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บทคัดย่อ
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเริ่มมีการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมา กล่าวคือ มีการตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีการตราพระราชบั ญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550
ประเทศไทย ได้ มีการจัดทารัฐธรรมนู ญในฐานะกฎหมายสูงสุดขึ้นและบัญญัติหลักการคุ้มครอง
สิทธิในข้ อมูลส่วนตัวไว้ เป็ นฉบับแรก คือ รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 303 (1) นอกจากนี้ยังได้ มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล นอกจากกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติแล้ วยังมี
การตรากฎหมายโดยอาศัยตามอานาจของพระราชบัญญัติอีกด้ วย เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 เป็ นต้ น
แม้ ในปั จจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในประเด็นเรื่องของข้ อมูลส่วนบุคคล แต่ประชาชนชาวไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้ อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองเป็ นจานวนมากและยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ มครองเยี ยวยาอย่ า งเพี ยงพอ ซึ่ ง เป็ นปั ญ หา
ทางกฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ปั ญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคล
เป็ นการเฉพาะ การให้ ความคุ้ มครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลควรที่จะมี ก ฎหมายก าหนดวิ ธีการและ
เงื่อนไขของการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ เนื่องจากปั จจุ บันการละเมิด
ข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการกระทาให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลในวงกว้ างและ
ยากต่อการเยียวยาหากว่ามีการจับตัวผู้กระทาการละเมิดมาลงโทษได้ จึ งควรที่จะมีกฎหมายที่
กาหนดเกี่ยวกับ กระบวนการต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ การละเมิดข้ อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นการเฉพาะ
นั่นเอง
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2. ปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ ความยินยอมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
การให้ ความยินยอมในการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะหากว่าไม่มีการ
กาหนดวิธกี ารให้ ความยินยอมไว้ เป็ นการเฉพาะแล้ ว เมื่อมีการลักลอบหรือกระทาละเมิดต่อข้ อมูล
ส่ว นบุ คคลของผู้ เป็ นเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลแล้ ว ผู้ เ ป็ นเจ้ า ของข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลก็อ าจที่จ ะ
เสียหายได้ กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ อย่างเพียงพอ ทาให้ สิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่ได้ รับ
ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ
3. ปั ญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญ
และสร้ า งความเสียหายให้ แ ก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทั้งในทางชื่อเสียง เกียรติยศ และความ
เป็ นอยู่ส่วนตัว ตลอดจนผลกระทบในทางเศรษฐกิจทั้งของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมอย่างกว้ างขวาง แต่ ทว่ าบทบั ญญั ติแห่ งกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ ในปั จจุ บัน
ยั ง ขาดมาตรการในการเยี ย วยาความเสี ย หายแก่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ถู ก ละเมิ ด ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล

1. ความเบื้ องต้นของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
รั ฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่ งยึดถือหลั กนิ ติธรรมเป็ นหลั กสาคัญ มุ่งให้
ความสาคั ญ กั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลเป็ นสิ ทธิ ป ระเภทหนึ่ งของประชาชนภายในรั ฐ ที่ไ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองเป็ นพิเศษ สิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลถือได้ ว่าเป็ นสิทธิท่อี ยู่ติดตัวมนุ ษย์มาแต่แรกเกิด สิทธิ
ประเภทนี้เป็ นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง โดย “สิทธิ” (Right) หมายถึง อานาจที่กฎหมายรับรอง
