้างขวาง โดยเฉพาะ ข้อ (3)
ซึ่งกล่าวถึงการจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งน่าจะมีนัยส�าคัญต่อ
บทความนี้เป็นอย่างมาก เพราะหากตีความตามอนุมาตรานี้อย่างกว้าง
ย่อมแทบจะครอบคลุมทุกอย่างที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้
ให้บริการ (คงจะเหลือเพียงการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปขายเท่านั้น ที่น่าจะ
ชัดเจนว่าอ้างมูลเหตุตามอนุมาตรานี้ไม่ได้)
การ หควา ยินยอ า ก ห าย
การให้ความยินยอมทีช่ อบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล นั้น อาจท�าได้โดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง หรือปริยายก็ได้9
หากจะเว้นเพียงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามมาตรา 26 เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม และ
ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ ที่ต้องการการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น10
นอกจากนี้ การขอความยินยอมยังถูกก�าหนดให้ต้องแยกส่วนออก
จากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีการใช้ข้อความที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท�าให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูลเหล่านั้นอีกด้วย11

9

มาตรา 19 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
11
มาตรา 19 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
10
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับรองสิทธิให้กับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหลายประการ แต่ส�าหรับประการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน
นี้ มีดังต่อไปนี้
สิทธิ นการเ า ง อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนาข้อมูลส่วน
บุคคล ทีเ่ กีย่ วกับตนซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีต่ นไม่ได้ให้ความ
ยินยอมได้12
สิทธิ นการคัดคานการเก ช เปดเผย อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�าหนด13
สิทธิ นการ อ ห อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ด�าเนินการลบ หรือท�าลาย หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก�าหนด14
12

มาตรา 30 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
มาตรา 32 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
14
มาตรา 33 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
13
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สรุป
สามารถกล่าวได้ว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีขึ้น
เพือ่ หยิบยืน่ สิทธิให้กบั บุคคลธรรมดาในการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน พร้อมกันนี้ กฎหมายได้รองรับสิทธิให้กับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ให้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสัมฤทธิผ์ ลได้จริง
ในทางหลักการ ในขณะเดียวกัน ก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการสร้างความชัดเจนให้กับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (ซึง่ โดยสภาพ หน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ ก็บข้อมูลเหล่านัน้ ก็จา� เป็น
ต้องพิจารณาตนเองว่าเหตุใดตนต้องการข้อมูลเหล่านี้ และจะน�าข้อมูลไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก่อนที่จะสื่อสารท�าความเข้าใจกับบุคคลภายนอกได้)
การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายโดยไม่เป็นการ
ละเมิดกฎหมายนั้น ผู้เก็บข้อมูลจะต้องมีมูลเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
โดยอาจมีเหตุตามที่กฎหมายก�าหนดตามมาตรา 24 หรืออาจได้รับการ
ยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก็ ไ ด้ โดยทางใดทางหนึ่ ง ก็ ย ่ อ ม
ส่งผลให้ผู้เก็บข้อมูลมีสิทธิกระท�าการใดๆ กับข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่เป็น
การละเมิด
ส�าหรับการพิจารณาว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลใดชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ สามารถแสดงออกมาเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการเกบข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนนี้จะน�าหลักการส�าคัญตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สกัดได้จากส่วนก่อนหน้ามาใช้พิจารณา โดยปรับบทกับสถานการณ์ที่
ผู้เขียนเลือกขึ้นมาเพื่อการศึกษา โดยจะเริ่มจากการอธิบายข้อเท็จจริงของ
กรณีศกึ ษา แล้วใช้หลักการของกฎหมายมาพิจารณาปรับบทเพือ่ หาค�าตอบ
ว่ากรณีที่ยกขึ้นนี้เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศไทยหรือไม่
เนื่ อ งจากการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ข องภาคธุ ร กิ จนั้ น มี ไ ด้
มากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีการน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น
การพิจารณาภายใต้บทความนี้จะเป็นการยกข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนเลือกขึ้น
2 กรณีศกึ ษา ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (AI) เพือ่ วิเคราะห์รปู ถ่าย
ของสื่อสังคมออนไลน์ acebook และการเก็บข้อมูลโดยทั่วไปของเว็ปไซต์
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e