ให้ แก่บุคคลในอันที่จะกระทาการใดหรือไม่กระทาการใด ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะก่อให้ เกิดสิทธิเรียกร้ องที่
จะไม่ให้ บุคคลอื่นบุคคลใดแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นสิทธิท่จี ะ
เรียกร้ องต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐมิให้ แทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิของตนได้ ส่วน “เสรีภาพ”
(Liberty) หมายถึ ง อ านาจของมนุ ษย์ในอันที่จะก าหนดตนเอง และภายใต้ อานาจนี้ บุ คคลย่ อม
สามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ ตามความต้ องการ หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่บุคคลมีอิสระในการ
ที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามความประสงค์ของตนเอง โดยบุคคลจะมีเสรีภาพได้ น้ัน
จะต้ องไม่ถูกบังคับให้ กระทาในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์ และจะต้ องไม่ถูกขัดขวางไม่ให้ กระทาในสิ่งที่
ตนประสงค์ ด้ วยเหตุน้ ีการที่กฎหมายกาหนดรับรองเสรีภาพอย่างหนึ่งอย่างใดให้ แก่บุคคลก็ย่อม
ก่ อ ให้ เ กิดหน้ า ที่แ ก่ บุ คคลอื่น ที่จ ะต้ อ งเคารพเสรี ภาพดังกล่ าว โดยผู้ ทรงเสรี ภาพย่ อมสามารถ
เรียกร้ องให้ บุคคลอื่นละเว้ นจากการรบกวนขัดขวางการใช้ เสรี ภาพของตน แต่ผ้ ูทรงเสรีภาพไม่มี
อานาจตามกฎหมายที่จะเรี ยกร้ องบุ คคลอื่น กระทาการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งซึ่ งมีลักษณะเป็ นการ
ส่งเสริมการใช้ เสรีภาพของตนแต่ประการใด
จะเห็นได้ ว่าสิทธิและเสรี ภาพมีความคล้ ายคลึงกันในข้ อที่ว่าต่างก็เป็ นอานาจอันชอบ
ธรรมที่กฎหมายรั บรองให้ แก่บุคคล และยังมีความเกี่ยวพั นอีกหลายประการ กล่าวคือ สิทธิน้ัน
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หมายความรวมถึงสิทธิ ท่ีจะมีเสรี ภาพต่ าง ๆ ตามควรแก่สภาพและฐานะของบุคคลด้ วย และ
เสรีภาพที่สาคัญคือเสรีภาพที่จะกระทาการหรือไม่กระทาการใด ๆ ได้ ตามสิทธิของตน สิทธิยังเป็ น
ตัวบ่งชี้สาคัญถึงระดับความมีเสรีภาพ เนื่องจากความหมายของสิทธิและเสรีภาพใกล้ เคียงกัน และ
สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2538, น. 39)
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญถือเป็ นสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนหรื อ
เป็ นสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้ การรับรองและคุ้มครองแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกระทาการใด
หรือไม่กระทาการใดได้ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือองค์กรผู้ใช้ อานาจรัฐ ดังนั้น สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญจึงมิใช่เพียงทาหน้ าที่ในการปกป้ องคุ้มครองปั จเจกชนจากรัฐเท่านั้น
หากแต่ยังสามารถสร้ างอานาจในการเรียกร้ องต่อรัฐให้ กระทาการใดหรือไม่กระทาการใดได้ อีก
ด้ วย ดังนั้น สิทธิและเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญจึงก่อให้ เกิดความสัมพันธ์หรือความผูกพั นระหว่าง
ปัจเจกชนกับรัฐขึ้น ส่งผลให้ รัฐหรือองค์กรผู้ใช้ อานาจรัฐต้ องให้ ความเคารพ ปกป้ อง และคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน ให้ มีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมี
ภาระในการก่อความผูกพันต่อฝ่ ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ บทบังคับของรัฐธรรมนูญเดียวกัน (บรรเจิด
สิงคะเนติ, 2547, น. 55)
สิทธิส่วนบุคคล (Rights to Privacy) เป็ นเรื่องที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสังคม
ที่ บุ ค คลนั้ น อาศั ย อยู่ จากการที่ ม นุ ษ ย์ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งรวมกั น เป็ นสั ง คม ย่ อ มเกิ ด
ความสัมพันธ์ข้ นึ ระหว่างสังคม กับ สมาชิกของสังคม โดยฐานะของสังคมจะอยู่สูงกว่าสมาชิกของ
สังคม สังคมจะเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์มาใช้ บังคับแก่สมาชิก ของสังคม และสมาชิกของสังคมมี
หน้ าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์น้ันๆ แต่อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของความเป็ น “บุคคล” ของ
สมาชิกของสังคมนั้น ย่อมมีกจิ กรรมบางอย่างที่โดยธรรมชาติแล้ วบุคคลอื่นรวมทั้งสังคมไม่สมควร
ก้ าวล่วงเข้ าไปบงการ นั่นคือ ความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคล อันประกอบด้ วยเสรีภาพใน
ร่ า งกาย การดารงชี วิต มีความเป็ นส่วนตัว ซึ่ งได้ รั บ ความคุ้มครองจากกฎหมาย มิให้ ผ้ ูอ่ืน มา
ล่วงเกินความเป็ นส่วนตัว คือ สถานะที่บุคคลจะรอดพ้ นจากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ
การรบกวนต่างๆ และมีความสันโดษ ไม่ติดสัมพันธ์กบั สังคม
ข้ อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) แบ่ งเป็ น 2 ประเภทคือ (ศิริกุ ล ภู่พันธ์,
2548, น. 83) (1) ข้ อมูลทั่วไป (Non-sensitive data) เป็ นข้ อมูลข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคล ซึ่งสามารถบ่งชี้เฉพาะตัวบุคคลได้ แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อายุ วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งหน้ าที่การงาน สถานภาพการสมรส และลักษณะทางกายภาพของบุคคล และ (2) ข้ อมูล
ประเภทที่มีค วามอ่ อ นไหว (Sensitive Information) เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของบุ คคลโดยเฉพาะ
เป็ นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นความลั บ หรื อ ไม่ พึ ง ประสงค์ ท่ี จ ะให้ มี ก ารเปิ ดเผย ข้ อ มู ล ประเภทนี้ ได้ แ ก่
การนั บ ถื อ ลั ทธิค วามเชื่ อ ทางศาสนา ปรั ช ญาชี วิ ต การด าเนิ น ชี วิ ต ส่ว นตัว ลั ท ธิทางการเมื อ ง
เพศสัมพันธ์ ข้ อมูลสุขภาพ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีทางอาญา เช่น คาพิพากษาในคดีอาญา
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มาตรการในการดาเนินการทางอาญา หรือการกระทาของฝ่ ายปกครอง ที่เป็ นการจากัดเสรี ภาพ
เป็ นต้ น
แม้ ว่ า ประเทศไทยจะมีก ารให้ ความคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคลเป็ นจานวนมากทั้ง
กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีสถานะที่ต่ากว่ าพระราชบัญญัติ
เช่น รั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่การให้ ความคุ้มครอง
สิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ ดังจะเห็นได้ จากมีการล่วง
ละเมิดต่อสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดเวลา เช่น ในคดีหมายเลขดาที่
อ.233/2555 ที่พนั กงานอัยการฝ่ ายคดี อาญา 3 เป็ นโจทก์ฟ้องนายประเสริ ฐ เบญจวรเดชกุ ล
อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพส่วนตัว ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นจาเลยในความผิดฐานนาเข้ า
เผยแพร่ ส่งต่อ ภาพลักษณะลามกเข้ าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์ โดยนายประเสริ ฐ เบญจวรเดชกุล
ในฐานะจ าเลยได้ เ ผยแพร่ ภาพการมี เพศสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งจาเลยกับ น.ส.ชมพู่ (นามสมมติ )
อดีตแฟนสาว ผู้เสียหาย ลงในคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ท่จี าเลยเป็ นผู้ดูแล
ทาให้ น.ส.ชมพู่ ได้ รับความเสียหาย ศาลพิเคราะห์แล้ วเห็นว่าจาเลยได้ กระทาความผิดจริงตาม
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (4) และ
มาตรา 27 เป็ นความผิดหลายกรรม ฐานนาเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 กระทง จาคุกกระทงละ 1 ปี
รวมจาคุก 3 ปี ฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้ าพนักงานปรับ 50,000 บาท และปรับวันละ 300 บาท
จานวน 353 วัน รวมเป็ นเงิน 105,900 บาท จาเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจาคุก 1 ปี 6
เดือน ปรับ 77,950 บาท
แม้ ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมู ลส่วนบุคคล พ.ศ. .…
แต่กย็ ังคงเป็ นเพียงร่างกฎหมายหาใช่มีผลบังคับใช้ เป็ นกฎหมายแต่อย่างใด ทาให้ ประชาชนชาว
ไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็ นจานวนมากและยังไม่ได้ รับการคุ้มครอง
เยียวยาอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็ นปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายให้ ความคุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการ
เฉพาะ
2. ปัญหาเกี่ยวกับวิธกี ารให้ ความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของ
ข้ อมูล
3. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
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2. การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ
สิทธิส่วนบุ คคลโดยเฉพาะสิทธิอันเกี่ยวกับข้ อมู ลส่วนบุคคลได้ รับการตระหนั กและ
รับรู้ถึงความสาคัญของการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว องค์การเพื่ อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พั ฒนา หรื อ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD)