กับการวิเคราะห์ าพที่ถูกอัพโหลดจากผู้ใช้งาน

acebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทมี่ รี ะบบกลไกการวิเคราะห์
ภาพที่ ผู ้ ใช้ ง านอั พ โหลดเข้ า สู ่ เว็ ป ไซต์ โดยระบบดั ง กล่ า วจะท� า หน้ า ที่
ตรวจสอบรูปภาพเพื่อท�าความเข้าใจว่าในภาพหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยอะไร
หรือแม้กระทั่งชื่อบุคคลที่อยู่ในภาพ หากบริษัทสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลที่ตนมีอยู่ได้
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จากรูป จะพบว่าทางบริษัทสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ถูกน�าขึ้นสู่
เว็ปไซต์ได้ โดยบ่งชีว้ า่ มีบคุ คลกีค่ น เด็กหรือผูใ้ หญ่ แม้กระทัง่ ใครเป็นผูอ้ ยูใ่ น
รูป ซึ่งการท�าเช่นนี้ ในทางหนึ่ง จะช่วยให้ทางบริษัทสามารถควบคุมเนื้อหา
ในสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทีท่ างบริษทั ตัง้ ไว้ได้ เช่น การระงับ
เนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะเกีย่ วกับความรุนแรง (Violence an incitement) ลามก
อนาจาร (Se ual e ploitation of a ults) หรือการพรากเด็ก (Chil
nu ity an se ual e ploitation of chil ren) หรือแม้กระทั่งการระงับ
เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการรังแกผู้อื่น (Bullying or harassment)15
จากที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมงานสัมมนาซึ่งจัดโดยบริษัท acebook
ทางบริษัทฯ อธิบายว่าการกระท�าดังกล่าว เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Arti cial Intelligence หรือ AI) เพื่อช่วยตรวจจับเนื้อหา
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ทางบริษัทก�าหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของ
ส่วนรวม ยิ่งไปกว่านั้น การตรวจจับเนื้อหาบางลักษณะยังสามารถน�าไปสู่
การยับยั้งเหตุอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที เช่น หากมีการลงรูปภาพ
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพยายาม ่าตัวตายของบุคคล ทางบริษัทสามารถ
วางระบบเพื่อส่งสัญญาณไปยังญาติที่รู้จักผู้ที่ลงเนื้อหา เพื่อหวังให้มีการ
สื่อสารระหว่างกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการได้ เป็นการระงับ
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ได้ในทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง การกระท�าเช่นนี้ส่งผลให้บริษัทต้อง
วิเคราะห์รปู ภาพทัง้ หมดทีถ่ กู น�าขึน้ เว็ปไซต์ ท�าให้ทางบริษทั สามารถได้ขอ้ มูล
ในทางอื่นๆ ไปพร้อมกันนี้ เช่น ข้อมูลระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้
ทั้งที่ผู้ใช้งานเพียงอาจต้องการสื่อสารเนื้อหาดังกล่าวในวงที่เฉพาะเท่านั้น
15

สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ acebook, Community Stan ar s https://www.
facebook.com/communitystan ar s/intro uction accesse 29 September 2019.
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จึงเป็นประเด็นพึงพิจารณาว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
เมือ่ พิจารณาจากข้อก�าหนดของทางบริษทั พบว่า บริษทั ได้อธิบายไว้วา่
จะเก็บและใช้ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว ส่งผลให้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้
มีแนวโน้มว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้งานตัง้ แต่แรกเริม่ ลงทะเบียนเข้า
ใช้งาน16 ส่งผลให้น่าสงสัยว่าการท�าเช่นนี้ของบริษัทชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การเกบข้อมูลเพื่อเรียนรู้จากผู้เข้าชมเวปไ ต์

ie

17

เว็ปไซต์ส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชม ซึ่งในกรณีนี้คือ
cookies เพื่อเรียนรู้ถึงประวัติการเข้าชมของผู้ใช้งาน ว่าเคยเข้าเว็ปไซต์ใด
มาแล้วบ้าง เพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ได้ในหลายกรณี เช่น ใช้เพื่อ
พิจารณาในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์แบบเจาะจงตัวบุคคล (Personalise
a vertisement) ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลโดยผู้ที่ติดตามข้อมูล
เหล่านี้ อาจเป็นทางเจ้าของเว็ปไซต์เอง หรือบุคคลภายนอกก็ได้
ผู้เขียนได้ลองติดตั้งโปรแกรมป้องกันการถูกติดตามและลองเข้าสู่
เว็ปไซต์หนึ่ง