ได้ จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวและการไหลเวียนของข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ ามเขตแดน (Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data) ในปี ค.ศ.1980 และแก้ ไขเพิ่ มเติมในปี ค.ศ. 2013 นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1981 คณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ได้ เปิ ดให้ มีการลงนามในอนุ สัญญา
ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการประมวลผลโดยอั ต โนมั ติ
( Convention for the Protection of Individuals With Regard to Automatic Processing of
Personal Data) ในปี ค.ศ. 1982 สหภาพยุ โ รป (European Union) โดยสภาแห่ ง ยุ โ รป
(European Parliament) ได้ มีข้อมติว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวกับการจั ดเก็บและประมวลผลข้ อ มู ล (Resolution on the Protection of the Rights of the
Individual in the Face of Technological Development in Data Processing) ในปี ค.ศ. 1990
สหประชาชาติได้ กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุ คคลที่ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิ วเตอร์
(Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files) และในปี ค.ศ. 1995 สหภาพ
ยุ โ รปได้ อ อกกฎที่ 95/46 ค.ศ. 1974 (Directive 95/46/ECค.ศ. 1974) (ทวี เกียรติ ดุ ริ ยะ
ประพันธ์, 2547, น. 9)
นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ยังได้ มีการจัดทากฎหมายที่มีการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
เป็ นการเฉพาะ เช่ น สหรัฐอเมริ กาได้ ตรารั ฐบัญญัติว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัว (Privacy Act 1974)
ในปี ค.ศ. 1974 สวิสเซอร์แลนด์ได้ ตรากฎหมายระดับสหพันธรัฐที่เรียกว่า กฎหมายสหพันธรัฐว่า
ด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Federal Law on Data Protection 1993) ในปี ค.ศ. 1993
โปรตุเกสได้ ตรากฎหมายชื่อว่ าพระราชบัญญัติเพื่ อการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Act on the
Protection of Personal Data 1995) ในปี ค.ศ. 1995 อิตาลีได้ ตรากฎหมายชื่อว่ าการคุ้มครอง
บุ คคลและเรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ กี่ ยวกั บ การจั ดเก็บ และประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Protection of
Individuals and other Subjects With Regard to the Processing of Personal Data 1996) ในปี
ค.ศ. 1996 เยอรมั น ได้ ตรากฎหมายชื่ อ ว่ า การคุ้ มครองข้ อ มู ล จากกิ จ การโทรคมนาคม
(Teleservices Data Protection Act 1997) ในปี ค.ศ. 1997 และอังกฤษได้ ตรากฎหมายชื่อว่ า
การคุ้มครองข้ อมูล (Data Protection Act 1998) ในปี ค.ศ. 1998 เห็นได้ ว่า ประเทศต่าง ๆ
ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ด้วยการตรากฎหมาย
ขึ้นมาเป็ นการเฉพาะเพื่ อคุ้ มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไว้ อย่ างเต็มที่ อย่างไรก็ตามใน
วิทยานิพนธ์น้ ีผ้ ูเขียนขอจากัดการศึกษาเฉพาะกฎหมายการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้ วย การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลขององค์การสหประชาชาติ
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และการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของสหภาพยุ โ รป กฎหมายการให้ ค วามคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้ แ ก่ ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศแคนาดา และประเทศในระบบซี วิ ลลอว์ (Civil Law) ได้ แ ก่ ประเทศอิตาลี ประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น

3. บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
แม้ ว่าปั จจุ บันประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในประเด็นเรื่องของข้ อมูลส่วนบุคคล แต่ประชาชนชาวไทยยังคงถูกล่วงละเมิดในข้ อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองเป็ นจานวนมากและยังไม่ได้ รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็ นปั ญหาทาง
กฎหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ปั ญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคล
เป็ นการเฉพาะ
การที่ประเทศไทยไม่ มีกฎหมายให้ ความคุ้ มครองข้ อมู ลส่วนบุ คคลที่กาหนดวิธีการ