16

acebook, Data Policy (19 April 2018) https://www.facebook.com/about/
privacy/up ate accesse 29 September 2019.
17
Cookies เป็นข้อมูลที่เก็บอยู่ในโปรแกรมที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ด (web browser) มักมี
ขนาดของข้อมูลทีเ่ ล็ก แต่สามารถใช้ระบุได้วา่ คอมพิวเตอร์เครือ่ งนัน้ ๆ ได้เข้าชมเว็ปไซต์ใดมาแล้วก่อน
บ้าง และในหลายกรณี สามารถใช้ระบุตัวบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประวัติการเข้าชมเว็ปไซต์เหล่านั้นได้.
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จากรูป จะเห็นว่าการเข้าชมเว็ปไซต์หนึ่งๆ สามารถมีการติดตาม
พฤติกรรมการใช้เว็ปไซต์ได้มากกว่า 1 ระบบ
อย่างไรก็ตาม พึงทราบว่าหลักการของ cookies โดยล�าพังอาจมีหรือ
ไม่มีส่วนที่ระบุตัวบุคคลอยู่ในนั้น เพราะแท้จริงเป็นเพียงชุดข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่สา� หรับแนวการตีความของต่างประเทศนัน้ cookies
จะสุ่มเสียงที่จะถูกตีความว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้18 ส่งผลให้เกิดประเด็น
พึงพิจารณาว่าการติดตัง้ ระบบติดตามเช่นนีเ้ ป็นการล่วงละเมิดในข้อมูลส่วน
บุคคลหรือไม่
เมือ่ พิจารณาแล้ว พบว่าทางผูใ้ ห้บริการเว็ปไซต์ได้มกี ารแสดงข้อความ
ต่อผูเ้ ยีย่ มชมเพือ่ สือ่ สารถึงนโยบายการเก็บข้อมูลดังกล่าว ในส่วนการใช้และ
การแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก โดยสื่อสารอย่างชัดเจนว่าทางผู้ให้
บริการเก็บข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจวิธีที่บุคคลใช้บริการ และเพื่อแสดง
18

Richie och, Cookies, the DPR, an the ePrivacy Directive https://g pr.
eu/cookies/ accesse 29 September 2019.
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เนื้ อ หาและโ ษณาที่ ป รั บ แต่ ง ให้ เ หมาะสมกั บ ผู ้ เ ยี่ ย มชมเว็ ป ไซต์ 19
อย่างไรก็ตาม แม้โดยโครงสร้างของระบบจะไม่บงั คับให้ผเู้ ข้าชมต้องยอมรับ
ข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเข้าใช้บริการได้ แต่กลับสามารถเข้าถึงเนื้อหา
เว็ปไซต์ได้โดยไม่ต้องกดยอมรับข้อตกลง (ที่เป็นเช่นนี้ ผู้เขียนเข้าใจว่าเป็น
ข้อจ�ากัดที่ผู้ให้บริการไม่อยากบังคับผู้ใช้บริการจนเกินไป) กรณีดังกล่าวจึง
เป็นทีน่ า่ สนใจ และน่าสุม่ เสีย่ งในเวลาเดียวกัน ว่าการเข้าชมโดยไม่กดยอมรับ
เงื่อนไขการเก็บข้อมูลเช่นนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้เข้าชมอย่าง
เพียงพอหรือไม่
ตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน การกระท�าดังกล่าว น่าจะเป็นการ
เพียงพอว่ามีการขอความยินยอมแล้วโดยปริยาย เนื่องจากการบังคับใช้
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สมควรต้องพิจารณาข้อจ�ากัดอื่นๆ
เช่น ขีดจ�ากัดของระบบคอมพิวเตอร์ โดยน�ามาพิจารณาร่วมกันว่าสมเหตุ
สมผลหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งคงต้องดูเป็นกรณีไป เพราะหากกฎหมายก�าหนด
ให้ผู้ให้บริการบีบบังคับให้ผู้ให้บริการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก
ผู้ใช้บริการก่อนที่จะเข้าชมเว็ปไซต์ได้ ก็กลับน่าสนใจว่ากฎหมายมีหลักการ
บังคับใช้ที่เข้มงวดเกินไปหรือไม่ ซึ่งท้ายที่สุดคงต้องรอดูแนวปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากสองกรณีศึกษาที่ยกขึ้นวินิจฉัย จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการมักได้มี
การจัดช่องทางการสื่อสารเพื่อขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
จากผูใ้ ช้บริการอยูแ่ ล้ว โดยผูใ้ ห้บริการมักเลือกทีจ่ ะพึง่ พาฐานความชอบด้วย
19

บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์, สิทธิส่วนบุคคล https://www.samsung.com/th/
info/privacy/ เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2562.
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กฎหมายจากการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเป็นหลัก ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ
เป็นเพราะเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายก�าหนดอาจมีช่องให้
ตี ค วาม และบริ ษั ท อาจไม่ ยิ น ดี รั บ ความเสี่ ย งหากการตี ค วามที่ ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์กับตน
การเก็บข้อมูลทั้งหลายที่ยกขึ้นพิจารณาไม่น่าจะเป็นการละเมิด
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด แม้อาจท�าให้ผใู้ ช้งานในฐานะ
บุคคลทั่วไปรู้สึกไม่สะดวกใจ หรือเห็นว่าเป็นการละเมิดในความรู้สึกของ
บุคคลก็ตาม ทัง้ นี้ แม้บคุ คลธรรมดาสามารถเลือกทีจ่ ะเข้าใช้บริการหรือไม่ก็
ใช้กไ็ ด้ตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล แต่กระนัน้ ในความเป็นจริงเราทุก
คนก็อาจอยู่ในสภาพบังคับให้ต้องใช้บริการ (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเข้า
เยี่ยมชมเว็ปไซต์) อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด บุคคลยังมีสิทธิตามกฎหมายใน
การเข้าถึงและขอให้ลบข้อมูลเมื่อตนสงสัยหรือไม่สบายใจ แต่การบังคับ
ใช้จริงก็ยังคงต้องรอความชัดเจนต่อไป
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บทส่งท้าย
ความเข้าใจในเรื่อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และความจ�าเป็นที่ต้อง
ปกป้องทั้งโดยเจ้าของข้อมูล รวมทั้งการที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
ดู จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ยั ง ห่ า งไกลส� า หรั บ สั ง คมไทย แม้ ว ่ า ภาครั ฐ จะได้ มี ก าร
เตรียมการในเรื่องนี้มาระยะหนึ่ง กระทั่งประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 และภาคธุรกิจก็ได้มี
การเตรียมตัวอันเนื่องจากกระแสสากล โดยเฉพาะการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป ( uropean nion Directive 95/46/
C) ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ร ะหว่ า งประเทศฉบั บ แรกที่ ใ ห้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นโดยประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเสรีภาพในการเคลือ่ นไหวของ
ข้อมูล ทั้งยังให้การรับรองว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
ตลอดทั้งตลาดร่วมยุโรป แต่ก็มีกฎระเบียบขอบเขตการบังคับใช้ที่เป็น
แนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่ไปละเมิดความ
เป็นส่วนตัวในข้อมูลของแต่ละปัจเจก
ด้วยความส�าคัญเช่นนี้ จึงท�าให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวในการ
บัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดเก็บดูแลของรัฐและของ
องค์กรภาคธุรกิจ อันท�าให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความส�าคัญประหนึ่ง
“สินทรัพย์” ส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่ทุกๆ คนจะต้องรู้และตระหนักใน
ความส�าคัญในการ “ให้” ข้อมูลส่วนตัวของตนแก่หน่วยงานหรือกับใคร ซึ่ง
ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อแรก คือ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (consent)
ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ นทัว่ ไปยังไม่ตระหนักและยังมีขอ้ ก�าหนดอืน่ ๆ อีกมาก ทีเ่ จ้าของ
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ข้อมูลจะต้องรู้และเข้าใจต่อกฎหมายนี้ เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลของตนเองได้
จากการฉวยประโยชน์ไปใช้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และโดยเฉพาะ
เมื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (social me ia) ก็จะท�าให้
ข้อมูลของบุคคลเกิดการแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ด้านลบต่อชื่อเสียงแก่เจ้าของข้อมูลนั้นได้ง่ายอีกด้วย การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และเป็นข้อก�าหนดที่ภาครัฐจะต้องมี
มาตรการทีป่ ลอดภัยเมือ่ มีการจัดเก็บ เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูล หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกตามหลักการของสิทธิ
มนุษยชนอีกด้วย
อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศที่ริเริ่มในเรื่องการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ประเทศเยอรมันนัน้ ได้ให้ความส�าคัญมากทีส่ ดุ ในเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องของ “สิทธิในความ
เป็นส่วนตัว” (Privacy Rights) ซึ่งเป็นหลักการของสิทธิมนุษยชนโดยตรง
อยู่แล้ว และโดยที่ฐานของกฎหมายของเยอรมันและกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปนัน้ จริงจังกับหลักสิทธิมนุษยชน และยังเป็นหลักพืน้ ฐานของวิถชี วี ติ อีก
ด้วย จึงท�าให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนมีความเป็นไปได้ ได้รบั
การยอมรับและเคารพ กระทั่งน�าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
กล่าวส�าหรับประเทศไทย ดังได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่งประกาศใช้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมไทยยังไม่มี
ความรู้ที่เพียงพอ และอีกทั้งภาครัฐยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในการศึกษา
แสวงหาแนวทางเพื่อวางมาตการสู่การปฏิบัติซึ่งยังต้องใช้เวลา และส�าคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น คือ สังคมไทยยังขาดการวางรากฐานในด้านสิทธิมนุษยชน
ทั่วทั้งสังคม จากการที่ประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอย่าง
กว้ า งขวางมากมาย แม้ ว ่ า จะได้ มี ก ารตั้ ง องค์ ก รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คื อ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาแล้วร่วม 2 ทศวรรษ แต่สังคมไทย
ก็ยงั ไม่สามารถน�าเรือ่ งสิทธิมนุษยชนมาใช้ในวิถชี วี ติ ประจ�าวันได้อย่างเข้าใจ
การให้ความส�าคัญกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล” จะสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง จึงไม่เพียงจะให้
ภาครัฐต้อง “เคารพและรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของบุคคล” คือ ไม่นา� ไป
ใช้โดยเจ้าของข้อมูลไม่ยนิ ยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลก็พงึ ตระหนักในความส�าคัญ
ของข้อมูลของตนเองก่อนที่จะ “ให้ความยินยอม” ไปได้โดยง่าย ซึ่งแน่นอน
ว่าประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส�าคัญนีเ้ ช่นกัน จึงจะท�าให้
ข้อมูลมีความปลอดภัยตั้งแต่ต้น
นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะมีความส�าคัญอย่างยิ่งดังที่กล่าว
มาแล้ว แต่ความปลอดภัยสาธารณะก็ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อต้อง
ชัง่ น�า้ หนักระหว่างการคุม้ ครองข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เกีย่ วพันกับ
ความปลอดภัยของคนส่วนรวมหรือเพือ่ ประโยชน์ของสาธารณะทีจ่ า� เป็นต้อง
ปกป้องกันเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของสาธารณะหรือสังคมอาจเป็นความจ�าเป็นที่ยากจะหลีกเลี่ยง ดังเช่น
สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ในปี 2019 หรือที่เรียกว่า
โควิด-19 (COVID-19) ซึง่ เริม่ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีเ่ มืองอู่ นั่ และ
ระบาดไปทั่วทุกทวีปในโลก มีผู้ติดเชื้อในเดือนมีนาคม ร่วม 1 ล้านคนแล้ว
ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่เริ่มต้นมีผู้ติดเชื้อเพียง 35 ราย ในช่วงเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ แต่ปรากฏว่าเดือนมีนาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง
พันกว่าคน สร้างความหวั่นวิตกไปทั่ว กระทั่งมีการปิดเมือง ปิดประเทศ
หยุดการเดินทาง หยุดการท�ากิจกรรม/ธุรกิจทีม่ คี นมาอยูร่ ว่ มกันมากๆ เพราะ
เชือ้ ไวรัสนีแ้ พร่กระจายจากคนสูค่ นได้งา่ ยจากการไอ จาม และสัมผัสใกล้ชดิ
การแพร่กระจายทีร่ วดเร็วส่วนหนึง่ มาจากการทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ปกปิดข้อมูลส่วนตัว
ทีไ่ ปในทีเ่ สีย่ ง หรือไปใกล้ชดิ กับผูท้ ไี่ ด้รบั เชือ้ จึงท�าให้การติดเชือ้ แพร่กระจาย
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ไปสูบ่ คุ ลากรทางการแพทย์และผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ จากการเดินทาง หรือการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ทั้งการงานและครอบครัว กรณีดังกล่าวที่ปรากฏเป็นข่าวรายวัน
ในการปกปิดของมูลของเจ้าของข้อมูลเองที่ไม่บอกข้อเท็จจริงแก่แพทย์ผู้
รักษา จึงท�าให้สังคมส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน และเกิดสภาพของ
สังคมที่หวาดวิตก ทุกคนไม่มีความรู้สึกปลอดภัยและไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต
ในแต่ละวัน กระทั่งท�าให้เกิดการชะงักงันในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอีกด้วย
แม้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการยอมรับและได้รับการ
ปกป้องอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดแล้วยังอยู่ที่การมีส�านึกร่วมทางสังคมใน
การปกป้องสังคมให้เป็นสุขและปลอดภัยจนเกิดความมั่นคงร่วมกัน การ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องความมั่นคง
ปลอดภัยของส่วนรวมอยู่เสมอและตลอดไป เพื่อให้ทุกๆ คนในฐานะปัจเจก
มีความมัน่ ใจในการทีจ่ ะอยูใ่ นสังคมทีม่ เี สถียรภาพ ปลอดจากภัยทุกรูปแบบ
ซึ่งล้วนเป็นภยันตรายที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ คนในสังคม
-----------------------------------
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สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Stu ies-IPPS)
เป็นองค์กรอิสระทีด่ า� เนินงานภายใต้มลู นิธสิ ง่ เสริมนโยบายศึกษา ( oun ation for the Promotion of Public Policy Stu ies- PPS) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ ( onra A enauer oun ation)
แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด
สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�าเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ต่อมาสถาบันฯ ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ
ส�านักเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์ฯ ภายใต้ชอื่ “โครงการศึกษาสาธารณะ”
โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นผู้อ�านวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
เป็นผู้อ�านวยการร่วม หลังจากนั้น สถาบันฯ มี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็น
ประธาน และมีผู้บริหารร่วมสองคน คือ นางยศวดี บุณยเกียรติ และ
นางทิพย์พาพร ตันติสนุ ทร ปัจจุบนั สถาบันนโยบายศึกษามี รศ.ตระกูล มีชยั
เป็นประธาน นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร เป็นผู้อ�านวยการบริหาร และ
นายสมชาติ เจศรีชัย เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงาน

วัตถุประสงค์
สถาบั น นโยบายศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รเอกชนที่ ด� า เนิ น กิ จ กรรมโดย
ไม่มุ่งหวังผลก�าไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
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สาธารณะ โดยมีการท�ากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจยั ผลิตสือ่
และสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ
และสนับสนุนการศึกษาทางการเมืองให้พลเมืองได้มสี ว่ นร่วมในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม
3. เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย
อ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม

กิจกรรม
สถาบั น นโยบายศึ ก ษา มี ก ารด� า เนิ น งานในรู ป การจั ด กิ จ กรรม
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝกอบรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
แสดงความคิ ด เห็ น และถกเถี ย งระหว่ า งกลุ ่ ม ตั ว แทนต่ า งๆ ของสั ง คม
ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เวที ใ นการน� า เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส� า คั ญ จากหน่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อประชาชน เพื่อท�าหน้าที่ในการให้
ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม
2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี
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ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�าคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย
อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ฯลฯ ซึ่งผลของงานวิจัยดังกล่าวได้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางการเมืองของประเทศ
3. สิ่ ง พิ ม พ์ จั ด ท� า จดหมายข่ า วรายเดื อ นเป็ น ประจ� า ตั้ ง แต่
“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปลี่ยนเป็น
“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�านาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ
การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี
4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้
ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ
l ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เสี ย งของบุ ค คลต่ า งๆ ในระดั บ ผู ้ ตั ด สิ น นโยบายของประเทศ รวมทั้ ง
นักวิชาการ และนักธุรกิจ ในหัวข้อที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้า อ้างอิง โดยจัดท�าเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวม
จากรายการวิทยุของโครงการ “ศึกษานโยบายสาธารณะทางวิทยุ” ที่
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�า
ทุกวันเสาร์ ด�าเนินรายการโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็น
หลั กฐานชั้น ต้น ทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่ งในการก่อตั้ ง
ห้องสมุดเสียง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
l ปฏิ ทิ น ประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ งและเกมการเมื อ ง เช่ น
เกมวงเวี ย นประชาธิ ป ไตย ไพ่ ก ารเมื อ ง ปฏิ ทิ น รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย และ
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เกมเลือกตั้ง เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป
l เว็บไซต์ของสถาบันนโยบายศึกษา เป็นสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ที งั้
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�าเสนอ:- จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ”
- บทความ
- หนังสือทางวิชาการ
- กิจกรรมของสถาบันฯ
- e-library โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
......................................................................
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Policies of Thai Political Parties in the 1995 eneral lection
(1995)
Kiratipong Naewmalee, Nattaya Kuanrak,
Prachak Kongkirati, Win Phromphaet
(Translated and edited by Santhad Atthaseree,
David Peters, Parichart Chotiya)
Thai Constitutions in Brief (1997)
Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
Ratha Vayagool
เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2) (2541)
ปาริชา ศิวะรักษ์
กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (2541)
เชาวนะ ร าศ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส :
ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)
นันทวั น์ ร านันท์
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (2541)
นันทวั น์ ร านันท์
ปฏิรูปประเทศไทย จากวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541)
วุ ิพงษ์ เพรีย ริิยวั น์
มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล (2541)
านิ ย์ ุ ปา
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ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541)
ชัยอนัน ์ ส ุทวณิช
ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541)
เชาวนะ ร าศ
ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)
รัส สุวรรณ า า
Portfolio overnment an ultiple Legislative Processes
ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ (2542)
ชัยอนัน ์ ส ุทวณิช
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน (2542)
ุ ศรี ีวงศ์อุ ษ
การเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
เชาวนะ ร าศ
บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบนั (2542)
เชาวนะ ร าศ
องค์กรชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542)
นันทวั น์ ร านันท์
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543)
สนิท รอนัน ์
กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม
การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
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ิรพั น์ วิ ัยทอง ชัยอนัน ์ ส ุทวณิช ะคณะ
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อภิ า รั น งค าศ
วิวั น์ ค ิธรร นิ ย์
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วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547)
วิชัย ันศิริ
นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547)
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กว่าจะเป็นพลเมือง (2547)
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เศรษฐพร คศรีพิทักษ์
โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550)
ณรงค์เ ช สรุ ษิ
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วิชัย ันศิริ
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ยศว ี ุณยเกียร ิ
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สุธาชัย ยิ ประเสริฐ
ทิพย์พาพร ัน ิสุนทร
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ทิพย์พาพร ัน ิสุนทร
ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557)
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ส า ันน ย ายศกษา
การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน (2559)
ส ชา ิ เ ศรีชัย
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (2560)
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วิชัย ันศิริ
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Rights to Privacy / International Standards
and Data Protection Guideline for Thailand
By Asst.Prof.Dr.Nakorn Serirak
Most of the personal data protection laws worldwide emphasize
on the process of data collection and use by governing that personal
data shall be collected by a fair and lawful means. The laws also
provide strict regulations on personal data collection procedures
inclu ing ata collection, isclosure, access, veri cation, processing,
and security safeguards. Although data protection laws in different
countries may not have the same form of protection standards, these
laws provide aforementioned principles as fundamental.
One of the key principles contained in these agreements is
the regulation on cross border data transmission. The international
standard determines whether the exchange of information can be
conducted only between countries that have laws or measures to
protect personal ata at accepte suf cient stan ar .
In doing international business, commercial information is
exchanged enormously including a large amount of personal data.
Companies and agencies in Thailand are likely to be affected by
these international measures including GDPR. There are also concerns
that if the Thai partners are unable to comply with the GDPR,
EU companies will not be able to exchange information with Thai
companies, which will result in not being able to do business with
each other.
Thailand now has the Personal Data Protection Act B.E. 2562.
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According to this law, the measures or guidelines regarding data
protection inclu ing regulations on cross-bor er ata ows will be
issued.
Considering the issuing of regulations, this study proposes Data
Privacy Guideline, which has been presented to both public and
private organizations and has been ordered by the Prime Minister’s
of ce to be implemente by all government of ces. The gui eline
is therefore an alternative for the regulation design in this matter.
GDPR is in effect for two years while the Thai Personal Data
Protection Act has been in effect since 28 May 2019. Thai citizens,
both entrepreneurs and consumers, should have better understanding to deal with these legal frameworks. Creating public awareness
about privacy rights should be done concurrently in order to cope
with the threat of privacy abuse in the borderless region of today’s
digital world.
......................................................................
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Personal Data Privacy vs Public Security
By Mr.Anusit Kunakorn
There are many types of data considered to be personal
data, for example name-surname, gender, date of birth, 13 digit
i enti cation number, race, nationality, religion, belief, a ress, email
address and password. Personal data and public data are almost
indistinguishable which are related to public security. Occasionally,
personal data is required in order to protect public security or prevent
such a problem. How are personal data or personal interests and
public interests divided or overlapped? For instance, terrorism
problem is concerne with personal ata relating to nancial matters,
country entry an e it ata, the nancing of terrorism from outsi e
the king om through foun ations to support insurgency, nancial
ows linke to rug manufacturing an rug traf cking, human
traf cking problems with i entity ocument forgery such as
i enti cation car or passport. aintaining public security, which is
a duty of the state, may sometimes require to access to and store
personal data without data owner permission. It is undeniable that
public security or state security is crucial and everyone must help
maintain. To enforce the Personal Data Protection Law must
therefore consider public security to achieve a balance between a
respect of personal rights and a protection of public security for the
survival of the nation state.
......................................................................
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Personal Information Protection:
Legal Framework and Practices
By Assoc.Prof.Kanathip Thongrawewong
Personal Data Protection Law comprises of two main principles.
Firstly, the protection of data security from data breach which is not
relevant to the protection of privacy. Secondly, the prohibition of
collection , use, disclose personal data without consent which is
relevant to the protection of right to privacy. However, Thailand
Personal Data Protection Act of B.E. 2562 provides several limitation