และเงื่อนไขของการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ ทาให้ เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลในวงกว้ างและยากต่อการเยียวยาแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ วอย่าง
มาก แม้ ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลอยู่บ้าง
เช่ น พระราชบั ญ ญั ติข้อ มู ลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บั ญ ญั ติข้ ึ น เพื่ อ คุ้ มครองข้ อ มู ล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ แก่ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ มีเจตนารมณ์เพื่อ
คุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ ทาให้ การบังคับใช้ กฎหมาย ไม่สามารถบรรลุผล
ในการให้ ความคุ้มครองสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างครบถ้ วนในหลายๆ ประการ ทาให้ เกิด
ปัญหาหรือช่องว่างทางกฎหมายส่งผลให้ ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนาไปใช้ ในการแสวงหาผลประโยชน์
ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย ในอันที่จะทาให้ สทิ ธิความเป็ นส่วนตัวของประชาชนโดยรวมถูกละเมิดอย่าง
ร้ ายแรง ซึ่งเกิดจากการกระทาของรัฐ รวมไปถึงเกิดจากการกระทาของเอกชนด้ วย ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลในวงกว้ างมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมโดยรวมต่อ
ความเชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจต่ อ การรั ก ษาความเป็ นส่ ว นตั ว ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลว่าจะไม่ร่ัวไหลไปสู่บุคคลภายนอกที่ไม่สมควรได้ โดยง่ายจนเกินไป หรืออย่างน้ อยที่สุด
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลไม่ควรกระทาโดยปราศจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่มีมาตรฐานเพียงพอ
ตามที่นานาอารยะประเทศได้ มีมาตรการทางกฎหมายให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลไว้
ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิในความเป็ นส่วนตัวเป็ นสิทธิท่รี ัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้ การรับรองและคุ้มครองไว้ อย่างมั่นคง การจากัดสิทธิในความเป็ นส่วนตัวโดยหลักแล้ วไม่อาจ
กระท าได้ เว้ นแต่ ก ระท าโดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ การที่
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รัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้ และเท่าที่จาเป็ น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นั้ น มิ ไ ด้ ตามนั ย แห่ ง บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้ วยเหตุน้ ี การกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องสิทธิในความเป็ นส่วนตัวที่
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องกระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น
เมื่อประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวในด้ านที่
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้ มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมา
เพื่อคุ้มครองกรณีดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ โดยต้ องเป็ นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น
เนื่องจากเป็ นกรณีท่มี ีผลกระทบต่อสิทธิเสรี ภาพที่รัฐธรรมนู ญบัญญัติรับรองไว้ โดยในกฎหมาย
ดังกล่าวควรประกอบด้ วยหลักการพื้นฐานที่สาคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ควรกาหนดให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
อยู่ภายใต้ วั ตถุ ประสงค์อันชอบด้ วยกฎหมาย โดยต้ อ งกระทาเพี ยงเท่าที่จาเป็ นตามกรอบของ
วัตถุ ประสงค์หรื อเพื่ อประโยชน์ ท่ีมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวั ตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
นอกจากนี้ การเก็บรวมรวมข้ อมูลส่วนบุ คคลจะต้ องได้ รับความยิน ยอมจากเจ้ า ของข้ อมูลส่วน
บุคคล ห้ ามเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่ งอื่นที่ไม่ใช่ จากเจ้ าของข้ อมูลโดยตรง และใน
การเก็บ รวบรวมข้ อมู ลส่วนบุคคล ผู้ ควบคุ มข้ อ มู ลส่ว นบุ คคลจะต้ อ งแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้ อมู ลที่จะเก็บรวบรวม ประเภทของบุ คคลหรื อหน่ วยงานที่
ข้ อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิ ดเผย เป็ นต้ น
(2) ขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล จะสามารถ