or exception to the principle of consent resulting in the collection,
use , disclose of personal data without consent.
This article aims to discuss several limitations and exceptions
of Thailand Personal Data Protection Act of B.E. 2562, especially
“processing of personal data by competent authorities” and
“processing of personal data in compliance with a legal obligation”.
Apart from of Thailand Personal Data Protection Act of B.E. 2562,
Thailan enacte several laws authori ing of cial to collect an use
of personal data. In addition, several laws imposes duty of private
sector to collect and disclose personal data of individual. Those
laws are exceptions from Personal Data Protection Act. Although
these exceptions are similar to the text of GDPR, the main different
point between Thai and GDPR is that “other laws” restricting the
right to privacy in context of European are limited because human
rights criteria are used to balance between the national security
and the protection of privacy. This article would apply European
criteria to analyze “other laws” demonstrating the tendency of
incompliance with human rights standard. In addition, this article
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would indicate certain problems and limitation of Personal Data
Protection Act of B.E. 2562 leading to the argument that Personal
Data Protection Act is not enough to protect the right to privacy
of individual, on the contrary, this laws could merely render the
“Illusion of privacy” perception.
Keywords: Personal Data Protection Act of B.E. 2562 , Access
or acquire communication data , personal data, , right to privacy,
......................................................................
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Rights to Privacy : Media Roles and Responsibility in
Strengthening Public Awareness
By Mr.Pattara Khumphitak
The enactment of the Personal Data Protection Act B.E. 2562
is enforced in accordance with the constitutional framework of the
Kingdom of Thailand B.E. 2560. However, section 4 of the law is still
exempted, due to the consideration of the readiness of society.
Although the media business was not included in this enforcement,
it does not mean that this law will not affect the operation of the
media because the media must have responsibility resulting from
the use of information collected by law. And, if the media misused
the information, it must take responsibility. Even though, media
responsibility for the use of personal information is not stipulated
by the law, Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 and
Personal Data Protection Act B. . 2562 have alrea y e ne the
boundary of a protection, that is, the exercise of freedom to present
news or express opinions must be in accordance with the ethics of
the me ia an only for the bene t of the public. If the e ercise of
that right or freedom is beyond the boundary, there must have
ethical liability arising from the self-control mechanisms of the mass
media, including liability under other relevant laws that are not less
than 10 laws. Although the Personal Data Protection Act B.E. 2562
does not have provisions regarding the criteria for allowing the
media to use or prohibit the use of personal data directly, this
matter is the core of democracy relating to the dimension of law,
moral, rights and the value of life. In addition, it is directly provided
in the ethics of the press. The mass media, regardless of being
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Federation of Professional, media operators or the mass media as
individuals, therefore have to study and realize this matter as
well as have a duty to spread awareness to the society with the
obligation to do through both internal processes and processes
that must be performed in cooperation with other partners in
society.
......................................................................
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Personal Data Protection /
Awareness on Online Invasion
By Mr.Chawana Huangsuntornchai
Technologies enable better understanding. Using personal
data, service providers could understand customers better to achieve
their nancial-relate goals. This raises a concern whether Personal
data collection, or the use of such personal data, affects one’s
personal life or not.
Hence, this research tries to answer how current service
providers perform its personal data compliant under the upcoming
Thai Personal Data Protection Act, whether their services violate
users’ right to personal data under the law. Also the related rights
secure by the law are i enti e in or er to communicate to
reader for better understanding on which legal ground can be used
to tackle such problems.
The study found out that situations raised in the study
regarding processing of personal data, based on Personal Data Act
of Thailand, may not deem to be a violation of personal data.
Accordingly, Service providers have already secured some measures
to ensure compliant.
There are, however, some measures for citizens to be taken
to regain control of their personal data, such as right to access,
right to object personal data processing. However, effectiveness of
implementing such rights in Thai personal data protection regime is
too soon to be evaluated.
......................................................................
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