ทาได้ เ มื่อเป็ นการใช้ หรื อ เปิ ดเผยตามวั ตถุ ป ระสงค์หรื อ เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์ ท่ีมีความ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ
ข้ อมูล นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โดยมิได้ รับ
ความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
(3) สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้ าถึงข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้
ผู้ควบคุ มข้ อมู ลส่วนบุคคลเปิ ดเผยการได้ มาของข้ อมู ลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมู ลไม่ได้ ให้ ความ
ยินยอมไว้ ขอให้ ทาลาย ระงับใช้ ช่ัวคราว หรือแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลให้ อยู่ในรูปแบบข้ อมูลไม่ระบุ
ชื่อ ตลอดจนสิทธิในการร้ องเรี ยนในกรณีท่สี ิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลถูกกระทบกระเทือน
เพื่อให้ การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลจากการนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ใน
รูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอมและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
(4) มาตรการ หลั ก เกณฑ์ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล
การกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล อาทิ เ ช่ น การจั ด ท ารายการเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลและสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
(5) มาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล โดยควรนา
หลั ก ความรั บ ผิ ด เด็ด ขาดมาใช้ ใ นกรณี ท่ีมี ก ารด าเนิ น การใด ๆ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรือผู้กระทา
การละเมิดต่อข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเป็ นการจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อหรือไม่ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรือไม่กต็ าม นอกจากนี้ ควรกาหนดให้ มีมาตรการ
ในการลงโทษต่ อ ผู้ ก ระท าการละเมิ ด ต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูล
2. ปัญหาเกี่ยวกับวิธกี ารให้ ความยินยอมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
การให้ ความยินยอมในการเผยแพร่ ข้อมู ลส่วนบุ คคลเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะ
หากว่าไม่มีการกาหนดวิธีการให้ ความยินยอมไว้ เป็ นการเฉพาะแล้ วเมื่อมีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยอ้ างว่าได้ รับอนุ ญาตจากบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคลแล้ วต่อมาภายหลังผู้ท่เี ป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอ้ างว่าไม่ได้ มีการให้ อนุ ญาต
หรือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยหรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็จะเป็ นปั ญหาในการกล่าว
อ้ า งเรื่ อ งของความยิน ยอมในการเปิ ดเผยหรื อใช้ ข้ อมู ล ส่ว นบุ ค คลได้ ดังนั้ น วิ ธีก ารให้ ค วาม
ยินยอมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล การให้ ความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลส่วน
บุ คคลเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะหากว่ าไม่ มีการกาหนดวิธีการให้ ความยิน ยอมไว้ เป็ นการ
เฉพาะแล้ ว เมื่อมีการลักลอบหรือกระทาละเมิดต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลแล้ ว ผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมู ลส่วนบุคคลก็อาจที่จะเสียหายได้ กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับการให้ ความยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้ อมู ลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุ คคลไว้ อย่า ง
เพียงพอ ทาให้ สทิ ธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่ได้ รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ
จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้ ความยินยอมใช้ ข้ อมู ลส่วนบุคคลของผู้ เป็ น
เจ้ าของข้ อมูลในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่ ากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้ มครองข้ อมู ลส่วน
บุคคลของประเทศอิตาลี คือ Protection of Individuals and other Subjects With Regard to the
Processing of Personal Data Act no. 675 of 31.12.1996 กาหนดให้ การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้ าของข้ อมู ลส่วนบุคคลใดต้ องได้ รับการยิน ยอมโดยชัดแจ้ งจากเจ้ าของข้ อมู ลส่วนบุคคล
(สกล อดิศรประเสริฐ, 2553, น. 110) ดังกล่าวเสียก่อน อีกทั้งหากเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ก็ก าหนดให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที่อ ยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ่นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือ
ของเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ล่วงหน้ าหรือในขณะนั้นมิได้
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ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าหากนาเอากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ของสาธารณรั ฐ อิ ต าลี คื อ Protection of Individuals and other Subjects With Regard to the
Processing of Personal Data Act no. 675 of 31.12.1996 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 มาเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการให้ ความ
ยินยอมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลก็จะเป็ นการดีและสามารถแก้ ไขปัญหาในการ
ให้ ความยินยอมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลได้ อย่างแท้จริง
3. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ปั จ จุ บั น มีปั ญ หาการล่ วงละเมิดข้ อ มู ลส่ว นบุ คคลเป็ นจ านวนมาก ก่ อให้ เกิดความ
เดื อ ดร้ อนร าคาญและสร้ างความเสี ย หายให้ แ ก่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั้ง ในทางชื่ อ เสี ย ง
เกียรติยศ และความเป็ นอยู่ส่วนตัว ตลอดจนผลกระทบในทางเศรษฐกิจทั้งของเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างกว้ างขวาง แต่ทว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ บังคับ
อยู่ในปัจจุบันยังขาดมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ผู้เขียนเห็นว่ า เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของข้ อ มู ลส่ว นบุ คคลที่ถูก ละเมิ ดได้ รั บ การเยียวยาความ
เสียหายควรกาหนดให้ มีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลที่ได้ รับความ
เสียหายหรือถูกละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล ทั้งในด้ านความเสียหายที่สามารถคานวณเป็ นจานวนเงิน
ได้ และความเสียหายทางจิตใจ โดยนาหลักความรั บผิดเด็ดขาดมาใช้ ในกรณีท่มี ีการดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับ ข้ อ มู ลส่ วนบุ คคลที่ก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ลส่ วนบุ คคล โดยผู้ควบคุ ม
ข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเป็ นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่
ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรือไม่กต็ าม เว้ นแต่ในกรณีท่ผี ้ ูควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถ
พิสูจน์ได้ ว่า การดาเนินการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เป็ นการกระทาตามคาสั่งของรั ฐบาลหรือเจ้ า
พนักงานของรัฐ เป็ นการกระทาหรือละเว้ นการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรือบุคคลนั้นเอง หรือ
ได้ ดาเนินการครบถ้ วนตามข้ อปฏิบัติในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดทาขึ้นแล้ ว ตลอดจน
ก าหนดให้ บุ ค คลหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลเป็ นผู้รับผิดชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าใช้ จ่ายทั้งหมดที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ใช้ จ่าย
ไปในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้ องกันความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้น หรือระงับ แก้ ไข
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ วนั้ น นอกจากนี้ ในกรณีท่มี ีการเปิ ดเผยข้ อมู ลส่วนบุคคลอันเป็ นการ
ละเมิดหรือมิได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลนั้นต่อสาธารณะชนและก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสิทธิความเป็ นส่วนตัวของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว ควรกาหนดให้
มีมาตรการในการทาลาย ระงับใช้ ช่ัวคราว หรื อแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลให้ อยู่ ในรูปแบบข้ อมู ล
ไม่ระบุช่ ือ
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